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Sissejuhatus
Käesolev koondanalüüs on ministeeriumide, maavalitsuste ja Riigikantselei poolt
Justiitsministeeriumile esitatud 2013. a kohtus riigi esindamist kajastavate analüüside koond.
Koondanalüüsi eesmärgiks on informeerida Vabariigi Valitsust kohtuasjadest, milles ministeerium,
maavalitsus või Riigikantselei või nende valitsemisala asutus oli menetlusosaliseks ja milles oli 2013. a
saadud jõustunud kohtulahend.
Analüüsi koostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse seaduse § 44¹ lõige 101, mille kohaselt peab
justiitsminister esitama igal aastal Vabariigi Valitsusele arutamiseks analüüsi riigi esindamisest
kohtus. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13.03.2008 määruse nr 64 „Andmete loetelu riigi esindamise
kohta kohtus ja andmete edastamise kord“2 (edaspidi nimetatud andmete edastamise kord)
paragrahvile 4 koostatakse analüüs ministeeriumidelt, maavalitsustelt ja Riigikantseleilt saadud
andmete põhjal. Ülevaade esitatakse jõustunud kohtulahendite osas järgnevalt: a)
tsiviilkohtumenetlustest, milles minister, maavanem või riigisekretär on riigi seaduslik esindaja; b)
kriminaalmenetlustest, milles minister, maavanem või riigisekretär on riigi kui kannatanu või
tsiviilkostja seaduslik esindaja; c) halduskohtumenetlustest, milles minister, maavanem või
riigisekretär või ministeerium, maavalitsus või Riigikantselei või nende ametnik on menetlusosaline;
d) halduskohtumenetlustest, milles ministeeriumi, maavalitsuse või Riigikantselei haldamisel olev
valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav riigiasutus või nende ametnik on menetlusosaline; e)
kohtulahendiga riigi kasuks väljamõistetud summade riigi tuludesse laekumist.
Andmete edastamise korra § 2 lõike 1 kohaselt hõlmab analüüs eelmise kalendriaasta kohtuvaidlusi,
milles saadi jõustunud lahend. Kuivõrd üks kohtuasi võib kesta läbi mitme aasta, on ülevaate
koostamisel võetud aluseks need kohtuvaidlused, milles on 2013. a tehtud kohtulahend (kohtuotsus,
samuti määrus kokkuleppe kinnitamise või muul moel menetluse lõpetamise kohta) ning mis on
analüüside esitamise ajaks jõustunud. Lahendatud asjana on vaadeldud kohtuasju, milles on tehtud
jõustunud kohtulahend ajavahemikul 01.01.2013 kuni 31.12.2013 kas esimeses, teises või kolmandas
kohtuastmes.
Andmete edastamise korra § 2 lõike 2 kohaselt peab ministeeriumide, maavalitsuste ja Riigikantselei
poolt Justiitsministeeriumile esitatud informatsioon kajastama järgmisi andmeid:
1)
2)
3)
4)
5)

kohtumenetlustes osalemiste arvu ja riigi, asutuse või ametniku menetlusseisundit;
riigi, asutuse või ametniku kasuks või kahjuks väljamõistetud summa suurust;
tsiviilasjades riigi kasuks ja kahjuks tehtud kohtulahendite arvu;
kriminaalasjades riigi kasuks ja kahjuks tehtud kohtulahendite arvu;
haldusasjades valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse kasuks ja kahjuks
tehtud kohtulahendite arvu;
6) kohtulahendiga riigi kasuks väljamõistetud summade riigi tuludesse laekumist;
7) lepingulise esindaja kasutamise puhul tema nime või ärinime ja esindajale aruandeperioodil
makstud tasu suurust ning kohtulahendiga riigi kasuks teiselt poolelt väljamõistetud
õigusabikulusid;
8) hinnangut selle kohta, kas kohtus riigi esindamine on nõuetekohane;

1
2

https://www.riigiteataja.ee/akt/127122013033#para44b1
https://www.riigiteataja.ee/akt/12940046
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9)

põhjuseid, miks on kohus teinud otsuse riigi, asutuse või ametniku kahjuks, ning sellest
tulenevalt kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavaid meetmeid; eelmisel kalendriaastal
kohtuvaidluste vähendamiseks rakendatud meetmete tulemuslikkuse hinnangut.

Tulenevalt andmete edastamise korrast ei kajasta käesolev analüüs prokuratuuri poolt kohtus riikliku
süüdistuse esitamisega seotud kohtuasju. Samuti ei kajastata analüüsis väärteomenetlustega
seonduvaid kohtuasju.
Ministeeriumide näitajate võrdlemisel on ministeeriumide statistikasse arvestatud ka iga
ministeeriumi haldusala asutuste statistika. Võimaluse korral eristatakse analüüsis konkreetsete
näitajate käsitlemisel ministeeriumi haldusala asutuste statistikat ministeeriumi statistikast. Erinevaid
näitajaid võrreldakse võimalusel 2012., 2011. ja 2010. a näitajatega.
Vanglate ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonna andmed esitatakse eraldi Justiitsministeeriumi
andmetest põhjusel, et vanglateenistuse tegevusega seotud haldusasjade suur hulk ei moonutaks
Justiitsministeeriumi ja teiste valitsemisala asutuste kohtuasjade näitajaid. Kuivõrd vanglateenistuse
kohtuasjadest moodustavad suure enamuse kinnipeetavate kaebustega3 seonduvad kohtuasjad, siis
annab see ülevaate ka kinnipeetavatega kaebuste põhjendatusest, vastavate kohtuasjade arvust ja
tulemustest. Kuigi ka Justiitsministeeriumi teised osakonnad (nt kriminaalpoliitika osakond seoses
kriminaalmenetlusega tekitatud kahju hüvitamise nõuetega) ning samuti teiste ministeeriumide
valitsemisala asutused (nt PPA) puutuvad kokku kinnipeetavate kaebustega, on nende kohtuasjade
osakaal vanglateenistuse kohtuasjadega võrreldes väga väike ja nende täielik eristamine sedavõrd
keeruline, et käesolevas analüüsis on piirdutud vaid vanglateenistuse kohtuasjade andmete
eristamisega. Samamoodi on vanglateenistuse kohtuasju käsitletud ka varasemates
koondanalüüsides, mistõttu on tagatud andmete võrreldavus erinevate aastate võrdluses.
Ministeeriumi valitsemisala andmetest eraldi esitatakse ka Rahandusministeeriumi valitsemisalas
oleva Maksu- ja Tolliameti (MTA) kohtuasjade, Siseministeeriumi valitsemisalas oleva Politsei- ja
Piirivalveameti (PPA) kohtuasjade, Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas oleva Sotsiaalkindlustusameti
(SKA) kohtuasjade ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) poolt õppelaenude tagasinõudmisega
seonduvate kohtuasjade kohta.
Riigi või asutuse või ametniku kasuks või kahjuks väljamõistetud summade kajastamisel lähtutakse
materiaalõiguslikest nõuetest. Riigile või riigilt teise menetlusosalise kasuks väljamõistetud
õigusabikulusid käsitletakse eraldi.
Riigi kasuks väljamõistetud summade laekumisest ülevaate esitamisel on võetud arvesse nii 2012.a
kui ka varasematel perioodidel väljamõistetud summad. Jällegi on lähtutud nö põhinõudena
väljamõistetud summadest, st andmed ei sisalda riigi kasuks väljamõistetud menetluskulusid.
Analüüsis ei kajastata selliste summade laekumist, mis on tekkinud kohtumenetluste tulemusena,
millistes Eesti Vabariik ei olnud menetlusosaline (nt tsiviilasja rahuldamata jätmisel hagejalt eelnevalt
menetlusabi korras riigilõivu maksmisest vabastatud riigilõivu riigi tuludesse väljamõistmine).
Lepingulistele esindajatele makstud tasude osas kajastab analüüs 2013.a kohtuasjades tehtud
väljamakseid olenemata sellest, kas kohtuasi on lõppenud või pooleli või kas tehtud kohtulahend on
jõustunud või mitte.

