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Enne 1. juulit 2015 algatatud detailplaneeringu menetlustähtaeg  

Austatud Toomas Pikamäe 

Palusite kontrollida, kas ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõige 4 

on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.  

Nimetatud säte käsitleb üleminekut 2015. aasta 1. juulil jõustunud planeerimisseadusele. Selle 

kohaselt tuleb enne uue planeerimisseaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus 

lõpetada kolme aasta jooksul ehk hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks.  

Enne 2015. aasta 1. juulit kehtinud planeerimisseadus ei sätestanud detailplaneeringu 

menetlusele tähtaega. Praegu kehtiva planeerimisseaduse § 139 lõike 2 kohaselt tuleb 

detailplaneeringu kehtestamise kohta teha otsus hiljemalt kolme aasta möödumisel 

detailplaneeringu algatamisest arvates.  

Kuna ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõige  4 ja 

planeerimisseaduse § 139 lõige 2 on sama sisu ja eesmärgiga, tuleb neid hinnata koos ja ka 

tõlgendada ühteviisi.  

Planeerimisseaduse § 139 lõike 2 kohta selgitatakse seletuskirjas (lk 179), et seaduses sätestatud 

menetlustähtaja ületamine ei ole õigusvastane, kui viivitus on tingitud asutusest sõltumatutest 

asjaoludest, sealhulgas asja keerukusest. Seaduses sätestatud menetlustähtaeg annab vaid üldise 

orientiiri, kui pika aja jooksul peaks menetluse lõpetama. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse 

rakendamise seaduse seletuskirjas (lk 3) ei selgitata, kas üleminekusättena esitatud tähtaeg 

kohustab menetluse lõpetama. Seletuskirjast selgub üksnes see, et tähtajaks tuleb otsustada, kas 

detailplaneering kehtestada või mitte.  

Planeerimismenetlus on haldusmenetlus ja selle kohta kehtivad ka haldusmenetluse üldised 

põhimõtted ja nõuded. Kui menetlustähtaega ületatakse, tuleb isikut selle põhjustest viivituseta 

teavitada ning ühtlasi anda teada, millal saaks menetluse tõenäoliselt lõpetada (haldusmenetluse 

seaduse § 41). Seega, seaduses sätestatud menetlustähtaja ületamine ei lõpeta menetlust. 

Menetlustähtaeg seatakse selleks, et haldusorgan tagaks mõistliku menetlusaja (Riigikohtu 

halduskolleegiumi otsus nr 3-3-1-8-16 p 13).  

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017061
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014097
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017062
https://www.riigikogu.ee/download/7e37c50a-e59f-43ce-86ee-da162fa8115b
https://www.riigikogu.ee/download/9064983b-0026-4ce6-8e51-d7bd6baa2283
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017021
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017021
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-8-16
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Sama eesmärki täidab ka detailplaneeringu menetlusele seatud tähtaeg. Konkreetne 

menetlustähtaeg suurendab õiguskindlust ja lihtsustab menetlusega viivitamise korral ka hüvitise 

nõudmist. Ka enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneeringut tuli menetleda mõistliku aja 

jooksul ja vältida viivitusi. Samas oli seaduses sätestatud tähtaja puudumise tõttu keerukam 

hinnata, millisel juhul oli tegu menetlusega viivitamisega. 

Seaduses määratletud menetlustähtaja ületamine ei lõpeta detailplaneeringu menetlust. 

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsus, seda tehes 

tuleb arvestada kõiki olulisi asjaolusid ja kaaluda põhjendatud huve. Kui detailplaneeringu 

menetlus lõpetatakse planeeringut kehtestamata, tuleb seda haldusakti põhjendada ning see on ka 

kohtus vaidlustatav. Seega ei saa ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse § 1 lõiget 4 pidada 

põhiseadusvastaseks.  

Loodetavasti on neist selgitustest abi. 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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