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Aitäh võimaluse eest esitada arvamus halduskohtumenetluse seadustiku muudatuste kohta. Mure 

halduskohtute ja Riigikohtu koormuse pärast on põhjendatud ja lahendusi olukorra 

leevendamiseks on vaja. Ülekoormuse vähendamine muuhulgas halduskohtuliku kaebeõiguse ja 

edasikaebeõiguse piiramisega ning lahendite põhjendamiskohustuse vähendamisega võimaldab 

keskenduda põhivaidluse kiirele ja kvaliteetsele lahendamisele. Eelnõuga tutvudes tekkis mõne 

lahenduse juures siiski kõhklus, kas isikule jääb alles piisav õiguskaitse. Seetõttu on alljärgnevalt 

esitatud mõned tähelepanekud. 

 

1. Eelnõuga soovitakse piirata ringkonnakohtu määruste edasikaebamist Riigikohtule (eelnõu § 1 

punktid 7, 12, 22, 34 ja 44  - HKMS § 99 lg 1
1
, § 104 lg 11, § 119 lg 1, § 175 lg 6 kolmas lause, 

§ 207 lg 4). Kohtu töökoormuse vähendamine menetlust korraldavate määruste vaidlustamise 

piiramisega on tõepoolest vajalik. Selliste lahendite puhul eristub edasikaeve nn 

kõrvalmenetluses ja kohtuasja lõpliku lahendi peale. Kuna esimesena nimetatud põhivaidluse 

lahendamisel tekkivaid võimalikke menetlusvigu saab hiljem vaidlustada apellatsioon- või 

kassatsioonkaebuses, on piirang nende osas mõistlik. Sel põhjusel ei ole üldjuhul problemaatiline 

ka eelnõu § 1 punktiga 6 kavandatav (HKMS § 88 lg 5) Riigikohtule edasikaebamise piiramine 

toimikuga tutvumiseks loa andmise või sellest keeldumise määruse peale esitatud määruskaebuse 

suhtes tehtud ringkonnakohtu määruse suhtes. Määruse edasikaebamist võib piirata 

kohtumenetluse toimumise ajal, sest puudutatud menetlusosaline saab toimikuga tutvumisega 

seotud vastuväited vajadusel hiljem esitada apellatsioon- ja kassatsioonkaebuses. Riigikohtule 

edasikaebeõiguse tagamist vajaks aga olukord, kus toimikule taotletakse juurdepääsu pärast 

kohtumenetluse lõppu (vt 3-3-1-58-16, p 10). 

 

2. Edasikaebeõiguse piiramine on üldjuhul mõõdukas siis, kui eesmärk on võimalikult kiiresti 

jätkata sama kohtuasja menetlust ning kus vähemalt lõppastmes on Riigikohtul võimalik võtta 

seisukoht ringkonnakohtu määruse suhtes üksikjuhu õiglust tagaval moel. Olukord on erinev, kui 

tegemist on kohtuasja lõpliku lahendiga. Nii võib eelnõu § 1 punktide 7, 12, 22 ja 34 lahend 

jääda vastavas kohtuasjas ka viimaseks. Kui lõplikku lahendit vaidlustada ei saa, võib jääda 

kõrvaldamata alama astme kohtu võimaliku veaga kaasnev üksikjuhu ebaõiglus, mida ei saa 

kontrollida ka hiljem üheski muus menetluses.
1
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vähemalt neis kohtuasjades, milles otsustatakse lõplikult ja isiku suhtes koormavalt isiku 

(põhi)õiguste või kohustuste üle. 

 

3. Eelnõu § 1 p 22 (HKMS § 119 lg 1) kohta on seletuskirjas märgitud „Edasikaebeõiguse riive 

intensiivsust vähendab asjaolu, et […] kaebuse tagastamise määrus on vaidlustatav.“ See oleks 

asjakohane argument ainult siis, kui selle raames saaks Riigikohtus perspektiivikalt uuesti 

tõstatada menetlusabi andmisest keeldumise põhjendamatust. Kui see nii on, siis tuleks 

seletuskirjas ja kooskõlastustabelis esitada seda kinnitav näide kohtupraktikast. 

 

4. Eelnõu § 1 p 34 puhul ei saa kõigil juhtudel õigeks pidada eelnõu seletuskirjas märgitut: 

„Kohtuotsuse osalise avaldamise või avaldamata jätmise määruse õiguslik mõju taotleja 

õigustele (eelkõige eraelu puutumatuse põhiõigusele) ei ole eelduslikult sedavõrd intensiivne, et 

õigustaks mitmekordse kaebevõimaluse säilitamist.“ Isiku eraelu puutumatust võib oluliselt 

kahjustada näiteks delikaatseid isikuandmeid sisaldava kohtuotsuse avaldamine (vt ka  HKMS § 

175 lg 4).  

 

5. Eelnõu § 1 p 45 järgi ei tule määruskaebuse lahendamisel teatavaks teha asja lahendama 

hakkavat kohtukoosseisu. Ausa kohtupidamise ja taandamisõiguse tegelikuks realiseerimiseks 

palume kaaluda vastupidist lahendust. 

 

 

 

Lugupidamisega 
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