3

Kinnipeetavate kaebuste osas on välja toodud ka KIS-i andmed, mis näitavad lisaks menetlusse võetud kaebustele ka täiesti
põhjendamatuid või alusetuid kaebusi, mis kuulusid tagastamisele ilma vastustajat kaasamata.
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Analüüs koosneb seitsmest peatükist. Statistilisi andmeid kajastatakse andmete võrreldavuse huvides
eraldi ministeeriumide ja maavalitsuste osas ning asjakohastel juhtudel ka HTM-i õppelaenudega
seonduvate kohtuasjade, vanglateenistuse (so vanglate ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonna)
kohtuasjade ja MTA kohtuasjade osas. Esimeses peatükis esitatakse statistiline ülevaade riigi 2013.a
lõppenud jõustunud lahendiga kohtuasjadest, menetlusliikidest ja -seisunditest võrdluses 2012.,
2011. ja 2010. aastaga. Peatükis tuuakse eraldi välja HTM-i õppelaenude, vanglateenistuse, SKA, PPA
ja MTA kohtuasjade statistika. Analüüsi teises peatükis esitatakse riigi kasuks või kahjuks tehtud
kohtulahendite arv erinevate menetlusliikide lõikes ning võrdluses 2012., 2011. ja 2010. aastaga.
Kolmandas peatükis esitatakse andmed riigi kasuks või kahjuks väljamõistetud summade osas
erinevate menetlusliikide lõikes ning võrdluses 2012., 2011. ja 2010. aastaga. Neljandas peatükis
esitatakse andmed riigi kasuks kohtulahendiga väljamõistetud summade riigi tuludesse laekumise
kohta võrdluses 2012., 2011. ja 2010. aastaga. Viiendas peatükis antakse ülevaade riigi kasuks ning
riigilt teistele menetlusosalistele väljamõistetud õigusabikuludest. Analüüsi kuuendas peatükis
esitatakse statistiline ülevaade kohtumenetlustes kasutatud lepingulistest esindajatest, nende
vastavusest „Kohtus riigi esindamise ja kohtumenetlusega riigile kaasnevate kulude kandmise
korras“4 kehtestatule ja neile tasutud summadest. Lisaks antakse ülevaade kohtuasjadest, milles
kasutati 2013.a lepingulist esindust ning esitatakse lepinguliste esindajate kasutamise põhjendused.
Peatüki lõpus on esitatud Justiitsministeeriumi kokkuvõtlik hinnang kohtus riigi lepingulise esinduse
kasutamise põhjendatusele ja sõlmitud kliendilepingute vastavusele kehtestatud nõuetega.
Seitsmendas peatükis on esitatud aruandekohuslaste riigi kahjuks tehtud kohtulahendite analüüsid,
milles antakse hinnang kohtus riigi esindamise nõuetekohasusele, käsitletakse põhjusi, miks kohus on
teinud lahendi(d) riigi kahjuks, analüüsitakse kohtuvaidluste ja negatiivsete kohtulahendite
vähendamiseks kavandatavaid meetmeid ning antakse hinnang rakendatud meetmete
tulemuslikkusele. Samuti on seitsmendas peatükis antud ülevaade Vabariigi Valitsuse 2013. a
lõppenud kohtuasjadest. Lõpetuseks on ära toodud kokkuvõte käesolevast analüüsist ning
Justiitsministeeriumi järeldused ja ettepanekud kohtus riigi esindamise efektiivsemaks muutmiseks.
Analüüsile on lisatud statistiline ülevaade kohtuasjadest kohtumenetluste lõikes ja
menetlusseisunditest, riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahenditest, riigi kasuks või kahjuks
väljamõistetud summadest, riigi kasuks väljamõistetud summade riigi tuludesse laekumisest, riigi
kasuks või riigilt väljamõistetud õigusabikuludest, lepingulistest esindajatest ja neile tasutud
summadest, lepinguliste esindajate kasutamisest kohtumenetluste lõikes ning lepinguliste esindajate
kasutamisel riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahenditest.
Analüüsi on koostanud Justiitsministeeriumi siseauditiosakonna siseaudiitor Annika Kütt.

4

Vabariigi Valitsuse 30.08.2012 määrus nr 71, (https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012001)
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1

Kohtumenetlustes osalemine ja menetlusseisundid

Antud peatükis antakse statistiline ülevaade riigi 2013. a lõppenud jõustunud lahendiga
kohtuasjadest, menetlusliikidest ja -seisunditest.

1.1 Üldine statistika
Kokku oli 2013. a lõppenud kohtumenetlusi 2171, neist tsiviilasju 863, haldusasju 1290 ja
kriminaalasju 18. Kohtuasjade arv kokku on 2012. a võrreldes vähenenud ca 3%.
Joonis 1.

2013.a kohtuasjad kohtumenetluste lõikes ja kohtuasjade arv varasemate aastate võrdluses

Kohtuasjade arv on vähenenud haldusasjade (vähenemine 8%) ja kriminaalasjade (vähenemine 33%)
arvelt, kuid väike kasv on toimunud võrreldes 2012. a tsiviilasjade arvus (kasv 6%). Kohtuasjade arvu
vähenemine on seotud vanglateenistusega seotud haldusasjade arvu langusega (vähenemine
võrreldes 2012. a 26%), kui need arvestusest välja jätta, siis ei ole kohtuasjade koguarvus muutust
toimunud.
Joonis 2.

Kohtuasjade arv kohtumenetluste lõikes varasemate aastate võrdluses

Ministeeriumid ja nende valitsemisala asutused said 2013. a jõustunud lahendi kokku 1 983
kohtuasjas. Jättes arvestusest välja HTM õppelaenudega seonduvad, vanglateenistuse, MTA, PPA ja
SKA kohtuasjad, (edaspidi nimetatud ka kui massvaidlused), siis oli 2013. a kokku 390 jõustunud
kohtuasja. 2012. a võrreldes näitab see kohtuasjade arvu vähenemist ca 7 %.
10

Maavalitsustel oli 2013. a kokku 188 lõppenud kohtuasja. 2012. a oli maavalitsustel kokku 134
jõustunud lahendiga lõppenud kohtuasja, 2011. a 168 ning 2010. a 238 kohtuasja. Seega on
maavalitsuste kohtuasjade koguarv 2012. a võrreldes suurenenud 40% (54 kohtuasja) ning võrreldes
2011. aastaga suurenenud 12% (20 kohtuasja). Samas 2010. a võrreldes vähenenud 21% (50
kohtuasja). Maavalitsuste kohtuasjade arv on kasvanud peamiselt Harju Maavalitsuse tsiviilasjade
arvu kasvuga seoses reaalkoormatise tasumisel tekkinud võlanõuetega, kus Maavalitsus oli hagejaks.
HTM õppelaenudega seonduvate kohtuasjade arv on vähenenud võrreldes 2012. a 11%,
Vanglateenistuse kohtuasjade arv on vähenenud ca 26%, MTA kohtuasjade arv on suurenenud ca
12%, PPA kohtuasjade arv on suurenenud ca 8% ning Sotsiaalkindlustusameti kohtuasjade arv on
suurenenud ca 5%.
Riigikantselei ei saanud 2013. a kohtuasjades ühtegi jõustunud lahendit, nagu seda ei saadud ka
neljal varasemal aastal.
Joonis 3.

