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I. konstituciniams pagrindams,
Estijos Konstitucijoje nenumatyta teisė į aplinką tam tikros kokybės, kad privatūs asmenys galėtų remtis teismuose ar
administracinėse bylose. http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?
loc=text&dok=X0000K1&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=p%F5hiseadus Tačiau joje teigiama, kad kiekvienas asmuo
privalo saugoti aplinką ir atlyginti žalą (53 skirsnis). Laikoma, kad gamtinių išteklių ir nacionalinių vertybių, privalo būti naudojami
ekonomiškai pagal 5 skirsnį. Konstitucijoje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę būti apsaugoti valstybei ir jos teisės aktus.
Pagal 15 punktą, kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į teismą, jeigu jų teisės ir laisvės pažeidžiamos. Teisės aktai ir nauji veiksmai
gali būti apskųsti kaip neatitinkantys konstitucijos ir teismai privalo peržiūrėti šias problemas. 24 skirsnyje pateikiama išsamesnės
taisyklės dėl Teismo (Teismas) byloje. Teismo posėdžiai dažniausiai yra vieši ir sprendimai būtų skelbiami viešai. Byla negali būti
perduota kitam, negu reikalaujama pagal įstatymus, jeigu viena iš ginčo šalių su juo nesutinka. Kiekvienas asmuo turi teisę
dalyvauti teismo procesuose, kurių šalys jos yra, taip pat teisė apskųsti aukštesnės instancijos teismui pagal teisės aktų
reikalavimus.
Administracinio ar teismo proceso šalys gali tiesiogiai remtis tarptautiniais susitarimais, jeigu:
jie yra pakankamai tikslūs (pateikiama visa reikiama informacija);
nėra nacionalinės teisės aktų, arba;
Nacionalinės teisės aktai prieštarauja tarptautiniam susitarimui.

Administracinės įstaigos ir teismai taikė Orhuso konvencijos ir jos taisyklių dėl teisės kreiptis į teismus tiesiogiai nesant
nacionalinės teisės aktų dėl konkretaus klausimo (pvz., nuolatinis). Tai buvo padaryta Aukščiausiasis teismas (sprendimas Nr. 3–31–43–06). Administracinio teismo proceso kodeksas (taikoma nuo 2012 m. sausio 1 d.) įtrauktos taisyklės dėl teisės kreiptis į
teismą (ypač nuolatinio), aplinkos apsaugos NVO, grindžiamos teismo praktika šiuo klausimu.
II. Teismai
Estijos teismų sistema yra trijų lygmenų (padidėja):
Administraciniai teismai ir apygardos teismuose;
(Talino ir Tartu apygardų teismai);
Aukščiausiajam Teismui.
Dėl mažiausio lygio, administracinėse bylose, t. y. bylose prieš viešojo administravimo veiklą (tai yra dauguma ginčus
aplinkosaugos bylose) aptariami specializuotam teismui. Dėl kitų dviejų lygių, tie patys teismai nagrinėja administracines, civilines,
ginčus pagal privatinę teisę ir baudžiamąsias bylas. Apygardos teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjų, tačiau specializuojasi
vienoje iš trijų sričių (t. y. administracinės, civilinės ar baudžiamosios teisės). Dėl mažiausio dydžio ir grafystės teismų
(administracinių teismų), teismus sudaro dveji teismo rūmai. Jie yra 4 teismo rūmai, administraciniai teismai ir 15 apylinkės teismai
(po vieną kiekvienoje apskrityje, Estija). Konstitucinio nagrinėjimo rūmai Aukščiausiasis Teismas peržiūri teisės aktų atitikties
Konstitucijai ir priimami sprendimai:
Parlamentą (Riigikogu);
Parlamento taryba;
Estijos ir
Rinkimų komisija
Teisės aktų konstitucingumo ar minėtuose sprendimuose gali būti pradėtas:
bet kuris teismas;
Estijos;
Teisingumo kancleris (ombudsmenas);
TARYBOS vietos vyriausybės (savivaldybės), arba
Parlamento.
Asmenys neturi teisės tiesiogiai pradėti teisės aktų konstitucinę peržiūrą. Tačiau jie gali prašyti teismo peržiūrėti kitoje teismo
procesu arba asmenys gali kreiptis į Teisingumo kancleris. Minėtų sprendimų konstitucingumą, kita vertus, gali būti ginčijamas
tiesiogiai asmenims, kurių teisėms turi įtakos sprendimus. Teismai yra nepriklausomos institucijos pagrindinis ginčų sprendimo;
Yra ribotas skaičius arbitražo teismų, be jų. Nėra teismai ar kitos institucijos ginčų sprendimo ne teisme sprendžiant aplinkos
apsaugos klausimus. Estijos teismai yra nepriklausomi. Administracinių teismų teisėjai ir apygardos teismai, apylinkės teismai
skiria pirmininko pasiūlymus remiantis Estijos Aukščiausiojo Teismo teisėjų. Aukščiausiojo teismo teisėjus skiria parlamentas.
Ginčų sprendimo Estijos teismai yra daugiausia pagrįstas rungimosi principu, t. y. teismas nuspręs, kad yra vienos iš šalių teisės
(bent iš dalies), o kiti (bent iš dalies) padaryti ką nors neteisėtas. Civilinėse ir administracinėse bylose, šalys taip pat gali susitarti
teisme. Tarpininkavimas yra alternatyvi galimybė administraciniais klausimais (ne baudžiamosiose bylose), jei visos ginčo šalys
susitaria naudoti.
Nėra specialių teismų ir t. t., kurie specializuotųsi aplinkosaugos klausimais. Daugiausia aplinkosaugos ginčai yra susiję su veikla,
kai kurių viešojo administravimo įstaiga ir todėl išklausė, pirma, administraciniai teismai ir specializuoti teisėjai, apygardų teismai ir
Aukščiausiasis Teismas. Jei asmuo ar įmonė padarė didelę žalą aplinkai arba pažeidė svarbių pareigų, kuriomis siekiama
apsaugoti aplinką (pvz., ar neteisėtai tvarkomos atliekos ir sukėlė pavojų aplinkai), kaltinimai gali duoti prokuratūra. http://www.
prokuratuur.ee/en Pirmą kartą baudžiamąsias bylas apygardos teismai, apylinkės teismai, Aukščiausiasis teismas ir galiausiai
teisėjų, kurie specializuojasi šioje srityje. Ieškoti palankiausio teismo, t. y. pasirinkti teismo palankiausia asmeniui, kuris pateikia
ieškinį teismui, yra tik Estijoje aplinkosaugos klausimais. Administracinę bylą nagrinėja teismas, kurio jurisdikcijai priklauso
administravimo subjektas, kurio veikla yra ginčijamas (atsakovas). Jei yra du arba daugiau apklaustųjų iš skirtingų teismų
jurisdikcijai, vykdymo užtikrinimas priklauso asmeniui būtų leista laisvai pasirinkti vieną iš šių teismų išimtinės jurisdikcijos
taisyklės, nebent viename iš teismų, kuris yra administracinio teismo proceso. Administracinis teismas, gavęs ieškinį asmuo turi
pirmiausia patikrinti, ar ieškinys buvo paduotas teisės teismas. Jeigu ieškinys buvo pareikštas neteisingu teismo, šis teismas
pateiks teisingas.

