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Tänan võimaluse eest avaldada arvamust haldusmenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu 

kohta. Elektroonilise haldusmenetluse regulatsiooni täiendamine on igati vajalik ning 

tehnoloogia arengut arvestades vältimatu. Esitan mõned tähelepanekud, millest võib eelnõu 

menetlemisel olla abi. Rõhutan, et siiski pole tegu eelnõu põhiseaduslikkuse analüüsiga.  

 

1) Haldusmenetluse seaduse (edaspidi ka HMS) § 27 lõike 2 kohaselt toimetatakse dokument 

isikule elektrooniliselt kätte, kui ta on sellega nõus. Eelnõu p 6 kohaselt muudetakse HMS § 27, 

muuhulgas antakse haldusorganitele teatud olukordades võimalus eeldada nõusolekut dokumendi 

elektrooniliseks kättetoimetamiseks. HMS § 27 lg 4 p 2 kohaselt võib nõusolekut eeldada, „kui 

isik on muul viisil väljendanud enda valmisolekut dokumendi elektrooniliseks 

kättetoimetamiseks“.  

 

Seda sätet on võimalik tõlgendada väga laialt. Eelnõu seletuskirja järgi saab võtta aluseks isiku 

varasema tegevuse, nt kui ta on mõnes varasemas haldusmenetluses andnud oma meiliaadressi 

või kui talle on varasemalt infosüsteemi kaudu dokumente kätte toimetatud. Õigusselguse 

huvides oleks otstarbekas nõusoleku eeldamise aluseid täpsustada. Näiteks on ebaselge, kas 

nõusolekut võib eeldada, kui isik on andnud oma meiliaadressi suhtluses mõne teise 

haldusorganiga.  

 

Samuti tekib küsimus, kas isikul peaks olema võimalik valida suhtlusviisi, sõltuvalt 

haldusorganiga suhtlemise teemast. Näiteks võib isik usaldada elektroonilisi suhtluskanaleid 

piisavalt riigiga vähemtähtsates küsimustes suhtlemiseks, kuid ei soovi delikaatset infot samades 

kanalites edastada. Kui haldusorganiga ühes küsimuses elektrooniline suhtlemine tingib ka 

kõikide teiste haldusmenetluste elektroonilise läbiviimise, võib see inimesi ajendada üldse 

hoiduma elektroonilisest asjaajamisest.   

 

2) Eelnõus väljapakutud haldusmenetluse seaduse § 27 lg 2 kohaselt loetakse dokument 

kättetoimetatuks alates hetkest, kui adressaadil on olnud võimalik selle sisuga tutvuda, eelkõige 

kui infosüsteem on registreerinud dokumendi avamise või vastuvõtmise, adressaat on kinnitanud 

elektrooniliselt edastatud dokumendi kättesaamist või dokument on edastatud äriühingu 

äriregistrisse kantud elektronposti aadressil.  

 

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/5d6c9915-405d-4f6b-a05c-08f2ffaecc63
https://www.riigiteataja.ee/akt/hms
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Kuna välja pakutud HMS § 27 lg 4 p 2 sõnastus võimaldab haldusakte elektrooniliselt kätte 

toimetada ka siis, kui ta konkreetses menetluses pole selleks tahet väljendanud, peab 

elektroonilise kättetoimetamise viis tagama, et isik mõistab dokumenti avades, et tegu on 

haldusaktiga. Seetõttu peab eelnõu vastuvõtmisel ühelt poolt koolitama haldusorganeid ning 

teisalt teavitama avalikkust muudatustest. Õiguskantsler juhtis Riigi Infosüsteemi Ameti 

tähelepanu vajadusele selgitada dokumentide elektroonilise kättetoimetamise korda juba siis, kui 

muudeti eesti.ee teavitusteenuse kasutustingimusi (vt lisa), ent sellist teavitust pole jätkuvalt 

tehtud.   

 

3) Uus HMS § 27 lg 2 võimaldab haldusakte ka füüsilisele isikule kätte toimetada, saates need 

tema elektronposti aadressile. Sellisel juhul peab haldusorgan tõendama, et haldusakt on kätte 

saadud ja isikul on olnud võimalik selle sisuga tutvuda. Eelnõu § 27 lg 3 kohaselt võib isik 

tõendada, et tal ei olnud temast mitteolenevatel põhjusel võimalik dokumendi sisuga tutvuda, 

mistõttu ei saa lugeda dokumenti kättetoimetatuks.  

 

Õiguskantsleri praktikas ilmneb tihti, et inimesed ei oska või ei saa avada neile saadetud 

digiallkirjastatud dokumente. Eelnõust ega seletuskirjast ei ilmne, kas olukorras, kus isik pole 

võimeline dokumenti avama, kuid ei anna sellest eelnõu §27 lg 3 kohaselt teada, tuleks lugeda 

haldusakt isikule kättetoimetatuks ning kas vaidluse korral peab haldusakti kättesaamist 

tõendama haldusorgan või isik ise. Ka seda peaks õigusselguse huvides täpsustama.  

 

4) Viimaks, eelnõuga ei plaanita muuta haldusmenetluse seaduse § 14 lg-t 4, mille kohaselt tuleb 

elektrooniliselt edastatud taotlusele lisada digitaalallkiri ning vajaduse korral digitaalne tempel. 

Praktikas seda sätet sageli ei järgita. Taotluse esitamiseks loetakse piisavaks ka enda tuvastamine 

infosüsteemis. Ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostatud määruse „Teenuste 

korraldamise ja teabehalduse alused“ eelnõu seletuskirjas viidatakse, et asutuse loodud dokument 

võib olla allkirjata, kui see nõue ei tulene õigusaktist ning dokumendi autentsus, usaldusväärsus 

ja terviklikkus on muul viisil tagatud. Seetõttu tuleks kaaluda ka HMS § 14 lg 4 muutmist ning 

hinnata, kas nõue taotlus digitaalselt allkirjastada on vajalik.  

 

5) Kodaniku ja riigi elektrooniline suhtluse alused peaksid olema süsteemsed ning kui võimalik, 

haldus- ja kohtumenetlustes ühetaolised. See aitab tagada elektroonilise asjaajamise sujuvust, 

reeglite arusaadavust ning õigusselgust. Seetõttu võiks kaaluda ka kohtumenetluste seaduste 

ülevaatamist seoses dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega.  
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