
Haldusõiguse täiustamise senine ja planeeritav kulg 

Kaugem eesmärk : kaasaegne arenenud rahvuslik haldusõigus. 
Lähem eesmärk: välia töötada järgmiste valdkondade üldine regulatsioon: 

• Halduse organisatsioon e. valitsemise korraldus 
• Haldusmenetlus 
• Haldustäide 
• Halduskohus 
• Korrakaitse (e. politsei ja haldustäide) 
• Riigivastutus 

1996.a. - Justiitsministri poolt kinnitatud tööplaan, mis seadis haldusõiguse üldosa 
täiustamise eesmärgi. 

1996 - 1998.a. - Ettevalmistus. Vajaliku kirjanduse ja õigusloome koordineerimise 
funktsiooni täitmise kaudu vajaliku teadmise ja kogemuse kogumine. 

1998.a. II p.a. - Eesti ekspertide otsimine, kaasamine; välisekspertide otsimine, nende 
tasustamise korraldamine PHARE kaudu. 

1998.a. 23.12. - PHARE projekti algus, sisu : 
• välisekspertide tasustamine; 
• kirjanduse tellimine. 

1999.a. algus - Justiitsministri kinnitatud tööplaan, mis seab konkreetsed tähtajad haldus
õiguse üldosa täiustamiseks. Töögruppide moodustamine, nende 
tööülesannete piiritlemine, listi hre@iust.ee käivitamine. 

11.01. - Saabus dr. Schwemeri kaastöö haldusorganisatsiooni valdkonnas. 

01.02. - Valmis Vabariigi Valitsuse seaduse analüüs. 

12.02. - Dr. Schwemeri haldusorganisatsiooni valdkonna kaastöö analüüs. 

25.02. - Uus halduskohtumenetluse seadustik : RT 1999, 31, 425. 

24.03. - Justiitsministeeriumi kantsleri käskkiri nr. 45 " Haldusõiguse üldosa reformi 
alalise komisjoni moodustamine". 

25.03. - Justiitsministri käskkiri nr. 63 " Haldusõiguse reformi juhtkomisjoni 
moodustamine". 

01.04. - Kehtiva haldusmenetlusõiguse analüüs seaduste kaupa kokkuvõtete ja 
tabelitega. 

06.04. - Alalise komisjoni I koosolek. 



2 

16.04. - Juhtkomisjoni I koosolek. 

20.04. - Uue halduskohtumenetluse seadusest tuleneva halduskohtute organisatsiooni 
muutmise ettevalmistamise algus. 

28.04. - Saabus prof. Ramsaueri kaastöö halduskohtumenetluse valdkonnas. 

1999.a. aprill - Valmis Justiitsministeeriumi rolli haldusreformis kirjeldus. 

01.05. - Haldusmenetluse seaduse eelnõu halduslepingut käsitleva osa valmimine. 

28.05. - Alalise komisjoni II koosolek. 
I vahefiniš : eelnõude esialgse variandi esitlemine. 

14.06. - Saabus prof. Ramsaueri kaastöö haldusmenetluse valdkonnas. 

15.06. - Alalise komisjoni III koosolek. 

21.07. - Saabus dr. Schwemeri kaastöö korrakaitse valdkonnas. 

19.-20.08. - Dr. Schwemeri osalusel nõupidamine halduse organisatsiooni ja politsei-
ja haldustäiteõiguse teemal. 

23.08. - Haldusorganisatsiooni töögrupi ühisnõupidamine Tartu Ülikooli 
sotsiaalteaduskonna avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna 
esindajatega. 

26.-27.08. - Prof. Ramsaueri osalusel nõupidamine halduskohtu ja haldusmenetluse 
teemal. 

27.08. - Juhtkomisjoni II koosolek. 

1999.a.august - Prof. Ramsaueri halduskohtu valdkonna kaastöö analüüs; uue 
halduskohtumenetluse seadustiku muutmise vajaduse selgitamine. 

1999.a. august -Korrakaitse töögrupi töö algus. 

06.09. - Saabub dr. Schwemeri kaastöö riigivastutuse valdkonnas. 

23.-24.09. - Dr. Schwemeri ja prof. Ramsaueri osalusel nõupidamine riigivastutuse 
teemal, üldarutelu. 

1999.a. september - A. Aedmaa, I. Koolmeister haldussund : eelnõu parandused, 
rakendussätted, kehtiva täiteõiguse analüüs. 

1999.a. september - Dr. Schwemeri politsei ja haldustäite valdkonna kaastöö analüüs; 
võrdlemine haldussunni eelnõuga; hinnang haldussunni seaduse eelnõu 
muutmise vajaduse kohta. 

01.10. - II vahefiniš: eelnõude esitamine töögruppidevaheliseks aruteluks ja 
eksperteerimiseks. 
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08.10. - Juhtkomisjoni III koosolek. PHARE projekti lõpparuande kinnitamine. 

20.12. - Eelnõude esitamine Justiitsministeeriumile. Algab eelnõude ettevalmistamine 
Vabariigi Valitsusele esitamiseks. Ekspertiisid. Esimene kooskõlastusring. 

2000.a. 01.01. - Uue halduskohtumenetluse seadustiku jõustumine. 

2000.a. 02.04. - Eelnõude rakendussätete valmimise tähtaeg. Teine kooskõlastusring. 

2000.a. mai - Eelnõude esitamine Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks. 

2000.a. vahetult enne või pärast RK suvepuhkust - Eelnõude esitamine Riigikogule. 

Lootes, et Riigikogu võtab haldusõiguse üldosa moodustavad seadused vastu hiljemalt 
2001.aasta esimese poolaasta jooksul, võib seada sihi kogu haldusõiguse uuendamiseks 
aastaks 2004, sellest olulisema osa uuendamiseks 2002.aastaks. 

Haldusõiguse üldosa moodustavate seaduste jõustumistähtajaks tuleb seada kuupäev 
vahemikus 6-12 kuud pärast vastuvõtmist. 