Jei asmuo, kuris pateikia ieškinį arba atsakovas nepatenkintas sprendimu kohtuotsus (administracinio teismo) (1-asis instancijos
teismas) gali apskųsti apylinkės teismas (2-as atvejis). Teisė apskųsti apygardos teismas taip pat gali remtis asmuo, kuris
nepateikė šių veiksmų, bet kurią Pirmosios instancijos teismo sprendimas daro poveikį. Tie patys asmenys turi teisę pateikti
skundą Aukščiausiajam Teismui (3-oji ir paskutinė instancija), jei jie nepatenkinti apygardos teismo sprendimu. Apskundimo
apeliacine tvarka asmeniui, todėl turi įrodyti, kad žemesnės instancijos teismas turi:
(esminiai) teisės aktai netinkamai;
Labai pažeistos taisyklės ar teismo proceso,
tinkamai pasinaudojo ne įrodymus (jie gali būti naudojami argumentai apeliacinis apygardos teismas ir Aukščiausiasis
teismas).
Kai kuriais atvejais teismas gali nutraukti bylos nagrinėjimą kohtumäärus teismo sprendimą (teismo sprendimo). Tokiu atveju
apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo gali paduoti nukentėjęs asmuo sprendimą teisme, kuris jį padarė. Šis teismas nagrinėja
skundą ir gali patenkinti; jeigu ji nustato, kad apeliacinis skundas atitinka visus reikalavimus, tačiau nesutinka su jo turiniu,
apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo bus perkeltas į apylinkės teismą dėl peržiūros. Šiuo atveju teismas, apeliacinius skundus
dėl pirmosios instancijos teismų sprendimai (administraciniai teismai), nagrinėja teismas apylinkės teismo nutartimi. Apeliacinis
skundas dėl tokio teismo sprendimo ir kitų teismo sprendimų 2-osios instancijos teismai (apygardos teismai) gali būti pateikiamas
Aukščiausiajam Teismui, asmenų, kuriems turi įtakos Teisingumo Teismo sprendimai.
Priimdamos sprendimą dėl administracinių sprendimų, Estijos teismai turi teisę peržiūrėti administracinio sprendimo teisėtumo ir
panaikinti visas sprendimas arba jo dalis. Teismai neturi teisės keisti jos turinio administracinius sprendimus; Tai galima padaryti
pasinaudojant administracinėse institucijose, jei jie nuspręstų priimti naują sprendimą šiuo klausimu. Teismas taip pat gali
reikalauti, kad administracinę įstaigą atlikti tam tikrą veiklą ar priimti sprendimą, tačiau negali nustatyti tikslaus turinio arba
sprendimą, jei tokios veiklos nėra laisvės administracijos vardu. Yra keletas ypatumų, palyginti su aplinkosaugos klausimais
nagrinėjimo tvarka kitos administracinės bylos, susijusios su:
Teisė kreiptis į teismą (teisinė padėtis) ir
Teisė ginčyti menetlustoimingud procedūrinių veiksmų (administracinės įstaigos).
Pirma, Administracinio proceso kodekse numatyta speciali nuostata (292 skirsnis), aplinkos apsaugos klausimus. Pagal šioje
nuostatoje įtvirtintos taisyklės, nevyriausybinių organizacijų, skatinančių aplinkos apsaugą, teisę pareikšti ieškinį, jeigu veikla
laikoma administracinio apskundimo terminui, yra susijusios su aplinkos apsaugos tikslų arba ankstesnę veiklą tokių NVO. Pagal
apibrėžimą, NVO, skatinanti aplinkos apsaugą, yra:
ne pelno organizacija, kurios tikslas yra aplinkos apsauga ir kurių veikla siekiama skatinti aplinkos apsaugą;
Asmenų susivienijimas, kuris nėra atskiras subjektas, kuris pagal asociacijos sutartį, skatinančios aplinkos apsaugą ir tenka
didelė vietos gyventojams.
Aplinkos apsauga plačiąja prasme, įskaitant gamtos apsaugos elementų, žmonių sveikatos apsaugos ir švietimo ir mokslinių
tyrimų srities fiziniai kultūros paveldą. Antra, galimybė ginčyti administracinių įstaigų procedūriniai aktai yra platesnė aplinkosaugos
klausimais. Procedūrinių aktų menetlustoimingud (Administracinės įstaigos) veiklą rengiant galutinį sprendimą – administracinio
akto (haldusakt), pvz., PAV atrankos sprendimus. Galite ginčyti procedūrinių aktų dviem atvejais pagal 45(3) skirsnį.
Administracinio proceso kodeksas:
Jūsų teisės (išskyrus procesinės teisės) yra pažeistos neatsižvelgiant į galutinį sprendimą;
Procedūrinio akto neteisėtumo, neišvengiamai sukeltų galutinį sprendimą ar kitus veiksmus, kuriais pažeidžiamos jūsų teisės
Aukščiausiasis Teismas ankstesnėje praktikoje yra pripažįstama, kad aplinkos teisės srityje, jeigu procedūrinės taisyklės daro
didelį vaidmenį siekiant teisėtą sprendimą; Todėl procesinius veiksmus iš esmės galima ginčyti. Ar viena iš šių sąlygų yra įvykdyta
procedūrinių aktų ginčijimo bus sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju.
Administracinėse bylose (taip pat ir aplinkos apsaugos bylose) teismai gali imtis įvairių veiksmų savo iniciatyva. Pirma, teismai
privalo užtikrinti, kad visas bylai svarbias aplinkybes, turi būti išnagrinėti. Jei būtina, teismas gali rinkti įrodymus savo iniciatyva.
Teismai gali būti įtrauktos trečiosios šalys, nustačiusios, kad tokių asmenų teisių gali turėti įtakos sprendimo. Teismas taip pat gali
savo iniciatyva pakeisti procedūrinių aktų, kurių mokėjimo terminas turi atlikti šalys (pvz., dokumento vertimo, atsakymas į veiksmų
ir t. t.), papildomai nurodo, kad pradinio sprendimo arba priedus arba taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
III. Galimybės susipažinti su bylomis

Jei administracinė institucija atsisako atskleisti informaciją, kurios prašoma, turi pranešti apie savo sprendimą ir jo motyvus per 5
darbo dienų. Šis laikotarpis gali būti pratęsiamas iki 15 dienų, jei jūsų prašymą turi rinkti informaciją arba atima daug laiko.
Atsisakymas atskleisti informaciją apie prašymą yra administraciniai aktai ir turi būti informacijos apie galimybes, vieta, laikas ir
būdas ginčyti atsisakymą, pagal Administracinės procedūros įstatymą 57(1) skirsnį. Jei prašote leisti susipažinti su informacija apie
aplinką ir neleidžiama susipažinti arba į jį atsakoma neteisingai ar netinkamai, jūs turite teisę:
a) byla iššūkis Estijos duomenų apsaugos inspekcija arba;

http://www.aki.ee/en

b) pateikti ieškinį administraciniam teismui.
Abiejose bylose, turite teisę ginčyti atmetimo teisėtumo arba turi trūkumų, ir prašo panaikinti sprendimą ir (arba) prašymą priimti
naują sprendimą. Kaupimo iššūkis Estijos duomenų apsaugos inspekcija jums neužkerta kelio vėliau pateikti prašymą teisme arba
pirmojo atsisakymo arba neteisėtai ir (arba) nepakankamą atsakymą arba priimtą sprendimą inspekcijos jūsų problema. Siekiant
pateikti su Estijos duomenų apsaugos inspekcija, turite pateikti žodinį arba rašytinį pareiškimą per 30 dienų nuo tos dienos, kurią
buvo pranešta apie atsisakymą ir t. t. žodžiu uždavinius dalysis Estijos duomenų apsaugos inspekcija. Turi apimti įvairius
elementus, pvz., vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, asmeniui motyvavimo reikalavimą, aiškiai ir visapusiškai reikalaujamos
informacijos sąrašas (76 – Administracinės procedūros įstatymas). http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?
loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Galite pateikti ieškinį administraciniam
teismui paštu ir veiksmų teismo raštu arba elektroninėmis priemonėmis (e. paštu arba elektroninę informacijos sistemą (e-toimik)).
http://www.e-toimik.ee/ Atsižvelgiant į tai, kad taikomi skirtingi terminai reikalavimai:
30 dienų, jeigu asmuo prašo panaikinti sprendimą atmesti prašymą.
1 metus, jei asmuo ieško atsakymo dėl administracinio vėlavimo;
3 metai, jei asmuo nori, kad Teisingumo Teismas turi pripažinti šį administracinio organo neteisėta veikla (tačiau neteisėtumo
konstatavimo nebūtų automatiškai panaikinti sprendimą).
Dėl problemų su Estijos duomenų apsaugos inspekcija ir veiksmus, administraciniai teismai, galite arba teisinio atstovo (advokato),
tačiau tai nėra privaloma. Teismai (taip pat Estijos duomenų apsaugos inspekcija) turėti prieigą prie informacijos, kuri yra ginčo
objektas. Tai būtina norint įvertinti veiklos teisėtumą administracinei įstaigai. Teismai negali atskleisti tokią informaciją savo, bet jos
gali reikalauti, kad informacija turi būti atskleista, jei nėra pagrindo apribojimų (pvz., grėsmę nacionaliniam saugumui ar saugomų
rūšių).
IV. Visuomenės dalyvavimo teisės kreiptis į teismus
Administracinių procedūrų aplinkosaugos klausimais paprastai vyksta atvira procedūra. Tai reiškia, kad visuomenei pranešama
apie tokias procedūras ir prašymo dėl administracinio akto ir teisės akto projektas bus skelbiamas viešai. Tais atvejais,
aplinkosaugos leidimus ir PAV, kiekvienas asmuo turi teisę pateikti pastabas raštu arba žodžiu. Kituose procesuose, turite teisę
pateikti pastabas, jei turite teisėtų interesų šiuo klausimu, ar jūsų teisės gali būti paveiktos administracinį aktą. Svarbesnėse
bylose, bus rengiamas viešas svarstymas. Bendrąsias taisykles pradėti administracinę procedūrą, 46–50 skirsniuose nustatyta
Administracinių procedūrų aktu. http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?
loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Papildomi reikalavimai aplinkosaugos
klausimais administracinių procedūrų, yra daug specialiųjų teisės aktų, kurie susiję su aplinkosauginiais leidimais, poveikio aplinkai
vertinimo ir teritorijų planavimo aplinkos ore, pvz., poveikio aplinkai vertinimas, vandens ir aplinkos valdymo sistemų, teritorijų
planavimo įstatymas ir t. t.
Jei jūsų netenkina administracinį sprendimą, galite pateikti ieškinį teisme arba bylą administracinė problema (vaie). Peržiūri
administracines problemas priežiūros administracinis organas pradinius sprendimus priimančių institucijų. Kai kuriais atvejais, kad
būtų peržiūrėta ta pati institucija, kuri atliko pirminį sprendimą, t. y., jeigu:
Administracinė įstaiga tiesiogiai kontroliuoja ministras;
Šiame įstatyme nėra šios administracinės įstaigos vadovas.
Administracinės problemos yra neprivalomi, t. y. nereikia perduoti jas tam, kad galėtų pateikti ieškinį teismui, vėliau. Tačiau vis dar
turi teisę pateikti ieškinį teismui po to, kai skundas buvo peržiūrėta ir jūsų netenkina priimtą sprendimą. Teismų institucijos, tiek
turinio, tiek procedūriniu administracinių sprendimų teisėtumą. Procesinio teisėtumo peržiūra reiškia, kad teismas turi patikrinti, ar
jūsų procesinių teisių pažeidimas. Kai kuriais atvejais tai gali būti pagrindas panaikinti sprendimus dėl tokių procedūrų pabaigos
(jeigu procedūriniai pažeidimai galėjo turėti įtakos sprendimo). Teisėtumo kontrolė reiškia, kad teismai patikrinti, ar teisės aktai
buvo tinkamai taikoma administracinė institucija priimdama ginčijamą sprendimą. Teismai taip pat turi teisę tikrinti, ar
administracinių institucijų naudojami duomenys pagrįsti savo sprendimus buvo teisingas ir, ar administracinės įstaigos gauta visa
reikalinga informacija. Be to, teismai gali peržiūrėti, ar sprendimai yra proporcingos ir jokios akivaizdžios vertinimo klaidos, pvz.,