Ministeeriumide ja maavalitsuste kohtuasjad varasemate aastate võrdluses

* SKA ja PPA 2010 ja 2011 a andmed puuduvad. Need on antud aastatel kajastatud vastavalt SOM-i ning SIM-i kohtulahendite arvudes

1.2 Ministeeriumid ja nende allasutused
HTM-i õppelaenudega seonduvaid, vanglateenistuse, MTA, PPA ja SKA asju arvestamata said 2013. a
lõppenud menetlustes ministeeriumid ja nende valitsemisala asutused enim lahendeid
haldusasjades, so kokku 222-s menetluses. Võrreldes 2012. a on nii haldus- tsiviil- kui ka
kriminaalasjade arv langenud vastavalt 5%, 3% ja 50%. Kokku on ministeeriumite kohtuasjade arv
langenud ca 6%.
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Joonis 4.

Kohtuasjade arv kohtumenetluste lõikes varasemate aastate võrdluses

* 2010 ja 2011. a ministeeriumite kohtuasjade andmetes sisalduvad ka PPA ja Sotsiaalkindlustusameti kohtuasjad (eelkõige
moonutavad haldusasjade statistikat), mis 2012. Ja 2013. a on eristatud ministeeriumite andmetest kui massivaidlused.

Enim kohtuasju on 2013. a JM-il (94) ning KEM-il (66). Samas on kohtuasjade arv nii nimetatud
ministeeriumites kui ka ülejäänutes aastate lõikes valdavalt langeva trendiga. Kokku on viimasel
aastal võrreldes 2012. a kohtuasjade arv vähenenud 6-l ministeeriumil, 5-l ministeeriumil on
kohtuasjade arv suurenenud.
Joonis 5.

Ministeeriumide valitsemisala kohtuasjad varasemate aastate võrdluses

* 2010 ja 2011. a ministeeriumite kohtuasjade andmetes sisalduvad ka PPA ja Sotsiaalkindlustusameti kohtuasjad (eelkõige
moonutavad haldusasjade statistikat), mis 2012. Ja 2013. a on eristatud ministeeriumite andmetest kui massivaidlused.

1.2.1

Tsiviilasjad

Tsiviilasjades osalesid ministeeriumid ja nende valitsemisala asutused 2013. a massvaidlusi
arvestamata 152-l korral (5% vähem kui 2012. a). Hagejana osaleti 25-l korral (langus ca 80%),
kostjana 16-l korral (langus ca 35%), kolmanda isikuna 2-l korral ning muu puudutatud isikuna 109-l
korral (kasv 93%), 2012. a oli vastav näitaja 8. Tsiviilasjades „Muu“ arvu tõstsid oluliselt RIK-i (kokku
61) ja HTM-i MKKM-id (kokku 35).
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Joonis 6.

Tsiviilasjade arv menetlusseisundite lõikes varasemate aastate võrdluses

Ministeeriumide lõikes oli enim tsiviilasju (65) Justiitsministeeriumil, seejuures 61 nendest olid RIK-i
avalduste alusel alustatud MKKM-id. 2012. a võrdluses on kõige rohkem tõusnud HTM-i tsiviilasjade
arv (13-lt 36-le). Kõige rohkem on langenud JM-i tsiviilasjade arv (82-lt 65-le).
Joonis 7.

1.2.2

Ministeeriumide ja valitsemisala asutuste osalemine tsiviilasjades

Haldusasjad

Jõustunud lahendiga haldusasjades osalesid ministeeriumid ja nende valitsusala asutused 2013. a
massvaidlusi arvestamata 222-l korral, mida on ca 3% (7 asja) vähem kui 2012. a. Vastustajana osaleti
192-l korral, mida on ca 4% (7 asja) vähem kui 2012. a. Ühe võrra on vähenenud (2012. a 3 kohtuasja,
2013. a 2 kohtuasja) haldusasjade arv, milles ministeeriumid ja nende valitsusala asutused osalesid
kaebajana. Proteste haldusorganid 2013. a ei esitanud sarnaselt eelneva aastaga. Kaasatud isikuna
osaleti kohtuasjades 28-l korral, mida on 4% (1 asi) vähem võrreldes eelneva aastaga.
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Joonis 8.

Haldusasjade arv menetlusseisundite lõikes varasemate aastate võrdluses

Vastustajana on 2013. a kohtuasjades enim osalenud KEM. VÄM ei ole vastustajana osalenud üheski
menetluses.
Joonis 9.

1.2.3

Ministeeriumide valitsemisala asutuste osalemine vastustajana haldusasjades

Kriminaalasjad

Kriminaalmenetlustes saadi ministeeriumide valitsemisalas jõustunud lahend 16-l korral, sh kõigil
kordadel kannatanuna.
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Joonis 10. Ministeeriumide ja valitsemisala asutuste osalemine kriminaalasjades menetlusseisundite lõikes
varasemate aastate võrdluses

Kõige rohkem osales kriminaalasjades Keskkonnaministeerium, kelle osalemiste arv 2012. a võrreldes
vähenes 40%.
Joonis 11. Ministeeriumide ja valitsemisala asutuste osalemine kriminaalasjades

1.3 Massvaidlused
Hoidumaks HTM-i, RAM-i, JM-i, SIM-i ja SOM-i valitsemisala asutuste statistika moonutamisest,
käsitletakse HTM-i õppelaenudega seonduvaid, TA, vanglateenistuse, PPA ning SKA kohtuasju eraldi.
1.3.1

Haridus- ja Teadusministeeriumi õppelaenudega seonduvad kohtuasjad

HTM-i õppelaenudega seonduvad kohtuasjad on kõik tsiviilasjad. Käesoleva analüüsi statistilistes
tabelites kajastati õppelaenudega seonduvaid MKKM-e hagimenetlustena (andmete võrreldavuse
huvides, kuivõrd varasemates analüüsides ei ole neid eristatud). Alljärgneval joonisel on eraldi välja
toodud 2013. a maksekäsuga lõppenud MKKM-id ja hagimenetlused (sh MKKM-ist hagimenetluseks
üle läinud menetlused).
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Joonis 12. HTM-i õppelaenudega seonduvad kohtuasjad menetlusliikide võrdluses

1.3.2

Vanglateenistuse kohtuasjad

Vanglateenistuse osalemisel saadi 2013. a kokku 371 jõustunud lahendit, mis on 26% vähem kui
2012. a. Enim saadi lahendeid haldusasjades vastustajana (363), 2012 oli vastavaks näitajaks 488,
2011. a 458 ja 2010. a 404.
Joonis 13. Vanglateenistuse kohtuasjad varasemate aastate võrdluses

Vanglateenistuse kohtuasjad jagunesid asutuste vahel vastavalt alljärgneval joonisel näidatule.
Joonis 14. Vanglateenistuse kohtuasjade jagunemine varasemate aastate võrdluses

