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Õiguskantsler hindas avalduse alusel Kultuuriministeeriumi tegevust etendusasutuse 

toetustaotluse lahendamisel ja tuvastas haldusmenetlusliku rikkumise. Ministeerium tunnistas 

oma viga. Õiguskantsler peab oluliseks, et kõik taotlused vaadataks läbi kohases menetluses. 

Selleks peab kultuuriminister tagama otsuste läbipaistvuse, põhjendamiskohustuse täitmise ja 

valikukriteeriumide ühetaolise rakendamise taotlejate suhtes. Seda pole võimalik teha, kui 

keelduvad otsused jäetakse põhjendamata või kui põhjendused ei ole seotud asjakohaste 

kriteeriumitega. Seetõttu tuleb iga toetustaotluse rahuldamata jätmisel anda sellekohane 

põhjendatud haldusakt, lähtudes ühtsetest kriteeriumidest. Vajadusel võiks kaaluda 

halduseeskirja avaldamist, mis täpsustaks valikukriteeriumide rakendamist. 

 

Etendusasutuste taotlused riigieelarvest toetuse saamiseks vaadatakse läbi haldusmenetluses. 

Taotluse mitterahuldamine tähendab keeldumist soodustava haldusakti väljaandmisest. Selle 

kohta tuleb kultuuriministril anda kirjalik haldusakt, millest peavad nähtuma otsuse põhjendused 

ja vaidlustamisviide.
1
 Avaldaja sellist otsust ei saanud, kuigi ta jäeti toetusest ilma. 

 

Haldusmenetlust ei viida läbi vormitäiteks, vaid selleks, et isikud saaksid kasutada oma õigusi, 

sh tulemuslikult vaidlustada nende suhtes tehtud otsuseid. Toetuse taotlejale on eelkõige oluline, 

et teda ei jäetaks põhjendamatult kõrvale. Taotlejate võrdne kohtlemine saab olla tagatud üksnes 

juhul, kui etteantud kriteeriume
2
 rakendatakse taotlejate suhtes ühetaoliselt. Kui aga otsust pole 

põhjendatud, siis tagantjärele on raske, kui mitte võimatu kindlaks teha, et otsustamisel lähtuti 

etteantud kriteeriumidest, mitte ei tehtud suvaotsust „kes sees, see sees – kes väljas, see väljas“ 

vms põhimõttel. Isegi kui mõne taotluse rahuldamata jätmine on sisuliselt õige otsus, siis ilma 

põhjendamata ei jää sellest ometi objektiivset muljet. Seetõttu kannatab kogu otsustusprotsessi 

usaldusväärsus. Sarnane on olukord juhul, kui taotlusele vormistatakse põhjendused alles siis, 

kui taotlusteks ettenähtud summad on juba laiali jagatud. Põhjenduste tagantjärele esitamine 

                                                 
1
 Vt haldusmenetluse seadustiku §-d 51, 56 ja 57. 

2
 Etendusasutuse seaduse alusel riigieelarvest toetussummade taotlemise ja jaotamise otsustab kultuuriminister, 

tuginedes nõuandva komisjoni ettepanekule. Selleks on kultuuriminister kinnitanud komisjoni töökorra ja sätestatud 

kriteeriumid, millest komisjonil tuleb taotluste hindamisel lähtuda. Need kriteeriumid on ülevaatlikult toodud 

Kultuuriministeeriumi veebilehel.  
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pärast seda, kui taotleja otsust vaidlustada soovib, ei taga tegelikult valiku läbipaistvust ega 

kontrollitavust. Põhjendamiskohustuse täitmata jätmine kahandab seega taotleja võimalusi oma 

õigusi realiseerida ning tehtud otsust tulemuslikult vaidlustada. Seesugune menetlus tekitab 

taotlejatele põhjendamatuid ootusi ja on arvestades rahastuse saamiseks taotlejalt nõutud 

pingutust kõikvõimalike dokumentide ja põhjenduste esitamise näol kokkuvõttes tarbetult 

koormav. 

 

Kohtupraktika mitmesuguste riigieelarveliste toetuste jagamisel küll näitab, et toetuse eraldamata 

jätmist ei õnnestu alati tulemuslikult vaidlustada. Isegi kui haldusmenetluslik rikkumine kohtus 

tõendamist leiab, ei too see tingimata kaasa soovitud rahaeraldust.
3
 Haldusorgan peab siiski 

tagama kohase menetluse kõigile, mitte lihtsalt ära otsustama, et osad jäävad toetusest ilma. 

Vastasel juhul on oht, et tehtud otsus on meelevaldne ja seadusvastane. 

 

Rahajagamise läbipaistvus tähendab selgust küsimuses, miks ühele taotlejale raha anti, aga 

teisele mitte. Üks võimalus, kuidas taotlejad saaksid vahetumat tagasisidet oma taotlustele 

võrdluses teiste taotlejatega, on avaldada nõuandva komisjoni peamised järeldused.
4
 Üldist ja 

objektiivset võrdlust ei pruugi komisjoni motiivide avaldamine siiski tagada. Mõnes valdkonnas 

on rahastamisotsuste tegemisel kasutusel punktisüsteem, mis annab võrdleva ülevaate taotlejate 

hindamisest erinevate kriteeriumide lõikes (vt nt Eesti Haigekassa lepingupartnerite valik ravi 

rahastamisel
5
). Sellisel juhul on haldusorgan piiritlenud oma seadusest tulenevat kaalutlusõigust 

halduseeskirja avaldamisega. See täpsustab taotlejate jaoks, kuidas haldusorgan etteantud 

kriteeriume rakendama asub. Kultuuriministeerium võiks kaaluda, kas taolise lahenduse 

rakendamine võiks muuta etendusasutustele toetuste jagamist läbipaistvamaks. 

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 
Kristjan Ots  6938441 

Kristjan.Ots@oiguskantsler.ee 

                                                 
3
 Vt nt RKHK 11.10.2012 määrus asjas 3-3-1-35-12, p 17 ja 29.11.2012 otsus asjas 3-3-1-29-12, p-d 18, 25-27. 

4
 Riigikontroll on pidanud vajalikuks otsuste motiivide protokollimist, et tagada haldusmenetluse seaduse järgimine, 

otsuste läbipaistvus ja kontrollitavus ning taotlejate võrdne kohtlemine. Vt nt Riigikontrolli 28.01.2010 

kontrolliaruanne Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetustest kontsert- ja 

etendustegevusele, p 72. 
5
 Eesti Haigekassa nõukogu otsus 01.11.2013 nr 20 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise otsustamiseks 

tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted, ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude 

hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused“, p-d 2-9. 
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http://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2126/language/et-EE/Default.aspx
https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/noukogu_otsus_20_valiku_asjaolud.pdf
https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/noukogu_otsus_20_valiku_asjaolud.pdf
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