pirmenybė būtų teikiama ekonominiams interesams, be jokių ar beveik jokių susijusių prieštaringų socialinių arba aplinkosaugos
interesus. Kita vertus, jei nėra akivaizdžių vertinimo klaidų, Bendrasis Teismas negali nuspręsti, ar diskrecija buvo naudojami
geriausiai (dažniausiai tikslingai, veiksmingai ir t. t.).
Galite ginčyti teritorijų planus įvairiais lygmenimis (nacionaliniu, rajono, visapusiški ir išsamūs planai), administraciniai teismai. Visi
visuomenės nariai turi teisę ginčyti teismuose; Papildomi kriterijai paprastai taikomi administracinėse teismo procese (svarbiausia)
Jūsų teisių pažeidimas nėra taikomi. Apskųsti sprendimą turite pateikti ieškinį administraciniam teismui, kai įprastos administracinio
teismo procesas bus vykdomas. http://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjad http://www.kohus.ee/en/estoniancourts/contacts Galite naudotis advokato ar atstovo per teismo procesą), bet tai nėra privaloma. Peržiūrėdama erdvinio planavimo
sprendime teismas turi patikrinti, ar sprendimas buvo teisėtas, t. y. administracinė procedūra buvo vykdoma teisingai ir visi kiti
(materialiniai) įstatymai būtų tinkamai įgyvendinami. Teismai taip pat turi įvertinti, ar administracinė institucija turėjo visus
reikalingus duomenis ir atsižvelgė į visus susijusius aspektus. Kadangi administracija turi plačią diskreciją teritorijų planavimo
klausimais, teismai negali panaikinti sprendimo veiksmingumo sumetimais, nebent akivaizdu, kad orientavimasis į tikslą diskrecija,
klaida buvo padaryta. Tai, pavyzdžiui, atvejai, kai administracinė institucija teikia pirmenybę ekonominiais sumetimais be jokių ar
beveik jokių tikslas-gamtos apsauga turi be tinkamo paaiškinimo.
Laikinosios apsaugos (Laikinos apsaugos asmenų teisės), gali būti taikomas bet kuriame teismo proceso. Tik bendrosios taisyklės
dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atvejų, susijusių su teritorijų planus. Teismai gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones
grindžiamas viena iš ginčo šalių, bet ir savo iniciatyva. Tuo pat metu jis būtų taikomas tik tais atvejais, kai teismo sprendimo
vykdymą, pvz., veiklos vykdytojas pakeistų negrįžtamą žalą aplinkai ir (arba). Specialios taisyklės taikomos dėl laikinųjų apsaugos
priemonių bylose dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus.
PAV atrankos sprendimus (sprendimai, ar pradėti PAV procesą) laikomi procedūrinių aktų (menetlustoimingud). Galite ginčyti tik jų
atskirai nuo galutinių sprendimų (pvz., aplinkosauginiai leidimai), jei:
jos pažeidžia jūsų teises (išskyrus procesinių teisių) nepriklausomai nuo galutinio sprendimo;
Procedūrinio akto neteisėtumo, neišvengiamai sukeltų galutinis sprendimas ar kitokia veikla pažeidžia jūsų teises.
Remiantis pastarojo meto teismų praktika Aukščiausiojo teismo (pvz., atvejais, 3–3-1–63–11 ir 3–3-1–101–09) PAV atrankos
sprendimus galima apskųsti atskirai tik tuo atveju, jeigu administracinė institucija turi teisinę pareigą pradėti PAV procesą. http://w
ww.nc.ee/?id=142 Jei tikrinimo sprendimas buvo pagrįstas diskrecija (t. y. administracinę įstaigą, galimybė pradėti procesą
negalima ginčyti atskirai nuo galutinio sprendimo (pvz., aplinkos oro taršos leidimą arba TIPK leidimą). Dėl PAV patikrinimo atskirai
užginčyti, turi pareikšti ieškinį administraciniam teismui, kai įprastos administracinio teismo procesas bus vykdomas. http://www.
kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjad http://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Norėdamas įgyti teisę kreiptis į
teismą, turite įrodyti, kad jūsų teisės pažeistos arba jūsų teisėti interesai yra tiesiogiai susiję. Teisių pažeidimu, aplinkos apsaugos
NVO yra preziumuojamas. Teismai turi patikrinti, ar procedūra buvo vykdoma tinkamai ir sprendimas priimtas pagal įstatymą.
Teismai yra apribotos diskrecijos kontrolę, tik akivaizdžiai netinkamas administracinių įstaigų.
PAV apimties nustatymo sprendimai (PAV) turinys ir apimtis yra procedūriniai aktai (menetlustoimingud). Tai reiškia, kad galite
ginčyti tik jų atskirai nuo galutinių sprendimų (pvz., aplinkosauginiai leidimai), jei:
jos pažeidžia jūsų teises (išskyrus procesinių teisių) nepriklausomai nuo galutinio sprendimo;
Procedūrinio akto neteisėtumo, neišvengiamai sukeltų galutinį sprendimą ar kitus veiksmus, kuriais pažeidžiamos jūsų teisės
Siekiant užginčyti PAV apimties nustatymo atskirai, turite pateikti ieškinį administraciniam teismui, kai įprastos administracinio
teismo procesas bus vykdomas. Teisė pareikšti ieškinį teisme, turite įrodyti, kad jūsų teisės pažeistos arba Jūsų teisėtus interesus
tiesiogiai susiję. Teisių pažeidimu, aplinkos apsaugos NVO yra preziumuojamas. Teismai turi patikrinti, ar procedūra buvo
vykdoma tinkamai ir sprendimas priimtas pagal įstatymą. Teismai yra apribotos diskrecijos kontrolę, tik akivaizdžiai netinkamas
administracinių įstaigų.
Galutinius PAV sprendimus (PAV pareiškimas administracinė įstaiga) laikomos procedūrinių aktų (menetlustoimingud). Tai reiškia,
kad galite ginčyti tik jų atskirai nuo galutinių sprendimų (pvz., aplinkosauginiai leidimai), jei:
jos pažeidžia jūsų teises (išskyrus procesinių teisių) nepriklausomai nuo galutinio sprendimo;
Procedūrinio akto neteisėtumo, neišvengiamai sukeltų galutinį sprendimą ar kitus veiksmus, kuriais pažeidžiamos jūsų teisės
Leidimai išduodami atskirai nuo PAV ataskaitos tvirtinimo ir administracinių aktų, kurie gali būti ginčijami teismuose, jeigu jie
pažeidžia jūsų teises. PAV sprendimai atskirai ginčyti arba apskųsti galutinį sutikimą dėl planuojamos veiklos, turite pateikti ieškinį
administraciniam teismui, kai įprastos administracinio teismo procesas bus vykdomas. Teisė pareikšti ieškinį teisme, turite įrodyti,
kad jūsų teisės pažeistos arba Jūsų teisėtus interesus tiesiogiai susiję. Teisių pažeidimu, aplinkos apsaugos NVO yra