Kohtute infosüsteemi (edaspidi nimetatud KIS) andmetest nähtub, et kokku oli 2013. a jõustunud
lahendiga lõppenud kinnipeetavate kohtuasju 767, mida on 16% vähem kui 2012. a (917). Enamus
kinnipeetavate kaebustest (66%) tuli vanglate asukohast tulenevalt lahendada Tartu Halduskohtul.
Viru vangla kohtuasjade olulise languse (234-lt 124-le) tingis eelkõige kohustusliku vaidemenetluse
läbiviimise kohustuse viimine juristidelt vastavatesse üksustesse, kus paljudes kaebustes jõutakse
kokkuleppele kohtuväliselt. Juristid tegelevad nüüd üksnes kohtusse jõudnud kaebustega ning
vähenenud kaebuste hulk tagab vaidemenetluste tähtaegade parema jälgimise, millega varasemalt
suure kohtumenetluste arvu tõttu on probleeme olnud.
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Joonis 15. Kinnipeetavate kohtuasjad kohtute lõikes varasemate aastate võrdluses

1.3.3

Maksu- ja Tolliameti kohtuasjad

MTA osales 2013. a lõppenud kohtuasjades enim halduskohtumenetlustes (391-l korral). 2012. a
võrdluses on see näitaja tõusnud ca 5%. Tsiviilasjades osaleti 80-l korral, mis tähendab, et 2012. a
võrdluses tõusis antud asjade arv ca 39%. Kriminaalasjades osaleti ühel (1) korral (2012. a kahel
korral).
Joonis 16. MTA kohtuasjad kohtumenetluste lõikes varasemate aastate võrdluses

Alljärgnevalt joonisel on kujutatud MTA tsiviilasjade jagunemine menetlusseisundite lõikes.
Joonis 17. MTA tsiviilasjade jagunemine menetlusseisundite lõikes

Haldusasjades on MTA perioodil 2010 kuni 2013 osalenud vastustajana. Vaid 2012. a osales ühel
korral kaebuse esitajana ning 2011. a ühel korral protesti esitajana. Tsiviilasjades „Muu“ all on
kajastatud maksuhalduri esindamist hagita menetluses TsMS § 475 mõistes. Siia kuuluvad
registriasjad maksejõuetusmenetlused (kohustustest vabastamine, saneerimine, võlgade
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ümberkujundamine, pankrotiavaldused,
kohtutäituri otsuse vaidlustamine jms.
1.3.4

vastuväited

halduri

aruannetele)

täitemenetluses

Politsei- ja Piirivalveameti kohtuasjad

PPA osales 2013. a lõppenud kohtuasjades enim halduskohtumenetlustes (211-l korral). 2012. a
võrdluses on see näitaja tõusnud ca 10%. Tsiviilasjades osaleti kahel korral ning kriminaalasjades
osaleti ühel (1) korral.
Joonis 18. PPA kohtuasjad kohtumenetluste lõikes varasemate aastate võrdluses

* PPA osas puuduvad andmed 2010 ja 2011. a osas. Antud aastatel on PPA andmed kajastatud Siseministeeriumi andmete
koosseisus.

Alljärgneval joonisel on kujutatud PPA haldusasjade jagunemine menetlusseisundite lõikes.
Joonis 19. PPA haldusasjade jagunemine menetlusseisundite lõikes

* PPA osas puuduvad andmed 2010 ja 2011. a osas. Antud aastatel on PPA andmed kajastatud Siseministeeriumi andmete
koosseisus.

Kriminaalasjades osales PPA 2013. a ühel korral kannatanuna ning tsiviilasjades kahel korral muu
isikuna.
1.3.5

Sotsiaalkindlustusameti kohtuasjad

SKA osales 2013. a lõppenud kohtuasjades kokku 142-l korral, mis võrdluses 2012. a andmetega on
5% enam. Kõige enam osales SKA tsiviilkohtumenetlustes (81-l korral). 2012. a võrdluses on see
näitaja tõusnud ca 43%. Haldusasjades osaleti kokku 61-l korral, mis võrdluses 2012. a on 31%
madalam.
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Joonis 20. SKA kohtuasjad kohtumenetluste lõikes varasemate aastate võrdluses

* SKA osas puuduvad andmed 2010 ja 2011. a osas. Antud aastatel on SKA andmed kajastatud Sotsiaalministeeriumi
andmete koosseisus.

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas 07.11.2012 otsuses nr 3-2-1-126-12 ohvriabiseaduse § 31 lg-st 1
tulenevatele nõuetele aegumise kohaldamise regulatsiooni. Kui senini oli kohtupraktikas üldjuhul
lähtutud seadusest tulenevast nõude aegumistähtajast (10 aastat), siis antud riigikohtu lahend
selgitas, et OAS § 31 lg-s 1 sätestatud regressinõuetele kohaldub TsÜS § 153, mille järgi on surma
põhjustamisest, kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest või vabaduse võtmisest tuleneva
nõude aegumistähtaeg, olenemata sellest, milline on nõude õiguslik alus, kolm aastat ajast, mil
õigustatud isik kahjust ja kahju hüvitamiseks kohustatud isikust teada sai või pidi teada saama.
Seejuures leidis kohus, et nõue hakkab aeguma juba hüvitistaotluse esitamisest ja aegub 3 aasta
jooksul. Eeltoodud lahendist tulenevalt vaadati SKA-s regressinõuded üle vältimaks aegumisest
tulenevaid vastuväiteid ning seetõttu kasvas 2013.a SKA poolt esitatud hagiavalduste arv.
Alljärgneval joonisel on kujutatud SKA tsiviilasjade jagunemine menetlusseisundite lõikes.
Joonis 21. SKA tsiviilasjade jagunemine menetlusseisundite

lõikes
* SKA osas puuduvad andmed 2010 ja 2011. a osas. Antud aastatel on SKA andmed kajastatud Sotsiaalministeeriumi
andmete koosseisus.

Alljärgneval joonisel on kujutatud SKA haldusasjade jagunemine menetlusseisundite lõikes.
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Joonis 22. SKA haldusasjade jagunemine menetlusseisundite lõikes

* SKA osas puuduvad andmed 2010 ja 2011. a osas. Antud aastatel on SKA andmed kajastatud SOM-i andmete koosseisus.

Kriminaalasjades ei ole SKA 2012. Ja 2013. a osalenud.

1.4 Maavalitsused
2013.a lõppenud kohtumenetlustes osalesid maavalitsused enim tsiviilasjades, so kokku 150-s
menetluses. Võrreldes 2012. a on tsiviilasjade arv tõusnud ca 31%.
Joonis 23. Maavalitsuste kohtuasjade arv kohtumenetluste lõikes varasemate aastate võrdluses

Enim kohtuasju oli 2013. a Harju MV-l (80). Järgnesid Tartu MV 23 ja Ida-Viru MV 14 kohtuasjaga.
Kohtuasjade arv võrreldes 2012. a on ainsana langenud Järva MV-l (7 võrra). Kasvanud on
kohtuasjade arv enim Harju MV-l (34 võrra) ja Ida-Viru MV-l (6 võrra). Hiiu MV-l ja Põlva MV-l ei ole
viimase 4 aasta jooksul olnud mitte ühtegi kohtumenetlust.

