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KURTIDE ÕIGUSTE REALISEERIMISE 
AKTUAALSEID PROBLEEME



KURDID nagu ka kõik teised Eesti ühiskonna 
liikmed saavad oma õigusi kaitsta 
õiguskaitseasutuste kaudu, milledest 
olulisimad on:  
ü kohtud 
ü kohtutäitur 
ü politsei  
ü prokuratuur 
ü õiguskantsler  
ü maavanem 
ü notar 



KOHTUD 

Kohtukorraldus on sätestatud kohtute 
seaduses. 
 
ü Esimese astme kohtud 
Ø Maakohus 
Ø Halduskohus 

ü Teise astme kohtud 
ü Kolmanda astme kohus 
 



MAAKOHUS 

 
Maakohtud arutavad: 

 

ü tsiviilasju  

ü kriminaalasju 

ü väärteoasju  
  



MAAKOHTU REGISTRI OSAKONNAD 

Igas maakohtus on kinnistusosakond, milles peetakse:  

ü kinnistusraamatut  

ü abieluvararegistrit  

Igas maakohtus on registriosakond, milles  peetakse:  

ü äriregistrit 

ü mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit 

ü kommertspandiregistrit  

ü laevakinnistusraamatut 



HALDUSKOHUS

 

Halduskohtud on erikohtud, kes 
arutavad haldusasju. 
 

 



RINGKONNAKOHUS

Ringkonnakohtud vaatavad apellatsiooni 
korras läbi maa- ja halduskohtu 
lahendeid. 



RIIGIKOHUS

Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim 
kohus. 
Riigikohus vaatab kohtulahendeid läbi: 
ü kassatsiooni korras 

ü teistmise korras 

ü kohtuvigade parandamise korras 



KOHTUTÄITUR

Kohtutäituri tegevus on reguleeritud 
kohtutäituri seadusega. 
  

Kohtutäitur peab avalik-õiguslikku 
ametit enda nimel ja vastutusel vaba 
elukutsena. 



Kohtutäituri ametitoimingud  

 

ü täitemenetluse läbiviimine 

ü pärandi inventuuri tegemine  
ü pärandvara valitsemine 



Kohtutäituri ametiteenused 

ü  viia läbi vallas- ja kinnisasja 
enampakkumise  

ü toimetada kätte dokumendi 

ü anda õigusnõu ja koostada 
õigusdokumente 



POLITSEI 

Politsei tegevus ja ülesehitus on reguleeritud 
politsei- ja piirivalveseadusega. 
 
Politsei peamisteks ülesanneteks on: 
ü avalikku korda ähvardava ohu ennetamine, 
väljaselgitamine, tõrjumine  
ü avaliku korra rikkumise kõrvaldamine 
ü otsingu- ja päästetööde tegemine  
ü süütegude menetlemine  



PROKURATUUR 
Prokuratuuri tegevus ja ülesehitus on 
reguleeritud prokuratuuriseadusega. 
  
Prokuratuur on valitsusasutus, mis: 

ü osaleb kuritegude tõkestamiseks ja 
avastamiseks vajaliku jälitustegevuse 
planeerimises 
ü juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, 
tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse 
ü esindab kohtus riiklikku süüdistust  



ÕIGUSKANTSLER 
Õiguskantsleri tegevus on reguleeritud õiguskantsleri 
seadusega. 
 
Õiguskantsler: 
* teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva 
riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate 
aktide Eesti Vabariigi põhiseadusele (edaspidi 
põhiseadus) ja seadustele vastavuse üle 
* lahendab eraõiguslike isikute vahel 
diskrimineerimise üle tekkinud vaidluse põhiseaduse 
ning teiste seaduste alusel 
* teostab järelevalvet õigusaktide välislepingutele 
vastavuse üle 



MAAVANEM 

Maavanema tegevus on reguleeritud vabariigi 
valitsuse seadusega.  

Maavanem: 
* esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb 
maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest 
* teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste 
tegevuse üle 
* korraldab Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest 
teavitustegevust maakonnas 



NOTAR 

Notari tegevus on reguleeritud 
notariaadiseadusega. 
 
Notar on sõltumatu ametiisik, kellele 
riik on delegeerinud õigussuhete 
turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste 
ennetamise ülesande. 



Notari ametitoimingud 

ü tõestamistoimingud 

ü pärimismenetluse läbiviimine  

ü abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine  

ü raha, väärtpaberite ning dokumentide hoiule 
võtmine 

ü kinnistusregistriosaga ja kinnistustoimikuga 
tutvumise võimaldamine. 



Notari ametiteenused  

ü õigusnõustamine  

ü maksundus- ning välismaa õiguse alane 
nõustamine  

ü enampakkumise, hääletamise, loosimise ja 
liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste 
tõestamine  

ü vannutamine ja vande all antava 
tunnistuse tõestamine  

ü dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine. 



SELGUST JA VALGUST 