preziumuojamas. Galite naudotis advokato ar atstovo per teismo procesą), bet tai nėra privaloma. Jums nereikia aktyviai dalyvauti
viešose konsultacijose, pateikti pastabas ir pareikšti ieškinį, jei jūsų teisės pažeistos, tiesiogiai. Tačiau praktiškai, aktyviai dalyvauti
procese, gali būti svarbi ginčyti mažesnių, ne tokių akivaizdžių trūkumų, PAV procedūras, PAV ataskaita. Todėl turėtų būti kuo
greičiau priimant sprendimus. Procesinių teisių pažeidimus, tačiau suteikia jums teisę ginčyti atrankos, apimties nustatymo arba
PAV sprendimų dėl patvirtinimo, nes tai yra procedūriniai aktai (menetlustoimingud). Teismai turi patikrinti, ar procedūra buvo
vykdoma tinkamai ir sprendimas priimtas pagal įstatymą. Teismai yra apribotos diskrecijos kontrolę, tik akivaizdžiai netinkamas
administracinių įstaigų. Peržiūrint PAV sprendimai atskirai ar su sutikimus, teismai taip pat turi teisę patikrinti materialines ir
technines išvadas. Tačiau jos negali pakeisti administracinio akto turinį, bet leidžiama panaikinti jį, jei šios išvados yra neteisingos.
Laikinųjų apsaugos priemonių (laikinųjų) asmenų teisių apsaugą Teisingumo Teismas taikė gali bet kuriuo bylos nagrinėjimo
teisme etape iš esmės taip pat ir bylose dėl PAV pagal bendrąsias taisykles. Teismai gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones
grindžiamas viena iš ginčo šalių, bet ir savo iniciatyva. Tačiau teismai taiko laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai
teismo sprendimo vykdymą, pvz., nepataisomą žalą aplinkai. Kaip Galutiniai PAV sprendimai neleidžia asmeniui, iš kurio gali
pakenkti aplinkai (veiklai vykdyti, turi būti išduotas leidimas pagal galutinio PAV sprendimo), teismai paprastai taiko tokioje byloje
laikinąsias apsaugos priemones.
Galite apskųsti sprendimus išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus aplinkos taryba (keskkonnaamet
administraciniuose teismuose). http://www.keskkonnaamet.ee/eng Teisė pareikšti ieškinį teisme, turite įrodyti, kad šis
sprendimas pažeidžia Jūsų teises; aplinkos apsaugos NVO, laikoma, kad teisių pažeidimą. Apskųsti sprendimą turite pateikti
ieškinį administraciniam teismui, kai įprastos administracinio teismo procesas bus vykdomas. http://www.just.ee/10165 Galite
naudotis advokato ar atstovo per teismo procesą), bet tai nėra privaloma. Jums nereikia aktyviai dalyvauti viešose konsultacijose,
pateikti pastabas ir pareikšti ieškinį, jei jūsų teisės pažeistos, tiesiogiai su šiuo sprendimu. Kita vertus, jei jums ir jūsų procesinių
teisių pažeidimo, tai būtų atskiras pagrindas, kurio nuolatinis Estijos teismai. Be to, praktikoje, dalyvavimas administraciniame
procese gali būti svarbi problema mažesnių ir mažiau akivaizdus įstatymų pažeidimus. Todėl turėtų būti kuo greičiau priimant
sprendimus. Teismai turi patikrinti, ar procedūra buvo vykdoma teisingai ir aplinkos tarybos sprendimo išduoti TIPK leidimą buvo
pateiktas pagal įstatymą. Teismai taip pat turi teisę patikrinti materialines ir technines išvadas ir pan., tačiau jie negali pakeisti
sprendimo išduoti leidimą arba leidimą, bet leidžiama panaikinti sprendimą, jeigu, jų manymu, tai yra neteisėta. Panaikinti
sprendimą dėl jo išduotą leidimą negaliojančiu. Laikinosios apsaugos (Laikinos apsaugos asmenų teisės), gali būti taikomas bet
kuriame teismo proceso. Tik bendrosios taisyklės dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atvejų, susijusių su taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimus. Teismai gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiamas viena iš ginčo šalių, ar savo
pačios iniciatyva. Tuo pačiu metu ji yra taikoma tik tuomet, jei teismo sprendimo vykdymą, pvz., veiklos vykdytojas pakeistų
negrįžtamą žalą aplinkai ir (arba). Specialios taisyklės taikomos dėl laikinųjų apsaugos priemonių bylose dėl taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimus.
V. Access to Justice against Acts or Omissions
Aplinkosaugos klausimais, galite pateikti prašymą teismui tiesiogiai fiziniams ar juridiniams asmenims tik dėl žalos atlyginimo arba
apsaugoti savo nuosavybės teises. Jie reglamentuojami privatinės teisės aktus, daugiausia Prievolių teisės įstatymą ir įstatymą dėl
nuosavybės akto. http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?
loc=text&dok=X30085K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=V%F5la%F5igusseadus+%28seisuga+18%2E07%2E2011%
29 http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0004K11&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=asja%
F5igusseadus Ieškinių dėl žalos atlyginimo ir turto apsauga yra visų pirma nagrinėja apylinkės teismai. Jei padaroma žala aplinkai
pavojinga veikla, kurią Jūs galite reikalauti kompensacijos už:
žalą pačiam (dėl žalos sveikatai ir t. t.);
Žalos jūsų nuosavybė;
aplinkai padarytos žalos atlyginimo kokybės pablogėjimo;
Su žala susijusias išlaidas;
išlaidas, susijusias su žalos padarinių mažinimo;
Žala, kylanti taikant rizikos mažinimo priemones.
Turite teisę gauti nesutartinę žalą, jeigu žala buvo padaryta dėl to, kad asmuo yra kaltas, ir neteisėtai, t. y. žala padaryta dėl
aplaidumo ar tyčia. Kai kuriais atvejais atsakomybė be kaltės, t. y. žala atlyginama, net jei asmuo nepadarė žalos, dėl aplaidumo ar
tyčia. Siekdami apsaugoti jūsų nuosavybė, galite prašyti panaikinti jūsų nuosavybės teisių pažeidimo.
Jei aplinkosaugos srityje yra susijusi su administraciniu sprendimu, galite pateikti prašymą (veiksmų) į administracinį teismą
tiesiogiai valstybės įstaiga, kuri priėmė sprendimą (pvz., aplinkos). Atliekant tokias procedūras, galite prašyti:

panaikinti visą ar dalį administracinis aktas (galutinį sprendimą);
Administracinio akto arba išdavimo veiklos;
Draudimas išduoti administracinį aktą arba veiklos;
pagal viešąją teisę žalą;
panaikinti neteisėtą administracinį aktą arba padarinius;
sukurti administracinio akto negaliojimą, neteisėtas administracinis aktas arba veikla, arba kitų faktinių aplinkybių, susijusių
su viešųjų teisinių santykių srityje.
Svarbu pažymėti, kad panaikinti administracinį aktą teismas nutraukia, todėl ji negali sukurti teisių ir pareigų. Sukurti
administracinio akto neteisėtumo, kurį teismas, kita vertus, pats savaime nenutraukia – teisės aktas turi būti panaikintas
administracinis personalas.
Institucijos atsakomybės už žalą aplinkai klausimais yra šios žalos ir atsakingi asmenys ir turi teisę imtis būtinų priemonių, yra
Aplinkos taryba. http://www.keskkonnaamet.ee/eng Aplinkos ministerija atsakinga už notifikuojančiosios institucijos kitų ES
valstybių narių tais atvejais, kai žala yra tarpvalstybinio pobūdžio. http://www.envir.ee/?set_lang_id=2 Užtikrinti aplinkos
apsaugą, pirmiausia turėtumėte pateikti prašymą dėl veiksmų, skirtų aplinkos Tarybai. Galima pateikti prašymą imtis veiksmų, jeigu:
esate paveikė arba gali paveikti žala aplinkai;
turite teisėtų interesų šiuo klausimu; arba
jūsų teisės pažeistos dėl aplinkai padarytos žalos ar jos grėsmės.
Aplinkosaugos NVO, manoma, teises ir teisėtus interesus. Jei Taryba atsisako imtis veiksmų aplinkos ir norite įgyvendinti
atsakomybės už aplinkos apsaugą, teismų, pirmiausia privalo išnaudoti visas administracines procedūras. Tai reiškia, kad turite
pateikti administracinė problema (vaie) Aplinkos ministerijai per 30 dienų. Ministerija pateikia savo sprendimą dėl jūsų problemą
per 30 dienų. Po išnaudojote administracinės problemos nagrinėjimą galite pateikti skundą administraciniam teismui. Siekiant
užginčyti sprendimą dėl jūsų prašymo imtis veiksmų, sprendimas turi būti susijęs su jūsų pažeidžia Jūsų teises ar teisėtus
interesus. Teismai turi teisę reikalauti, kad Aplinkos taryba užtikrina jūsų prašymą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą.
VI. Kitų priemonių siekti teisingumo
Jeigu asmuo, aplinkos teisės pažeidimus gali būti baudžiamosios bylos, kurias pradėjo valstybinės institucijos. Baudžiamas teisės
aktai skirstomi į dvi kategorijas:
Baudžiamųjų nusižengimų; ir
nusikalstamomis veikomis.
Taip baudžiamųjų nusižengimų aplinkosaugos klausimais Keskkonnainspektsioon (Aplinkosaugos inspekcija) kadangi
baudžiamojon atsakomybėn būtų patraukti teismų prokuratūros (prokuratuur). http://kki.ee/eng/ http://www.prokuratuur.ee/en
Jei norite apskųsti neveiklumo ar aplaidumo, valdžios institucijos, Jūs turite teisę paduoti administracinį uždavinį (vaie).
Administracinės problemos dažniausiai pasirinkti veiksmus teismuose; Jie nebūtinai turi būti išnaudoti prieš pateikdamas ieškinį.
Tačiau tam tikrais atvejais, pvz., atsakomybės už aplinkos apsaugą srityje, turi būti naudojami administracinio pobūdžio problemas
prieš galite pateikti ieškinį teismui. Jei manote, kad teisės aktas yra antikonstitucinis arba tam tikrą veiklą, neveiklumo ar neveikimo
konstitucinių valdžios institucijos pažeidžia Jūsų teises, galite pateikti prašymą Õiguskantsler (Teisingumo kancleris). http://oigusk
antsler.ee/en Teisingumo kancleris, konstitucingumo peržiūrą teisėkūros procedūra priimamo akto arba valdžios institucijos veikla
ir turi teisę teikti rekomendacijas ir pasiūlymus, kuriais siekiama išspręsti susidariusias problemas.
Teisingumo kancleris yra nepriklausomas pareigūnas, kuris atlieka dvi funkcijas: http://oiguskantsler.ee/en jis yra, peticija
(valdžios institucijos), ir globėjo teisės aktų konstitucingumo peržiūrą. Jei radote reglamentuojančio teisės akto (tiek pagal
nacionalinės arba vietos vyriausybės) prieštarauja Konstitucijai, galite pateikti prašymą Teisingumo kancleriui. Kancleris turi teisę:
pasiūlyti teisės aktų kyla emitento, kad jis atitiktų Konstituciją;
pateikti memorandumą teisės aktų rengėjų (jeigu teisės aktai vis dar rengiamas);
pateikti ataskaitą Europos Parlamentui (Riigikogu) išryškinti problemas.
Jei manote, kad jūsų konstitucinės teisės buvo pažeistos, valdžios institucijos, taip pat galite pateikti prašymą Teisingumo
kancleriui. Kancleris turi teisę pateikti:
rekomendacija teisėtai veikti ir gero administravimo principus;