20

Joonis 24. Maavalitsuste kohtuasjad varasemate aastate võrdluses

1.4.1

Tsiviilasjad

Nagu ka all olevalt jooniselt nähtub, osalesid maavalitsused tsiviilasjades jätkuvalt kõige sagedamini
(95-l korral) muu isikuna (puudutatud isikuna ja avalikku huvi kaitsma õigustatud asutusena).
Maavalitsused hagesid 53-l juhul (2011. a 36-l korral), nende vastu esitati üks hagi (2012. a 4-l korral
ja 2011. a 2-l korral) ning kolmanda isikuna osaleti menetluses ühel korral. Võrreldes eelmise
aruandeaastaga on lahendi saanud hagimenetluste üldarv kasvanud ca 31% (46 asja).
Joonis 25. Maavalitsuste tsiviilasjad menetlusseisundite lõikes varasemate aastate võrdluses

Maavalitsuste võrdluses oli enim tsiviilasju Harju MV-l (80), Tartu MV-l (23) ja Ida-Viru MV-l (14).
Enim on tõusnud Harju MV kohtuasjade arv (39 võrra).
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Joonis 26. Maavalitsuste osalemine tsiviilasjades

1.4.2

Haldusasjad

Maavalitsused osalesid 2013. a lõppenud halduskohtumenetlustes 38-l korral, sh vastustajana 22-l
korral. 2012. a osaleti halduskohtumenetlustes 33-l korral, sh vastustajana 24-l korral.
Joonis 27. Maavalitsuste haldusasjade arv menetlusseisundite lõikes varasemate aastate võrdluses

Maavalitsuste võrdluses oli enim haldusasju Harju MV-l (9) ja Ida-Viru MV-l (9). Haldusasju ei olnud
üldse Hiiu MV-l, Põlva MV-l ja Rapla MV-l
Joonis 28. Maavalitsuste osalemine haldusasjades

1.4.3

Kriminaalasjad

Kriminaalasjades perioodil 2011-2013 lahendeid ei saadud. 2010. a sai lahendi üksnes Lääne-Viru MV,
kes osales menetluses kannatanuna.
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2

Riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahendite arv

Käesolevas peatükis antakse statistiline ülevaade 2013. a tsiviilasjades, kriminaalasjades ja
haldusasjades riigi kasuks või kahjuks tehtud jõustunud kohtulahendite arvust. Ministeeriumide,
maavalitsuste, HTM-i õppelaenude kohtuasjade, SKA ning MTA kohtuasjade näitajaid käsitletakse
eraldi. Vastavalt andmete edastamise korrale ei kajastata antud peatükis kohtuasju, millega ei
kaasnenud riigile rahalisi kohustusi või õigusi (nt menetlustes osalemised avalikku huvi kaitsva
isikuna, kaebustest loobumised jms). Andmete edastamise korrast tulenevalt loetakse lõpetatud
kohtuasjad, milledest tuleneb riigile rahalisi kohustusi (sh kompromissid), riigi kahjuks tehtud
lahendite hulka.
Kohtuasjade tulemusi hinnates on riigi kasuks tehtud kohtuasjade arv langenud 2012.a võrdluses 20%
(1598-lt 1275-le). Langus on tingitud peamiselt vanglateenistusega seonduvate riigi kasuks tehtud
kohtuasjade arvu langusest (ca 200 kohtuasja võrra) ning MTA-ga seotud riigi kasuks tehtud
kohtuasjade arvu langusest (ca 60 kohtuasja võrra).
Riigi kahjuks tehtud lahendite arv on 2013. a langenud 38% (341-lt 211-le). Languse põhjuseks on
eeskätt MTA kahjuks tehtud kohtuasjade arvu langus (147-lt 60-le ehk 87 kohtuasja võrra).
Joonis 29. Riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahendite koguarv

Alljärgneval joonisel on kujutatud riigi kasuks tehtud lahendite protsentuaalset osakaalu kõikide
sisulise lahendi saanud kohtuasjade seas, mis näitab menetlustes osalemise tulemuslikkust.
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Joonis 30. Menetlustes osalemise edukus varasemate aastate võrdluses

* SKA ja PPA andmed on joonisel kajastatud vaid 2012. ja 2013. a osas. 2010. ja 2011. a on nende kohtuasjade andmed
kajastatud vastavalt SOM-i ja SIM-i kohtuasjade koosseisus.

2.1 Tsiviilasjades riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahendite arv
2013. a tehti tsiviilasjades 604 riigi kasuks ja 25 riigi kahjuks lahendit, mis teeb tsiviilasjades osalemise
edukuseks 96% sisulise otsuse saanud lahenditest. 2012.a oli edukuse näitaja 95%, 2011. a 97% ning
2010. a 92%. Edukuse näitajaid hinnates tuleb arvestada asjaoluga, et suurema osa valimist (kõik riigi
tsiviilasjad) moodustavad HTM-i õppelaenude kohtuasjad (60% valimist), mille puhul on positiivsete
lahendite osakaal eriti suur (edukuse määr 98%). Allpool on ministeeriumide ja maavalitsuste
tsiviilasjade näitajad välja toodud ka ilma HTM õppelaenude andmeteta.
Joonis 31. Tsiviilasjade tulemused varasemate aastate võrdluses
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Menetlustes, kus riik osales hagejana, saadi 2013. a positiivne lahend 585-l korral. Rahuldamata jäeti
16 hagiavaldust. Tsiviilasjades, kus riik osales kostjana, tehti lahend riigi kasuks 19-l korral ning riigi
kahjuks 9 korral. Seega on menetluses osalemise edukuse näitajad oluliselt kõrgemad tsiviilasjades,
kus riik osales hagejana, mis tähendab seda, et põhjendamatuid hagisid sisuliselt ei esitata.
Joonis 32. Tsiviilasjade tulemused menetlusseisundite lõikes varasemate aastate võrdluses

2.1.1

Ministeeriumide näitajad

Tsiviilasjades said ministeeriumid ja nende valitsemisala asutused 2013. a massvaidlusi arvestamata
62 positiivset ning 10 negatiivset lahendit.
Joonis 33. Ministeeriumide valitsemisala tsiviilasjade tulemused varasemate aastate võrdluses
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Joonis 34. Ministeeriumide valitsemisala asutuste tsiviilasjade tulemused osalemisel hagejana

HTM-il, KUM-il, KAM-il ja VÄM-il puudusid 2013. a otsuse saanud tsiviilasjad, kus riik oli hagejaks.
Joonis 35. Ministeeriumide valitsemisala asutuste tsiviilasjade tulemused osalemisel kostjana

HTM-il, KUM-il, PÕM-il ja SOM-il puudusid 2013. a otsuse saanud tsiviilasjad, kus riik oli kostjaks.

2.1.2

Haridus- ja Teadusministeeriumi õppelaenudega seonduvad kohtuasjad

Sarnaselt eelnevale kolmele aastale on HTM-i õppelaenude kohtuasjade tulemuslikkuse näitajad ka
2013. a kõrged.
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Joonis 36. HTM-i õppelaenudega seonduvate kohtuasjade tulemused

Kaotuste põhjusena on välja toodud, et 8 korral loobuti kotja vastuväite peale, kuna hagi oli aegunud
(20 429,02 euro ulatuses) ning ühel juhul riik on esitanud loobumise avalduse seoses kostja raske
puude tõttu (1 353,63 euro ulatuses).

2.1.3

Maksu- ja Tolliameti tsiviilasjad

Joonis 37. MTA tsiviilasjade tulemused
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2.1.4

Sotsiaalkindlustusameti tsiviilasjad

Joonis 38. SKA tsiviilasjade tulemused

* SKA 2010 ja 2011. a kohtuasjade andmed sisalduvad vastava aasta Sotsiaalministeeriumi andmetes.

