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Austatud Ants Noot 

 

Palusite algatada põhiseaduslikkuse järelevalve Tallinna Linnavolikogu 18.05.2017 määruse nr 9 

„Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused 

ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus“ lisade 1 ja 2 ning 

§ 2 lõike 2 üle.  

Õiguskantsler saab algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse üksnes õigustloova ehk 

üldakti üle (Eesti Vabariigi põhiseaduse § 139 lg 1). Riigikohtu praktikale tuginedes on 

võrdlemisi tõenäoline, et kohus kvalifitseeriks kõnealuse määruse üksik- ehk haldusaktiks, 

täpsemalt üldkorralduseks. Sellisel juhul võib õiguskantsler teha vaid ettepanekuid ja anda 

soovitusi, kuid põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust alustada ei saa.  

Teil tuleks oma huvide kaitseks pöörduda halduskohtusse. Kõnealuse määruse käsitamisel 

üldkorraldusena on see eelis, et isikud, kelle õigusi akt riivab, saavad oma õiguste kaitseks 

halduskohtusse pöörduda. Kuivõrd halduskohtusse kaebuse esitamise tähtaeg oli möödunud juba 

õiguskantsleri poole pöördumisel, tuleks kohtult taotleda kaebetähtaja ennistamist. Seda 

taotledes on võimalik rõhutada asjaolu, et akti kehtestamine määruse vormis oli eksitav.   

Kaalun siiski ka põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamist, sest ei saa päriselt 

välistada, et seekord loetakse kõnealune määrus ikkagi õigustloovaks aktiks ehk 

põhiseaduslikkuse järelevalve mõeldavaks objektiks. See aga ei takista Teid samal ajal 

halduskohtusse pöördumast.  

Järgnevalt mõned näited Riigikohtu praktikast, millest võib Teile abi olla halduskohtule kaebuse 

esitamisel.  

Riigikohus on üld- ja üksikakti eristamisel korduvalt tõdenud, et nende vahel ei ole selget piiri. 

Üld- või üksikaktide materiaalne eristamine ei sõltu sellest, millises vormis ja korras haldusorgan 

akti teatavaks teeb. See, kas õigusakt vormistada ja avaldada üld- või üksikaktina (määrusena või 

korraldusena), peab tulenema õigusakti sisust, täpsemalt regulatsiooni tegelikust 

konkreetsusastmest (3-3-1-31-03 p 11). Kohtupraktikas on üksnes seaduse puhul leitud, et nii 

üld- kui ka üksikregulatsioone sisaldavat seadust tuleb tervikuna käsitada õigustloova aktina (3-
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4-1-1-00 p 12). Kui tegemist on isikule suunatud, tema õigusi vahetult puudutava aktiga, ei saa 

välistada akti üldaktiks nimetamisega seda, et isik saaks oma õigusi kaitsta vahetult akti peale 

halduskohtusse pöördudes (3-4-1-6-10 p 43).  

Riigikohus on (3-3-1-31-03 p 18) nentinud, et „seadusandja tahe oli kvalifitseerida […] 

üldkorraldusteks iseäranis maa-ala planeeringud, otsustused konkreetsetel kinnistutel ehitusalaste 

ning loodus- ja muinsuskaitseliste piirangute seadmisel ja täpsustamisel, samuti otsustused 

konkreetsete avalike teede ja muude avalikuks kasutamiseks mõeldud asjade või nende osade (nt 

veekogude) kasutustingimuste kehtestamisel“.  

Kaebeõiguse kohta on Riigikohus (3-3-1-31-03 p 18) selgitanud, et „konkreetse objektiga seotud 

vaidlusi ei ole, vaatamata puudutatud isikute suurele ringile, mõistlik lahendada õigustloovate 

aktide õiguspärasuse kontrollimiseks ettenähtud põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses, mille 

vahetuks algatamiseks puudutatud isikul puuduvad võimalused. Üksikakti on aga halduskohtus 

võimalik vaidlustada igaühel, kes leiab, et aktiga on rikutud tema õigusi. Menetlus üldkorralduse 

andmisel kaitseb omaniku ja puudutatud isikute huve ja õigusi paremini kui menetlus üldakti 

andmisel“.  

Kaebetähtaja kohta on Riigikohus selgitanud (3-3-1-95-07 p-d 14) et „üldkorralduse 

vaidlustamise tähtaja kulgema hakkamine sõltub sellest, millal avaldub selle mõju akti 

adressaadi õigustele. Juhul, kui üldkorralduse säte mõjutab isiku õigusi vahetult, tuleb kaebus 

halduskohtule esitada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest. Kui tegemist on aga 

määratlemata arvu juhtumeid käsitleva sättega, mis akti adressaadi õigusi selle teatavakstegemise 

ajal ei mõjuta, saab isik esitada kaebuse üldkorralduse tühistamiseks 30 päeva jooksul pärast 

mõju ilmnemist, näiteks pärast üldkorralduse alusel tema suhtes toimingu sooritamist või 

haldusakti andmist. Sellisel juhul tuleks isikul oma õiguste tõhusaks kaitsmiseks koos 

üldkorralduse vaidlustamisega halduskohtus vaidlustada ka vastav toiming või haldusakt“. 

Määruse lisade 1 ja 2 õiguspärasust hinnates tuleb arvestada Tallinna linna üldplaneeringuga 

selle kehtival kujul. Tallinna linna üldplaneeringut (2001) on pidevalt uuendatud linnaosade 

üldplaneeringutega. Linnaosa kohta kehtestatud üldplaneering muudab Tallinna linna 

üldplaneeringu selle linnaosa piires kehtetuks. Praeguseks on enamiku Tallinna linnaosade kohta 

kehtestatud uued üldplaneeringud. Seetõttu tuleb määruse lisade õiguspärasuse hindamisel 

kontrollida, kas need on kooskõlas linnaosade üldplaneeringuga. 

 

Loodan, et selgitustest on Teile abi. 

 

Lugupidamisega 
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