Siūloma, kad pažeidimui pašalinti.
Jei į rekomendacijas arba pasiūlymus neatsižvelgiama, Teisingumo kancleris gali pateikti ataskaitą priežiūros institucijai agentūros,
Respublikos vyriausybė ir parlamentas (Riigikogu). Rekomendacijos ir pasiūlymai yra galutinis ir negali būti ginčijamas teisme.
Nors jos nėra teisiškai privalomos institucijai, jos paprastai atsižvelgia į viešosios valdžios institucijos arba jų priežiūros.
Aplinkos inspekcija yra pagrindinė valstybės agentūros, atsakingos už aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimu. Tai apima
baudžiamųjų nusižengimų ir nusikaltimų tyrimą padarė asmenys ir įmonės, aplinkos teisės srityje. Baudžiamųjų nusižengimų
atveju, aplinkos apsaugos inspekcija taip pat turi teisę skirti baudas. Baudžiamųjų nusižengimų, sulaikymo (arest) taip pat gali būti
skirti teismas dėl prašymų, kuriuos pateikė Aplinkos apsaugos inspekcija. Jei jums nustatyti, ar incidentas, aplinkos taršos,
turėtumėte pranešti aplinkos apsaugos inspekcija, kuri tuomet tirti.
Prokuratūra turi išimtinę teisę pareikšti kaltinimus, kai nusikalstamą veiką padaro asmenys ar įmonės į teismą. Tai pasakytina ir
apie nusikaltimų aplinkai; Tokių nusikaltimų tyrimas atliekamas aplinkos apsaugos inspekcija. Nusikalstamų veikų, finansines
nuobaudas (rahaline karistus) arba gali būti skiriamas įkalinimas, teismai. Privatus kaltinimas nėra Estijoje; kaltinimai gali būti
pateikti tik teismams, prokuratūros. http://www.prokuratuur.ee/en Tai taip pat taikoma aplinkos teisės srityje.
VII. Teisinė padėtis
Pagal Administracinių procedūrų teisės aktą ir Administracinio proceso kodeksas, toliau nurodytos bendrosios taisyklės taikomos
siekiant nustatyti, kas turi teisę ginčyti valdžios institucijų veiklai. Šios taisyklės netaikomos sudėtingos teritorijų planavimo
sprendimus, bet kurį galima ginčyti, teisėtumo.
Tei Administracinė procedūra
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Teismo procesas

As Asmens teisių pažeidimų asmens laisvių apribojimo ar valdžios
me institucijų veiklos. Teisėmis ar laisvėmis, gali kilti tiesiogiai iš
nys Konstituciją ir kitus įstatymus.

Asmens teisių pažeidimą valdžios institucijų veiklos.
Aplinkosaugos klausimais, asmenys gali būti tiesiogiai
susijusios su administracine veikla taip pat gali pateikti
prašymą. Turi būti tiesiogiai susijusios su asmens teisėtus
interesus; veikla, kurią vykdo viešosios institucijos turi turėti
didelę ir realią įtaką tokius interesus.

NV Asmens teisių pažeidimų asmens laisvių apribojimo ar valdžios
O institucijų veiklos. Teisėmis ar laisvėmis, gali kilti tiesiogiai iš
Konstituciją ir kitus įstatymus.

Asmens teisių pažeidimą valdžios institucijų veiklos.
Aplinkosaugos klausimais, asmenys gali būti tiesiogiai
susijusios su administracine veikla taip pat gali pateikti
prašymą. Turi būti tiesiogiai susijusios su asmens teisėtus
interesus; veikla, kurią vykdo viešosios institucijos turi turėti
didelę ir realią įtaką tokius interesus.

NVO aplinkos apsaugos srityje, turėtų būti laikoma teises ar
laisves.

NVO aplinkos apsaugos srityje, teisių pažeidimas arba
tiesioginės sąsajos prezumpcija.
Kiti Asmens teisių pažeidimų asmens laisvių apribojimo ar valdžios
juri institucijų veiklos. Teisėmis ar laisvėmis, gali kilti tiesiogiai iš
dini Konstituciją ir kitus įstatymus.
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Asmens teisių pažeidimą valdžios institucijų veiklos.
Aplinkosaugos klausimais, asmenys gali būti tiesiogiai
susijusios su administracine veikla taip pat gali pateikti
prašymą. Turi būti tiesiogiai susijusios su asmens teisėtus
interesus; veikla, kurią vykdo viešosios institucijos turi turėti
didelę ir realią įtaką tokius interesus.

Ad Ad hoc grupės yra tik teisę ginčyti administracines veiklos
hoc aplinkosaugos klausimais ir, jei jos veikia aplinkos apsaugos
gru srityje. Teisių ar laisvių pažeidimo, taip pat dėl tokio ad hoc
pės grupėms suteikti teisę pareikšti ieškinį pagal administracinę
apskundimo procedūros.

Ad hoc grupės turi tik teisę imtis teisinių veiksmų
aplinkosaugos klausimais ir su teismų, jei jos veikia
aplinkos apsaugos srityje. Teisių pažeidimas arba
tiesioginės sąsajos taip pat nebūtina, tačiau dėl tokio ad
hoc grupių įgaliojimas veikti.

Už Asmens teisių pažeidimų asmens laisvių apribojimo ar valdžios
sie institucijų veiklos. Teisėmis ar laisvėmis, gali kilti tiesiogiai iš
nio Konstituciją ir kitus įstatymus.
NV
O

Asmens teisių pažeidimą valdžios institucijų veiklos.
Aplinkosaugos klausimais, asmenys gali būti tiesiogiai
susijusios su administracine veikla taip pat gali pateikti
prašymą. Turi būti tiesiogiai susijusios su asmens teisėtus
interesus; veikla, kurią vykdo viešosios institucijos turi turėti
didelę ir realią įtaką tokius interesus.
ES įsikūrusioms nevyriausybinėms organizacijoms
aplinkos apsaugos srityje, teisių pažeidimas yra susijęs
tiesiogiai, ar ES teisės nereglamentuojamose srityse (pvz.,
TIPK, PAV) pagal nediskriminavimo principą.

Kiti Valstybės institucijos negali ginčyti kitų valstybės institucijų veikla,
kadangi jos nėra atskiri juridiniai asmenys. Tuo pačiu metu vietos
savivaldybės gali ginčyti veiklos kitoms valdžios institucijoms,
jeigu jų teisės buvo pažeistos arba laisvės apribojimo. Taip pat
taikoma kitiems viešiesiems juridiniams asmenims (pvz.,
universitetai, valstybiniai fondai ir t. t.)

Valstybės institucijos negali ginčyti kitų valstybės institucijų
veikla, kadangi jos nėra atskiri juridiniai asmenys. Be to,
kitiems viešiesiems juridiniams asmenims (pvz.,
universitetai, valstybiniai fondai ir t. t.) gali ginčyti veiklos
kitoms valdžios institucijoms, jeigu jų teisės buvo pažeistos.
Taip pat gali apskųsti vietos savivaldybių veikla kitoms
valdžios institucijoms, jeigu jų teisės buvo pažeistos arba
užginčytos veikla trukdo ir kenkia jų funkcijas.

Dauguma sektorių ir procesinių teisės aktų aplinkos apsaugos teisėje nėra specialių nuostatų dėl teisinės padėties. Tai taip pat
taikoma poveikio aplinkai vertinimo srityje ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės. Todėl turite teisę pateikti ieškinį pagal
bendrąsias taisykles, nustatytas Administracinio proceso kodekse. Tačiau specialios taisyklės, teritorijų planavimo srityje. Teritorijų
planavimo klausimais, teisinio statuso taisyklės yra kitokia nei kitose administracinės teisės srityse, įskaitant aplinkos teisės aktus.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymo, turite teisę pareikšti ieškinį administraciniam teismui apskųsti sprendimą dėl plano, jei:
Jūsų teisės buvo pažeistos arba Jūsų laisvės apribojimo;
Jūs manote, kad sprendimas prieštarauja įstatymų ar kitų teisės aktų.
Tai reiškia, kad galite ginčyti galutinį administracinį sprendimą dėl plano dėl teisėtumo, susirūpinimą. Teisingumo kancleris yra
atskiras juridinis asmuo; Todėl ji turi teisę ginčyti valdžios institucijų veiklą siekiant apsaugoti savo teises ir administracinius
uždavinius ir pateikti ieškinį teismui. Be to, Teisingumo kancleris turi teisę inicijuoti drausmines bylas teisėjams. Drausminis
procesas negali būti pradėtas, jei teismas neteisėtai neįvykdė savo profesinių pareigų ar netinkamai jas atliko. Drausminė
procedūra drausmės kolegija aptaria sudaro teisėjai iš skirtingų lygių teismų sistemą. Prokurorai turi išimtinę padėties
baudžiamosiose bylose, t. y. tik jie gali pareikšti kaltinimus už nusikalstamas veikas (kuriteod). Aplinkos apsaugos inspekcija turi
teisę pareikšti ieškinį teisme, baudžiamųjų nusižengimų atveju väärteod (aplinkos). Baudžiamųjų nusižengimų, Inspekcija gali skirti
baudas; Kita vertus, sulaikymas gali būti taikomas tik teismų inspekcijos prašymu.
VIII. Teisinis atstovavimas
Teismo procese aplinkosaugos klausimais galite atstovauti save pats arba profesionalus teisinis atstovas. Šie asmenys gali
sudaryti sutartis su jūsų jums atstovauti teismuose:
ragina advokatą (est. advokaat), kurie priklauso Estijos advokatūra;
id=4&PHPSESSID=e2c9799e016cde30434d1dec06f20c67

http://www.advokatuur.ee/?