2.1.5

Maavalitsuste näitajad

Maavalitsuste tsiviilasjadest lahendati riigi kahjuks vaid kaks kohtuasja, milledest ühes Ida-Viru MV
osales kostjana ning teises Lääne-Viru MV hagejana. 2012. a tehti tsiviilasjades üks lahend riigi
kahjuks, milles Ida-Viru MV osales kostjana. 2011. Ja 2010. a ei saanud maavalitsused tsiviilasjades
mitte ühtegi negatiivset lahendit
Joonis 39. Maavalitsuste tsiviilasjade tulemused

2.2 Haldusasjades riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahendite arv
Halduskohtumenetluses tehti 2013. a riigi kasuks kokku 892 kohtulahendit. Riigi kahjuks tehti kokku
221 kohtulahendit.
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Joonis 40. Haldusasjade tulemused varasemate aastate võrdluses

Menetlustes, kus riik osales vastustajana, saadi 2013. a positiivne lahend 559-l korral. Haldusasjades,
kus riik osales kaebuse või protesti esitajana, tehti lahend riigi kasuks 120-l korral. Riigi esitatud
kaebus/protest jäeti rahuldamata 7-l juhul.
Joonis 41. Haldusasjade tulemused menetlusseisundite lõikes varasemate aastate võrdluses

2.2.1

Ministeeriumide näitajad

Haldusasjades said ministeeriumide valitsemisala asutused 2013. a massvaidlusi arvestamata 140
positiivset ning 45 negatiivset lahendit.
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Joonis 42. Ministeeriumide valitsemisala haldusasjade tulemused varasemate aastate võrdluses

Ministeeriumide valitsemisala asutuste osalemisel vastustajana sai positiivseid lahendeid enim
Põllumajandusministeerium (31). Negatiivseid lahendeid said kõige rohkem Justiitsministeerium (12)
ja Põllumajandusministeerium (11).
Joonis 43. Ministeeriumide valitsemisala asutuste haldusasjade tulemused osalemisel vastustajana

Haldusasjades osalemisel kaebuse/protesti esitajana sai Keskkonnaministeerium ühe (1) positiivse
lahendi. Negatiivseid lahendeid ei saadud.

2.2.2

Vanglateenistuse haldusasjad

Vanglateenistuse kohtuasjade tulemuslikkuse näitaja on 2013. a langenud 7%. Langus on toimunud,
kuna oluliselt (199 asja) on vähenenud positiivsete lahendite arv (394-lt 195-le) samas, kui
negatiivsete asjade arv on vähenenud vaid 11 asja võrra (60-lt 49-le).
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Joonis 44. Vanglateenistuse kohtuasjade tulemused varasemate aastate võrdluses

Joonis 45. Kinnipeetavate kaebuste tulemused kohtute võrdluses

Joonis 46. Kinnipeetavate kaebuste tulemused varasemate aastate võrdluses
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2.2.3

Maksu- ja Tolliameti haldusasjad

Alljärgnevalt jooniselt nähtuvalt on tõusnud MTA halduskohtumenetlustes osalemise tulemuslikkuse
näitajad võrreldes 2012. a (60,3%-lt 72.6%-ni). Tulemuslikkuse näitaja on kasvanud tulenevalt
negatiivsete lahendite olulisest langusest (59% ehk 147-lt 60-le). Langenud on ka positiivsete
lahendite arv (29% ehk 223-lt 159-le), kuid langus on võrreldes negatiivsete lahendite arvu langusega
väiksem. MTA kohtuasjade kaotuste põhjuseid käsitletakse eraldi allpool (ptk 7.2.8).
Joonis 47. MTA haldusasjade tulemused osalemisel vastustajana varasemate aastate võrdluses

2.2.4

Politsei- ja Piirivalveameti haldusasjad

Alljärgnevalt jooniselt nähtuvalt on mõnevõrra vähenenud PPA halduskohtumenetlustes osalemise
tulemuslikkuse näitajad, samas ei ole lahendite arvu muutused võrreldes 2012. a positiivsetes (langus
169-lt 149-le) ja negatiivsetes lahendites (kasv 21-lt 25-le) olnud märkimisväärsed. PPA kohtuasjade
kaotuste põhjuseid käsitletakse eraldi allpool.
Joonis 48. PPA haldusasjade tulemused osalemisel vastustajana varasemate aastate võrdluses

2.2.5

Maavalitsuste näitajad

Maavalitsuste haldusasjadest lahendati riigi kasuks 22 asja. Negatiivseid lahendeid saadi 3.
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Joonis 49. Maavalitsuste haldusasjade tulemused varasemate aastate võrdluses

Joonis 50. Maavalitsuste haldusasjade tulemused maavalitsuste lõikes

2.3 Kriminaalasjades riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahendite arv
2.3.1

Ministeeriumide näitajad

Riigi poolt esitatud tsiviilhagidest leidis rahuldamist 16 hagi. 2012. a rahuldati 19 ja 2011. a rahuldati
17 hagi. Kannatanuna sai ühe negatiivse lahendi PÕM.
Joonis 51. Ministeeriumide kriminaalasjade tulemused varasemate aastate võrdluses

2.3.2

Maavalitsuste näitajad

Maavalitsused ei saanud perioodil 2011 - 2013 ühtegi jõustunud kohtulahendit. 2010. a rahuldati
Lääne-Viru Maavalitsuse poolt esitatud tsiviilhagi.
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3

Riigi kasuks või kahjuks väljamõistetud summad

Käesolevas peatükis esitatakse 2013. a riigi kasuks või kahjuks väljamõistetud summad ilma
menetluskuludeta. Peatükis võrreldakse käesoleva aruandeaasta näitajaid eelmiste aastate vastavate
andmetega ning ministeeriumide ja maavalitsuste ning HTM-i õppelaenude, vanglateenistuse, MTA,
PPA ja SKA andmeid käsitletakse eraldi. Analüüsis kajastuvate ja aruandekohuslaste poolt esitatud
andmete osas võib esineda väikseid erinevusi, kuivõrd osades analüüsides võib koos põhinõuete
summadega kajastuda ka menetluskuluna väljamõistetu, mida käesoleva analüüsi metoodikast
tulenevalt on kajastatud eraldi. Summasid näidatakse joonistel ja teksti sees euro täpsusega.
Kõigis menetlusliikides kokku mõisteti riigi kasuks välja 2 522 935 eurot ja riigi kahjuks 136 525 eurot.
2012. a mõisteti riigi kasuks välja 2 871 700 eurot ja kahjuks 457 026 eurot. Seega riigi kasuks
väljamõistetud summa on vähenenud 348 765 euro võrra ning riigilt kahjuks välja mõistetud 320 501
euro võrra võrreldes 2012. a.
Joonis 52. Riigi kasuks ja kahjuks väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses

3.1 Tsiviilasjades riigi kasuks või kahjuks väljamõistetud summad
3.1.1

Ministeeriumide näitajad

Tsiviilasjades mõisteti 2013. a ministeeriumide kasuks välja 233 226 eurot ja riigi kahjuks 53 286
eurot. Võrdlused varasemate aastatega on näidatud alljärgneval joonisel:
Joonis 53. Ministeeriumide tsiviilasjades väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses
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Riigi kasuks mõisteti 2013. a kõige enam välja koondsummana SIM-i kasuks – 71 397 eurot ning riigi
kahjuks mõisteti suurim koondsumma välja KAM-ilt summas 44 057 eurot.
Joonis 54. Tsiviilasjades väljamõistetud summad ministeeriumide lõikes

