KOHTUSSE PÖÖRDUJA MEELESPEA
Kohus ei anna õigusnõu
Kohtuametnikelt saab küsija teavet teda puudutava menetletava asja kohta, kuid ei saa õigusnõu. Õigusabi
saamise võimaluste kohta loe siit.
Kas kohtusse pöördudes peab mul olema advokaat?
Esimese ja teise astme kohtus ei ole professionaalne õigusnõustaja kohustuslik, küll aga hõlbustab esindaja
keerulisemates menetlustes õigushariduseta inimese toimetulekut. Kui kasutada kohtusse pöördudes esindajat,
siis on viimasel õigus teha esindatava nimel kõiki menetlustoiminguid. Esindaja võib olla advokaat,
õigusteadusliku kõrgharidusega isik või muu menetlusseadustikus nimetatud isik. Õigusharidusega esindaja on
kohustuslik Riigikohtusse pöördudes.
Ole riigilõivu tasumisel hoolikas
Riigilõivu tasumisel kontrolli alati tähelepanelikult märgitud viitenumbrit nii kohtu osas kui ka toimingu osas.
Samuti esita kohtule andmed riigilõivu tasumise kohta. Kui avastad, et oled riigilõivu tasunud valesti, anna
sellest kohtule teada. Täpsemat infot riigilõivude kohta loe siit.“
Millised andmed peavad olema kohtule esitatavates dokumentides?
Kohtule esitatavad dokumendid peavad sisaldama eri menetlustes järgmisi andmeid:
- Tsiviilkohtumenetluses peavad kirjas olema poolte nimed, aadressid (sh e-post) ning isikukoodid või
sünniajad, nõude sisu, asjaolud ja avalduse esitaja allkiri.
- Halduskohtumenetluses peab kirjas olema kaebaja nimi, aadress (sh e-post) ja isikukood või
sünniaeg, vastustaja andmed, kaebuse sisu ja kaebaja allkiri.
- Väärteomenetluses peab kirjas olema kaebuse esitaja nimi, aadress (sh e-post) ning isikukood või
sünniaeg, kohtuvälise menetleja andmed, kaebuse esitaja taotlus, kaebuse motiive kinnitavad
tõendid või viited neile ja kaebuse esitaja allkiri.
Kõik dokumendid esitatakse kohtule kas eesti keeles või tõlgituna eesti keelde.
Täpsemat infot kohtule esitatavate dokumentide kohta leiad siit.
Pea kinni tähtaegadest
Esita kõik menetluse käigus vajalikuks osutunud dokumendid kohtule kokkulepitud või kohtu määratud
tähtajaks.
Kui kiiresti kohus asja lahendab?
Kohus peab asju menetlema mõistliku aja jooksul. Konkreetse asja lahendamise kiirus sõltub aga juba sisust,
menetlusosalistest, menetluses ette tulevatest taotlustest ja olukordadest, läbitavate kohtuastmete arvust ja
muust. Kohus võib asja lahendada istungi- või kirjalikus menetluses.
Statistika järgi oli näiteks 2017. aasta keskmine menetlusaeg Eesti 1. astme kohtutes tsiviilasjades 99 päeva,
haldusasjades 107 päeva ja väärteoasjades 45 päeva.
Osalt sätestab seadus ka kindlad tähtajad. Näiteks saab tsiviilmenetluses kostjale hagile vastamise tähtajana
anda kõige vähem 14 päeva (lihtmenetluses võib tähtaeg olla lühem) ning kutse kättetoimetamise ja
istungipäeva vahele peab jääma vähemalt 10 päeva.
Vaata ka lühikest õppefilmi tsiviilvaidluse lahendamisest kohtus ja animeeritud videoklippi
halduskohtumenetlusest.
Anna kohtule teada, kui Sa ei saa kohtuistungile tulla
Kui menetlusosaline ei saa kohtuistungile tulla, peab ta sellest kohtule õigel ajal teatama ja kohtusse ilmumise
takistust põhistama. Haigestumise korral tuleb esitada arstitõend.