asmenys, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą įgiję asmenys, t. y. bent magistro diplomas arba kvalifikacija bus vienoda.
Prisiekusiųjų advokatų jums gali atstovauti tik į aukščiausios instancijos – Estijos Aukščiausiasis Teismas. Teisiniai atstovai turi
teisę veikti jūsų vardu ir jums atstovauti net ir jums nedalyvaujant. Tuo pačiu metu taip pat galite apriboti savo atstovą,
atstovaujantį pagal sutartį. Kompetencijos apribojimą laikoma tik tuo atveju, jei jums pranešti teismui ir kitoms šalims. Teismai
atsižvelgti tik apribojimus:
Kartu su kompromisiniu proceso pabaigos; arba
atsisakyti ieškinio.
Taip pat galite naudotis advokatai teismo procese aplinkosaugos klausimais. Priešingai nei teisiniai atstovai, advokatai paprastai
nėra leidžiama veikti jūsų vardu ir jums nedalyvaujant. Tačiau jie turi teisę dalyvauti procese su jumis ir taip pat skelbia pranešimus
ir pareiškimus ir pan. Tokie teiginiai priskiriami reikalavimais ir pan., jūs, nebent Jūs nedelsiant ištaisyti. Teismai taip pat bus

paaiškinta, ši teisė jums Jei nusprendžiate pasinaudoti advokato. Visas teisines paslaugas, susijusias su Estijos advokatūra
surūšiuoti pagal jų vietą galima rasti čia. https://www.advokatuur.ee/eng/advocates/find-advocates?attorney_filter%5Bregion%
5D=&attorney_filter%5Bletter%5D=&attorney_filter%5Btype%5D%5B%5D=Assotsieerunud+liige Daug svarbesnis advokatų
kontorų sąrašą, taip pat aplinkos apsaugos teisės srityje, kurioje jie teikia teisines paslaugas (įskaitant atstovavimo), pvz.:
Glimstedt
Maria MÄGI
SORAINEN
Varul
„Raidla Lejins norcus &
Teisinė pagalba (įskaitant atstovavimo) aplinkosaugos klausimais taip pat teikia Estijos aplinkos teisės centras. http://k6k.ee/en P
astarasis yra viešojo intereso NVO; Todėl jie negali teikti teisinės pagalbos, jeigu tai prieštarautų visuomenės interesams.
IX. Įrodymai
Aplinkosaugos klausimais, kaip ir kitose administracinėse bylose, reikia pateikti įrodymų, kad palaiko savo reikalavimus.
Turėtumėte pateikti įrodymus ir savo veikloje arba vykdant ikiteisminį tyrimą prieš posėdį šiuo klausimu (vėliausiai). Jei negalite
pateikti įrodymų (pvz., kai duomenys priklauso privačiam asmeniui, kuris atsisako dalies), turėtumėte paaiškinti, kodėl to negalima
padaryti ir kai galima rasti įrodymų. Jei teismai nustato, kad nepakanka įrodymų, jos gali paprašyti jūsų pateikti arba surinkti
pačios. Jeigu Jūs nepateikiate įrodymų, pagrindžiančių teiginį, Teisingumo Teismas negali rinkti įrodymų, Teisingumo Teismas gali
nuspręsti, kad jūsų pretenzijos nepagrįstos. Nėra įrodymų rūšis iš esmės pritarė Teisingumo Teismas. Be to, Šalys gali nustatyti
rūšių įrodymus arba suteikti pirmenybę tam tikros rūšies dokumentus. Visi įrodymai vertinami iš visų pusių, nes bendrai ir
objektyviai, taip pat atsižvelgiant į sąsajas tarp skirtingų įrodymų. Mano, kad galutinį sprendimą dėl to, ar teiginys pasitvirtino
įrodymai, pagrįsti savo sąžine. Turėtumėte pateikti įrodymus per pirminį nagrinėjimą (klausimo prieš posėdį). Galite pateikti naujus
įrodymus po to, kai teismas pradėjo posėdį tik šiais išimtiniais atvejais:
Teisingumo Teismas negali surengti teismo posėdį (pvz., rašytinio proceso tvarka) ir buvo nustatytas terminas pateikti
įrodymų prieš teismo posėdį;
pateikti naujus įrodymus, ar teismo procesas; arba
galite įrodyti, kad buvo gerai vėlavimo priežastis.
Teismai gali prašyti teismo proceso šalies arba jos darbuotojas, bet kurios viešosios institucijos, draudimo bendrovės ar kredito
įstaigos (pvz., bankų, investicinių fondų) pateikiama informacija, būtina norint išspręsti ginčą ir laikoma, kad asmuo rankose.
Teismas gali nustatyti terminą ir asmenys yra įpareigoti pateikti informaciją per šį laiką. Jei jie pažeistų šį įsipareigojimą, Teismas
gali skirti jai baudą. Jeigu norėsite naudotis ekspertų nuomonę teismo procese kaip įrodymą gali sudaryti sutartį su ekspertų ir
pateikti savo nuomonę dėl įrodymų. Kita vertus, Teisingumo Teismas taip pat gali prašyti surengti ekspertų nuomonę, ikiteisminį
tyrimą (iki teismo posėdžio). Teismai gali prašyti eksperto išvados siekiant nustatyti, kad yra svarbus klausimas ir reikia ekspertų
žinių. Ekspertų nuomones, būtų laikomas kitų rūšių įrodymai, t. y. jie vertinami kartu su kita susijusia informacija, siekiant nustatyti,
ar buvo įrodytas, ar ne. Todėl jos nėra tiesiogiai privalomos ir teisėjų. Kita vertus, rezultatai, teismai negali ginčyti eksperto
nuomonės savo iniciatyva.
Laikinosios apsaugos priemonės.
Jeigu ginčijate administracinį sprendimą, teismas arba administracinė užduotis (vaie), jame nėra automatiškai paveikti jos teisinės
galios. Tai reiškia, kad nepaisant to, sprendimas gali būti vykdomas. Pavyzdžiui, jeigu sprendimas bendrovė gali išmesti teršalų
koncentracijos aplinkos ore, gali būti, kad net jeigu dėl šio sprendimo pateikė ieškinį teismui. Administraciniai sprendimai gali būti
vykdomi nuo to momento, kai jie įsigalioja. Jei sprendimas nebūtinai turi būti paskelbta viešai, ji kuo greičiau pradės galioti
asmeniui, kuriam jis skirtas, buvo pranešta. Jeigu sprendimas turi būti paskelbtas viešai, tačiau paprastai įsigalioja 10-tą dieną po
jo paskelbimo. Ginčydami aktą arba administracines užduotis (vaie) arba teismas nebūtinai turi įtakos sprendimo teisėtumui. Tai
reiškia, kad jis gali būti vykdomas iš karto, kai jie bus aktualūs. Jeigu ginčijate administracinį sprendimą ir aplinkos teisme, galite
prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, laikinąsias apsaugos priemones gali bet kuriuo metu taikyti Bendrasis
Teismas savo iniciatyva; Laikinąsias apsaugos priemones gali būti įvairių formų, galite prašyti teismo:
sustabdyti galiojimą ar sprendimo vykdymas;
uždrausti administracinė įstaiga sprendimą;
reikalauti, kad įstaiga galėtų atlikti administracinį sprendimą;

areštuoti turtą;
uždrausti ir asmenis, kuriems skirtas sprendimas (pvz., kasybos bendrovės, kurios gavo leidimą vykdyti veiklą), sprendimą
arba įpareigoti juos atlikti, arba nustatyti papildomus įpareigojimus teikti su ta veikla, pvz., jums vertybinių popierių.
Jei norite užginčyti administracinį sprendimą administracinė užduotis (vaie), taip pat galite prašyti taikyti laikinąsias apsaugos
priemones Teisingumo Teisme. Galite prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones bet kuriuo metu (teismas arba administracinė
užduotis vaie), kad galutinis terminas nėra nustatytas. Jums nereikia pateikti užstatą už galimą žalą ar ekonominių nuostolių, kurie
gali atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tuo pačiu metu reikia sumokėti valstybės rinkliavą už prašymo. Jūsų
prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtumėte pateikti bent šią informaciją:
Ginčo objektas;
motyvacija (aplinkybių, kuriomis ji);
pageidaujamas laikinąsias apsaugos priemones;
Jūsų asmens tapatybės ir kontaktiniai duomenys.
Laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik teismai, jei jūsų teisių apsaugos tikslo, ar Jūsų problema būtų nepraktiška arba
neįmanoma. Teismai turėtų priimti sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismo sprendimu. Šį teismo sprendimą
gali apskųsti paduodant apeliacinį skundą per 15 dienų nuo jo paskelbimo. Turėtumėte pateikti apeliacinį skundą apylinkės
teismas, bet bylą administraciniame teisme, kad sprendimą galite apskųsti. Administracinis teismas nuspręs dėl apeliacinio skundo
priimtinumo ir parengti jo peržiūra, apylinkės teisme arba ji pati.
XI. Dėl bylinėjimosi išlaidų
Jei norite pateikti ieškinį teismui, ar turėtų būti atsižvelgta į dvi išlaidų kategorijas: Teismo išlaidos (kohtukulud) ir neteismines
išlaidas (kohtuvälised kulud). Teismo išlaidos yra išlaidos, kurios yra būtinos, nagrinėjančio žyminis mokestis (t. y. riigilõiv),
saugumo ir išlaidų, susijusių su tyrimu (pvz., išlaidos, susijusios su įrodymų rinkimo, liudytojų, ekspertų ir t. t.). Neteisminių išlaidų
nėra būtina nagrinėti šį klausimą, pvz., mokesčiai už teisines ir sutartyje nurodyti atstovai, patarėjai dalyvių kelionės išlaidos, darbo
užmokestis, nes ne ginčo ir t. t. Jei norite pradėti bylą dėl administracinio sprendimo, turėtų sumokėti atitinkamą mokestį.
Turėtumėte mokėti kitą mokesčio kreiptis į apylinkės teismo sprendimą ar teisminį sprendimą administraciniam teismui. Daugiau
informacijos galima rasti čia.https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-ee-en.do?init=true&member=1
XII. Finansinės paramos priemonės
Administraciniai teismai gali atleisti jus nuo valstybinio nuomos mokesčio ir saugumo, taip pat būtinas išlaidas (pvz., išlaidas,
susijusias su įrodymų gavimu, liudytojų, ekspertų ir t. t.). Galite būti atleistas nuo šių išlaidų – visos arba tik iš dalies. Kita galimybė
yra ta, kad neprivalote padengti iš anksto (kaip nustatyta), bet už juos sumokėti dalimis. Būtų atleisti turite jos prašyti atskirai.
Paraiškoje, pateikite šią informaciją:
bylose, kurioms taikoma išimtis;
Jūsų vaidmuo šiame procese, taip pat savo pagrindinius reikalavimus;
jūsų ieškinį arba prieštaravimo pagrindas.
Jei teikiate paraišką dėl išimties fizinio asmens (asmenų), turite pridėti pareiškimą dėl jūsų finansinę padėtį (taip pat jūsų šeimos) ir
kitus dokumentus, įrodančius, kad pareiškimą. Pareiškimo formoms ir išimčių taikymas kartu su papildomos informacijos galima
rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje. https://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Prašymas turi būti raštu iš estų
arba anglų kalba. Jei teikiate paraišką dėl išimties juridinio asmens atstovas (organizacija), turėsite pridėti statuto kopiją ir
patvirtintą kopiją, tos organizacijos praėjusių metų metinėje ataskaitoje. Gavusi prašymą ir papildomus dokumentus, Teisingumo
Teismas nuspręs, ar atleisti nuo išlaidų ir kiek. Išimtis suteikiama tik tuo atveju, jei negalite sumokėti išlaidų, susijusių su jūsų
ekonominės padėties ir jūsų dalyvavimas negali būti laikomas sėkmingu. Išimtis nebus taikoma, jei:
Jūs aiškiai neturi teisės pareikšti ieškinį;
galima nauda jums iš sprendimo nebūtų proporcingas išlaidas arba išlaidas,
Jūsų tikslas negali būti pasiektas su šiuo iššūkiu.
Tiesioginė finansinė parama nėra už teismo procesą. Jums gali būti taikoma tik nuo sąnaudų, kurios turi būti sumokėtos iš anksto
(žr. pirmiau) arba gauti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą. Be to, yra atleista nuo išlaidų taip pat galite gauti valstybės
finansuojamą teisinę pagalbą. Valstybės teisinę pagalbą teikia advokatai (Advokatų asociacijos nariai), kurie iš pradžių mokėjo
valstybė. Tai nereiškia, kad pagalba turėtų būti besąlygiškai nemokamai. Kai kuriais atvejais vis dar turite sumokėti dalį