3.1.2

Haridus- ja Teadusministeeriumi õppelaenudega seonduvad kohtuasjad

HTM-i õppelaenudega seonduvates kohtuasjades (kõik tsiviilasjad) mõisteti 2013. a riigi kasuks välja
kokku 1 572 016 eurot. 2012. a mõisteti välja 1 009 763 eurot ning 2011. a 79 185 eurot.
Joonis 55. HTM-i õppelaenude tsiviilasjades väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses
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3.1.3

Maksu- ja Tolliameti tsiviilasjad

MTA tsiviilasjades mõisteti 2013. a riigi kasuks välja 60 293 eurot ning riigi kahjuks summasid välja ei
mõistetud. 2012. a riigi kasuks ega kahjuks summasid välja mõistetud.
3.1.4

Vanglateenistuse tsiviilasjad

Vanglateenistuse esitatud andmetel tsiviilasjades 2013. a riigi kasuks ega kahjuks summasid välja ei
mõistetud. 2012. a mõisteti riigi kasuks välja 2 184 eurot, kuid riigi kahjuks summasid välja ei
mõistetud.
3.1.5

Politsei- ja Piirvalveameti tsiviilasjad

PPA tsiviilasjades 2013. a riigi kasuks ega kahjuks summasid välja ei mõistetud. Samas 2012. a
mõisteti tsiviilasjades riigi kasuks välja 5 351 eurot ning kahjuks 100 103 eurot.
3.1.6

Sotsiaalkindlustusameti tsiviilasjad

SKA tsiviilasjades mõisteti 2013. a riigi kasuks välja 217 661 eurot ning kahjuks 10 023 eurot. 2012. a
mõisteti tsiviilasjades riigi kasuks välja 109 885 eurot ning riigikahjuks summasid välja ei mõistetud.
3.1.7

Maavalitsuste näitajad

Maavalitsuste poolt osaletud tsiviilasjades mõisteti 2013. a riigi kasuks välja 220 527 eurot ning riigi
kahjuks 587 eurot. 2012. a mõisteti riigi kasuks välja kokku 155 879 eurot ning 2011. a 15 429,20
eurot. Riigi kahjuks mõisteti 2012. a välja 455 eurot.
Joonis 56. Maavalitsuste tsiviilasjades väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses

3.2 Haldusasjades riigi kasuks või kahjuks väljamõistetud summad
3.2.1

Ministeeriumide näitajad

Riigi kasuks mõisteti 2013.a ministeeriumide ja nende valitsemisala asutuste haldusasjades välja 200
eurot ning riigi kahjuks 41 453 eurot. 2012. a mõisteti haldusasjades riigi kasuks välja 339 820 eurot
ning riigi kahjuks 256 693 eurot.
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Joonis 57. Ministeeriumide haldusasjades väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses

Riigi kahjuks mõisteti suurim koondsumma välja Justiitsministeeriumilt summas 18 800 eurot ning
Kaitseministeeriumilt koondsummas 11 404 eurot. Riigi kasuks mõisteti välja vaid Haridus- ja
Teadusministeeriumile koondsumma 200 eurot. Teistele ministeeriumitele haldusasjades riigi kasuks
summasid välja ei mõistetud.
Joonis 58. Haldusasjades väljamõistetud summad ministeeriumide lõikes

3.2.2

Vanglateenistuse haldusasjade näitajad

Vanglateenistuse haldusasjades mõisteti 2013 a riigi kahjuks välja kokku 5 558 eurot. 2012. a mõisteti
välja kahju summas 30 351 eurot ja 2011. a 17 188 eurot. Riigi kasuks summasid välja ei ole
mõistetud.
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Joonis 59. Vanglate haldusasjades väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses

3.2.3

Maksu- ja Tolliameti haldusasjad

2013. a mõisteti MTA-lt haldusasjades riigi kahjuks välja summa 19 490 eurot. Perioodil 2010-2013. a
riigi kasuks summasid välja ei mõistetud. Riigi kahjuks mõisteti 2012. a välja 610 eurot.
3.2.4

Politsei- ja Piirivalveameti haldusasjad

PPA haldusasjades mõisteti 2013. a riigi kahjuks välja 11 128 eurot ning riigi kasuks 11 560 eurot.
2012. a mõisteti riigi kahjuks välja 1 974 eurot ning riigi kasuks summasid välja ei mõistetud.
3.2.5

Maavalitsuste näitajad

Maavalitsuste osas ei ole perioodil 2010-2013 riigi kasuks halduskohtumenetlustes summasid välja
mõistetud. Riigi kahjuks ei ole perioodil 2011-2013 samuti summasid välja mõistetud, kuid 2010. a
mõisteti riigi kahjuks välja summa 1 071 eurot.

3.3 Kriminaalasjades riigi kasuks või kahjuks väljamõistetud summad
3.3.1

Ministeeriumide näitajad

Kriminaalasjades mõisteti tsiviilhagide rahuldamisega riigi kasuks välja kokku 186 065 eurot. Aastal
2012 oli vastav näitaja 304 842 eurot ning aastal 2011 124 464 eurot. Riigi kahjuks summasid 2013.
aastal välja ei mõistetud. 2012. a mõisteti riigi kahjuks välja 4 090 eurot.
Joonis 60. Ministeeriumide tsiviilhagide alusel väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses
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3.3.2

Maksu- ja Tolliameti näitajad

MTA kriminaalasjades esitatud tsiviilhagide alusel mõisteti 2013. a riigi kasuks välja 70 510 eurot.
Joonis 61. MTA osalemisel kriminaalasjades väljamõistetud summad

3.3.3

Politsei- ja Piirivalveameti näitajad

PPA kriminaalasjades esitatud tsiviilhagide alusel mõisteti 2013. a riigi kasuks välja 15 316 eurot.
2012. a oli vastav näitaja 601 eurot. Riigilt summasid välja ei mõistetud.
3.3.4

Maavalitsuste näitajad

Maavalitsustelt perioodil 2011 kuni 2013. a riigi kasuks ja riigi kahjuks summasid välja ei mõistetud.
2010. a mõisteti Lääne-Viru Maavalitsuse tsiviilhagi alusel riigi kasuks välja 1597,79 eurot.
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4

Riigi kasuks väljamõistetud summade riigi tuludesse laekumine

2013. a täideti aruandekohuslaste poolt esitatud andmete kohaselt kokku 130 kohtulahendit, kuid
see number ei ole päris täpne, sest HTM-il (õppelaenude osas), MTA-l ja SKA-l puudub ülevaade
sellest, kui palju neil kohtulahendiga väljamõistetud nõudeid aasta jooksul arvuliselt täideti.
Kohtulahendite täitmisest laekus riigituludesse kokku 2 434 196 eurot. Täitmisel on 514 lahendit ning
täitmata lahenditest saadaolev summa on kokku 58 027 203 eurot. Alljärgnevatel graafikutel on
toodud samad näitajad ka varasemate aastate võrdluses.
Joonis 62. Täidetud ja täitmisel olevate kohtulahendite arv varasemate aastate võrdluses

Joonis 63. Täitmisel laekunud ja saadaolevad summad eurodes varasemate aastate võrdluses

4.1 Ministeeriumide näitajad
Ministeeriumide esitatud andmete kohaselt täideti aastal 2013 94 kohtulahendit. Kohtulahendite
täitmisest laekus riigituludesse 185 695 eurot. Täitmata kohtulahendeid on kokku 189 ja saadaolev
summa 8 488 559 eurot. Varasemate aastate näitajad on toodud alljärgnevatel joonistel.
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Joonis 64. Täidetud ja täitmisel olevate kohtulahendite arv varasemate aastate võrdluses