bylinėjimosi išlaidų arba tai padaryti dalimis prieš arba po to, kai priimtas bendras sprendimas. Paraiškų ir peržiūros sąlygos yra
tokios pačios kaip paraiškos dėl atleidimo nuo teismo išlaidų (žr. pirmiau). Daugiau informacijos ir formas galima rasti Teisingumo
ministerijos interneto svetainėje. https://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Advokatų kontoros paprastai nesuteikia
nemokamos teisinės pagalbos, nors gali būti išskirtiniais atvejais. Yra dvi pagrindinės teisės klinikų, kai teisės studentams teikiama
teisinė pagalba visuomenei nemokamai, Talinas ir Tartu. Nėra teisės klinikų apibrėžė sritis, kuriose jos teikia konsultacijas. Tuo pat
metu, kaip studentų žinias specifinių sričių, kaip aplinkos apsaugos teisė gali būti apribota. Be to, studentų teisės klinikų veiklos“,
„teisėtos vaistinės, Taline ir Tartu Jõhvi (šiuo metu tai padaryti iki gruodžio 15 d.). Profesionalių teisininkų teikti nemokamą teisinę
pagalbą, tačiau nė vienas iš jų specializuojasi aplinkos teisės srityje. Estijos aplinkos teisės centras yra viešąjį interesą ginanti
aplinkos teisės organizacija, veikianti Tartu. Praeityje jos yra nemokamos teisinės pagalbos projektų pagrindu visuomenei. Be to,
jie suteikia mokamas teisinę pagalbą aplinkosaugos klausimais reguliariai viešai. Daugiau informacijos apie eksploatavimo sąlygas
galima rasti jų pradžios puslapį. http://k6k.ee/activities/legal-services
XIII. Savalaikiškumas
Estijoje nėra bendrai taikomą terminą, per kurį visi administraciniai sprendimai. Tačiau konkretų laikotarpį, kai kurių rūšių
sprendimus. Pavyzdžiui, Aplinkos taryba privalo priimti sprendimą dėl prašymo per 120 dienų integruoto aplinkosaugos leidimo.
Jeigu administracinė įstaiga mano, kad ji negali pateikti savo sprendimo per nustatytą laikotarpį, jis turėtų apie tai pranešti
prašančiajam tikėtiną laiką ir nurodo vėlavimo priežastis. Jei jūsų teisės pažeistos dėl vėlavimo, turite teisę, kad jums būtų
padaryta žala dėl vėlavimo ar delsimo galite apskųsti Administraciniam teismui arba administracinių sunkumų (vaie). Tais atvejais,
kai tai numatyta teisės akte, vėlavimas gali būti laikoma ir netiesioginiu patvirtinimo paraišką palankus sprendimas (pvz., kai kurių
leidimas). Jei norite pateikti ieškinį aplinkosaugos administracinį aktą, paprastai turėtumėte tai padaryti per 30 dienų. Terminas
prasideda nuo tos dienos, kai gavote pranešimą apie sprendimą. Išimtiniais atvejais, laikotarpis, per kurį galite pateikti ieškinį – treji
metai, jei:
Galite gauti kompensaciją už žalą, administracinis organas;
Jūs pageidaujate, kad būtų panaikinti neteisėtą administracinį aktą, poveikį;
Norite, kad administracinis aktas būtų pripažintas neteisėtu.
Teisingumo Teismas pirmiausia peržiūrės veiksmus, 15 dienų iš dalies pakeisti ar papildyti, jei ji yra nedidelių trūkumų. Jeigu
rengiamas teismo posėdis, laikotarpis tarp jūsų veiksmų su kitomis šalimis ir turi būti bent 30 dienų. Galite pateikti naujų faktų arba
prašymus pateikę ieškinį tik tuo atveju, jeigu tik jie gali būti tiekiami pagal kitas Bendrojo Teismo šalims bent prieš 7 dienų iki
teismo posėdžio. Rašytinės procedūros atveju, jie gali būti leidžiami, jeigu jie tiekiami kitoms Šalims ne vėliau kaip prieš 7 dienas
iki nustatyto termino pateikti dokumentus. Teisingumo Teismas turi pateikti ir paskelbti apie savo sprendimą per 30 dienų nuo
paskutinės teismo posėdį (dienos pateikti dokumentai, rašytinės procedūros atveju). Išimtiniais atvejais (pavyzdžiui, jeigu
medžiagos yra išskirtinai dideli ar nepaprastai sudėtingos) atveju šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų. Paduoti apeliaciją dėl
sprendimo, priimto administracinio teismo apylinkės teismas, turite tai padaryti per 30 dienų nuo jos paskelbimo. Ragina
Aukščiausiąjį teismą, apygardos teismo sprendimas taip pat turi būti pateikti per 30 dienų. Jei norite apskųsti teismo sprendimą,
turite pateikti apeliacinį skundą per 15 dienų. Kaip aplinkosaugos bylose gali labai skirtis savo sudėtingumu, tiek faktiniu, tiek
teisiniu, sunku pasakyti, kaip ilgai tai tęsis. Dar vienas veiksnys, sunku įvertinti, kiek laiko prireiks, aplinkosaugos klausimais yra
ribota teismo praktikos šioje srityje. Tačiau vidutinė procedūros trukmė buvo 2013 m. pirmosios instancijos teismai:
Civilines bylas: 168 dienų
Baudžiamąsias bylas: 262 dienų
Nesunkių nusikaltimų bylų – 62 dienų
Administracines bylas: 144 dienų
Aplinkosaugos bylos yra gana sudėtingos, palyginti su daugeliu kitų administracinės teisės bylose jis gali užtrukti ilgiau nei vidutinė
pateiktas pirmiau. Konkretaus termino nėra sprendimo atveju nustatyti tik labai bendro pobūdžio reikalavimas šiai problemai
išspręsti per „pagrįstą laikotarpį“. Vis dėlto sprendimo priėmimo terminą po to, kai teismas gavo pakankamai informacijos. Po
paskutinės termino dienos arba teismo posėdyje pateikti dokumentai, rašytinės procedūros atveju, Teisingumo Teismas privalo
priimti sprendimą per 30 dienų. Tik išskirtiniais atvejais (pvz., kai yra daug medžiagas, arba teisiškai ar faktiškai yra itin sudėtingas,
šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų. Galite apskųsti sprendimą ne tik dėl to, kad ji buvo pateikta pavėluotai. Jūs taip pat
negali būti taikomas dėl žalos, patirtos dėl vėlavimo, jeigu teisėjas taip pat įvykdė nusikalstamą veiką (pvz., dėl to, kad jį priėmė
sprendimą). Tačiau gali būti imamasi drausminamųjų veiksmų prieš teisėją, jei ji laiku priimti sprendimą, tyčia arba dėl aplaidumo.
Gali būti imamasi drausminamųjų veiksmų prieš teisėją tik apeliacinių administracinių teismų, apygardos teismų ir Aukščiausiojo
teismo vyriausiasis teisėjas taip pat teisingumo kancleris. http://oiguskantsler.ee/en

XIV. Kiti klausimai
Paprastai sudėtingos aplinkosaugos sprendimus galima tik priėmus galutinį sprendimą – administracinio akto (haldusakt), pvz.,
teritorijų planavimo, aplinkosaugos leidimas buvo išduotas ir pan.). Todėl, kai Aplinkosaugos sprendimai paprastai apskundžiami
administracine tvarka, administracinio sprendimo, kuris paveiktų asmenų teises yra užbaigtas. Visapusišką, išsamų ir lengvai
suprantamos informacijos apie teisę kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nėra. Be to, medžiaga, buvo parengti prieš
priimant naująjį Administracinio proceso kodekse ir tam tikra informacija gali būti pasenusi. Tačiau yra keli informacijos šaltiniai,
kurie gali būti naudojami:
informacija apie pateikdamas ieškinį administraciniam teismui, procedūrinės taisyklės ir t. t., yra labai nedaug konkrečių
aplinkos teisės srityje (iš esmės ne tokios griežtos taisyklės dėl teisinės padėties), ji taikoma (estų kalba);
Konsultacijos dėl teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, ad hoc grupių (estų kalba)
Keletas patarimų dėl teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (estų kalba)
Taikomos dvi oficialiosios alternatyvaus ginčų sprendimo metodai, galite pasinaudoti aplinkosaugos klausimais. Pirma, teismas,
byla gali būti nutraukta priimdamas kompromisinį sprendimą. Antra, taikinimo, yra tam tikros rūšies bylos (2012 m. sausio 1 d.,
įsigaliojus naują Administracinio proceso kodeksą). Šalys gali susitarti dėl neteisminių derybas su jais. Jeigu kompromisinis
paveiktų trečiųjų šalių teises, taip pat jų patvirtinimas yra būtinas. Siekiant iškelti bylą nutraukti kompromiso būdu, Teisingumo
Teismas turi jį patvirtinti. Teismai gali atsisakyti patvirtinti, jei ji yra neteisėta, neįmanoma įvykdyti arba pažeidžia trečiųjų asmenų
teisių, kurios nebuvo įtrauktos į procesą. Taikinimas yra specialus administracinis teismo procesas, per kurį šalims išspręsti ginčą
derybų keliu, kuriam vadovauja teisėjas. Naudojami tik jei taikinimo proceso šalims ir tretiesiems asmenims su juo sutinku. Jūs
galite nuspręsti baigti taikinimo procedūrą bet kuriuo metu; Tokiu atveju bus taikomos įprastos rungimosi ginčui išspręsti. Taikinimo
procedūra yra tik administraciniai teismai (pirmosios instancijos teismai.
XV. Yra užsienietis,
Apskritai pačios procedūrinės taisyklės taikomos jums, jei esate užsienietis ir nori užginčyti administracinį sprendimą, Estijos
administracinių teismų. Jei norite būti atstovu užsienio juridinio asmens (organizacijos), turėtų papildomai įrodyti savo teisnumą ir
įgaliotieji atstovai. Teismo procesai vykdomi tik estų kalba, tai reiškia, kad visi dokumentai ir pareiškimai paprastai turi būti
išverstas, arba aiškinama. Išimties tvarka galite duoti parodymus kita kalba, be vertimo žodžiu paslaugas, jei nemokate estų kalbos
ir visoms kitoms šalims suprasti savo pareiškimus. Jei jums pateikti rašytinį pareiškimą arba dokumentą užsienio kalba, turi būti
išversti arba organizuoti jo vertimą. Teismas jums nereikės versti dokumentą, jei ji yra pernelyg sudėtinga arba neįmanoma. Jeigu
reikia vertimo ir negalėsite pateikti vertimą iki nustatytos dienos, kurią teismas, dokumentą gali būti neatsižvelgiama. Taip pat galite
prašyti teismo surengti vertimo (tokiu atveju jums vis tiek reikės mokėti vertimo raštu). Jei įmanoma, naudojami Audito Rūmų
vertėjai. Už savo paslaugas, turėsite sumokėti valstybės rinkliavą. Jei nemokate estų kalbos, teismas turės vertėjas byloje dėl jūsų
prašymo arba savo vardu. Jei to negalima padaryti nedelsiant, reikės rasti vertėją žodžiu arba atstovo kalba estiškai. Jei tai
padaryti per teismo nustatytą terminą jūsų veiksmai gali būti neatsižvelgiama. Jei tai yra nepagrįstai sudėtinga arba neįmanoma
vykdyti, teismas pats gali ieškoti vertėjo. Bet kuriuo atveju, turėsite mokėti susijusias išlaidas. Jei Teismas rengia vertimo raštu ir
teismo vertėjų raštu, yra įmanoma.
XVI. Tarpvalstybinės bylos
Jei esate užsienietis, kuris nori užginčyti administracinį sprendimą Estijos pasekmių aplinkai, galite tai padaryti pagal tas pačias
taisykles kaip ir Estijos piliečiai ir įmonės. Svarbiausia:
Tik Estijos administracinių įstaigų veikla gali būti ginčijamas Estijos teismai;
su proceso ir materialiosios teisės ir administracinių veiksmų teisėtumą galima užginčyti;
Paprastai galite ginčyti administracinį aktą (haldusakt), jeigu jis pažeidžia Jūsų teises;
aplinkosaugos klausimais, taip pat galite užginčyti administracinį aktą, kuris susijęs su Jūsų teisėtus interesus;
aplinkos apsaugos NVO ir asociacijų teisių pažeidimas, ir su numanoma teisėtus interesus;
Išimties tvarka galite užginčyti administracinį menetlustoimingud procedūrinių aktų (administracinės) institucijos (jeigu tai
nepažeidžia Jūsų teisės nepriklausomai nuo baigiamojo akto arba procesas tikrai bus neteisėto baigiamasis aktas);
Tiek pavieniai asmenys, tiek organizacijos (juridiniai asmenys) gali pateikti ieškinį; aplinkosaugos klausimais, asmenų
susivienijimas, kuris nėra juridinis asmuo taip pat gali išskirtiniais atvejais pateikti ieškinį.
Nėra specialių taisyklių byloms, kuriose nagrinėjami aplinkos klausimai kitoje šalyje. Tačiau nediskriminavimo principai būtų
taikomi ES teisės aktai. Tai reiškia, kad, jei tam tikras aplinkosaugos klausimas reglamentuojamas ES teisės aktais (pvz., poveikio

aplinkai vertinimo, Oro kokybės, teise kreiptis į teismą ir t. t.) ir kitų ES šalių piliečiai turi atitikti vietos gyventojams. Todėl jums iš
kitos ES šalies užsienietis gali pateikti ieškinį, o Estijos teismas tais atvejais, kai administracinis sprendimas) (veiklos rezultatų
aplinkos srityje, jūsų šalyje. Kaip įprasta, tiek dėl procedūrinių ir esminių veiklos teisėtumas gali būti ginčijamas. Teisė pareikšti
ieškinį, turi įrodyti, kad buvo pažeistos jūsų teisės, jūsų teisėtus interesus arba administracinės veiklos. Nediskriminavimo principas
taip pat taikomas nuolatinis be kitų procedūrinių taisyklių. Jūs turite teisę prašyti suteikti teisinę pagalbą (taip pat galite užpildyti
paraišką anglų kalba, daugiau informacijos puslapyje Teisingumo ministerija. https://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Jūs
taip pat turite teisę pateikti prašymą dėl laikino piliečių teisių apsauga. Vis dėlto, turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad teismo
procesas vyktų Estijos; Todėl gali prireikti vertėjo paslaugomis, jei nemokate kalbos. Vertimo žodžiu išlaidos gali būti apmokamos
iš valstybės teisinės pagalbos. Pagal nediskriminavimo principą, kai ginčijami administracine veikla grindžiama ES teisės aktais,
taikomos tokios pat taisyklės kaip ir vietiniai gyventojai bus taikomi nustatant, kurie užsienio asmenys gali užginčyti. Tai reiškia,
kad veikla gali būti ginčijamas užsienio:
Asmenys (fiziniai asmenys);
organizacijos (juridiniai asmenys);
sutartinių Asociacijos asmenims, kurie nėra registruoti kaip juridiniai asmenys (ne),
Tais atvejais, kai:
buvo pažeistos jų teisės, arba
savo teisėtus interesus.
Jei aplinkos apsaugos NVO ir asociacijų susirūpinimą, padarytas teisių arba teisėtų interesų yra preziumuojamas. Šalies pats
pasirinkti negalite pateikti savo veiksmų aplinkosaugos srityje pagal Estijos Administracinio proceso kodekse. Jos nuomone,
negalima paduoti ieškinį prieš administracines institucijas kitų šalių Estijos teismai. Kita vertus, ieškinį gali pateikti tik Estijos
administracinė įstaiga Estijos administracinio teismo, kuris turi jurisdikciją toje vietoje, kad administracinės institucijos.
Susijusios nuorodos
Teisės aktai
Estijos Respublikos Konstitucija (estų kalba)
Estijos Respublikos Konstitucija anglų kalba (28.06.2007)
Administracinio teismo proceso kodekso (estų kalba)
Administracinio proceso kodeksas anglų kalba (1.01.2013)
Teismų įstatymo (estų kalba)
Teismų įstatymas anglų kalba (1.1.2012)
Teisingumo kanclerio aktą (estų kalba)
Teisingumo kanclerio aktas (anglų kalba, Jan, 2007)
Kita informacija
http://www.envir.ee/et/kmh-litsentsikomisjon
Estijos advokatų asociacija
Estijos aplinkos teisės centras (eelc) – viešąjį interesą aplinkosaugos srityje ginančių NVO
Teisingumo & aplinka. Europos aplinkos apsaugos teisės aktų tinklas eelc organizacijose, tais atvejais, kai yra
Teisingumo kancleris, vaidmuo (ombudsmenas)
Estijos teismų interneto svetainėje informaciją apie administracinio teismo procesas

Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto
teksto kokybės.
Paskutinis naujinimas: 14/09/2016