Joonis 65. Täitmisel laekunud ja saadaolevad summad eurodes varasemate aastate võrdluses

Ministeeriumide arvestuses laekus kõige rohkem 2013. a riigieelarvesse raha KEM-i kohtulahendite
täitmisel – summas 136 829 eurot. Ülejäänud ministeeriumide poolt täitmisel saadud summad olid
oluliselt väiksemad, jäädes alla 25 000 euro.
Joonis 66. Kohtulahendite täitmisel laekunud summad ministeeriumide lõikes

Vastavalt aruandekohuslaste esitatud andmetele on suurimad summad täitmisel RAM-il – 4 194 009
eurot ja JM-il 3 910 483,03 eurot. JM-i täitmisel olevast summast moodustab 3 880 752 eurot
lennusadama nõue AS BPV, AS Verest, OÜ Agin Patrion ja ELA Tolli AS vastu. Tabelis ei kajastata
samas nõudes summat 3 007 733,78 eurot, mis on 2013. a seisuga maha kantud. KEM-il on täitmisel
saada 230 553 eurot. Alljärgneval joonisel on toodud kõik saadaolevad summad ministeeriumide
lõikes.
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Joonis 67. Kohtulahendite täitmisest saadaolevad summad ministeeriumide lõikes

4.2 Haridus- ja Teadusministeeriumi õppelaenudega seonduvate kohtulahendite
täitmine
Andmete võrreldavuse huvides kajastatakse HTM-i õppelaenudega seonduvate kohtulahendite
täitmise andmeid eraldi.
Aruandeperioodi jooksul on õppelaenunõudeid kokku hüvitatud (nii sundtäitmisel kui vabatahtlikult
tasutud) summas 1 572 016 eurot. Täitmisel on 31.12.2013 seisuga kokku 3011 nõuet kogusummas
458 791 eurot.
Joonis 68. HTM-i õppelaenudega seonduvate kohtulahendite täitmisel laekunud ja saadaolevad summad
eurodes varasemate aastate võrdluses

4.3 Politsei- ja Piirivalveameti näitajad
Andmete võrreldavuse huvides kajastatakse samuti eraldi PPA kohtulahendite täitmise andmeid.
Aruandeperioodi jooksul laekus kohtulahendite täitmiselt saadud raha riigituludesse summas 11 560
eurot. Täitmisel on 31.12.2013 seisuga kokku 1 nõue summas 15 316 eurot. 2012. a laekus
kohtulahendite täitmisel riigituludesse 2 452 eurot ning täitmisele jäi üks kohtulahend summas 3 500
eurot.
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4.4 Sotsiaalkindlustusameti näitajad
Lisaks kajastatakse eraldi SKA kohtulahendite täitmise andmed andmete võrreldavuse huvides.
Aruandeperioodi jooksul laekus kohtulahendite täitmiselt saadud raha riigituludesse summas 21 912
eurot. Täitmisel on 31.12.2013 seisuga kokku 256 nõuet summas 453 833 eurot.
Joonis 69. SKA-ga seonduvate kohtulahendite täitmisel laekunud ja saadaolevad summad eurodes
varasemate aastate võrdluses

* 2012. Ja 2011. a osas puuduvad andmed SKA osas. Vastavatel aastatel on andmed kajastatud Sotsiaalministeeriumi
näitajate koosseisus.

4.5 Maavalitsuste näitajad
2013 a täideti 35 maavalitsuste kohtulahendit, mille täitmisest laekus kokku 58 866 eurot. Täitmisel
on 68 lahendit, kogusummas 222 603 eurot.
Joonis 70. Täidetud ja täitmisel olevate kohtulahendite arv varasemate aastate võrdluses

Joonis 71. Täitmisel laekunud ja saadaolevad summad eurodes varasemate aastate võrdluses
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2013. a laekus Lääne-Viru MV kohtulahendite täitmisel 40 981 eurot, Harju MV-l 9 362 eurot, Järva
MV-l 5 198 eurot ja Valga MV-l 2 265 eurot. Ülejäänud laekumised jäid alla 1000 euro.
Joonis 72. Kohtulahendite täitmisel laekunud summad maavalitsuste lõikes

Suurim saadaolev summa on jätkuvalt Lääne-Viru MV-l – 183 360 eurot.
Joonis 73. Kohtulahendite täitmisest saadaolevad summad maavalitsuste lõikes
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5

Riigi kasuks ja riigilt väljamõistetud õigusabikulud

Riigi kasuks 2013. a õigusabikulusid teistelt menetlusosalistelt välja ei mõistetud. 2012. a mõisteti
õigusabikuludena välja 88 043 eurot, 2011. a 10 908 eurot ja 2010. a 7 385 eurot. 2012. a moodustas
riigile väljamõistetud õigusabikuludest 99% Kaitseministeeriumi kahes kohtuasjas väljamõistetud
õigusabikulu. 68 885,54 eurot mõisteti välja Vabadussõja võidusamba vaidlusega seotud kohtuasjas
ning 18 464,12 eurot seoses 2012. a menetluskulude kindlaksmääramisega 2011. a lõppenud Tallinn,
Kopli 103 maatüki rendivõlgnevusega seotud kohtuasjas.
Riigi kahjuks ehk riigilt mõisteti 2013. a õigusabikulusid välja kogusummas 241 502 eurot. 2012. a oli
vastav summa 344 199 eurot, 2011. a 273 762 eurot ja 2010. a 251 663 eurot. Riigi kasuks ei mõisteta
summasid välja põhjusel, et riik osaleb jätkuvalt kohtumenetlustest valdava osa
halduskohtumenetluses vastustajana ning kehtiva kohtupraktika kohaselt ei peeta põhjendatuks
mõista kaebajalt haldusorgani kasuks välja õigusabikulusid. Enamasti eeldatakse, et haldusorgan
peab olema suuteline oma tegevusvaldkonnaga seotud vaidlustes end ise kaitsma.
Joonis 74. Riigi kasuks ja riigilt väljamõistetud õigusabikulud varasemate aastate võrdluses

Enim mõisteti õigusabikulusid välja MTA kohtuasjades – 166 396 eurot. 2012.a oli sama näitaja 249
789 eurot. KEM-i valitsemisala kohtuasjades mõisteti õigusabikulusid välja kokku summas 24 746
eurot ning PPA kohtuasjades summas 14 189 eurot. Ülejäänutelt väljamõistetud õigusabikulu
summad jäid alla 10 000 euro. Maavalitsuste arvestuses mõisteti enim õigusabikulusid välja Järva MV
kohtuasjades summas 3 000 eurot.
Joonis 75. Riigilt väljamõistetud õigusabikulud asutuste võrdluses
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6

Lepinguliste esindajate kasutamine

6.1 Statistilised andmed
2013. a kasutati riigi kohtuasjades kokku 25 erineva advokaadibüroo teenuseid kogusummas 174 617
eurot.
Joonis 76. Lepinguliste esindajatele makstud summad varasemate aastate võrdluses

Lepingulisi esindajaid kasutati 2013. a kokku 68 menetluses. Varasemate aastatega võrreldes on
lepinguliste esindajate kasutamine aasta aastalt vähenenud. Võrreldes 2010. a on kohtuasjade arv,
milles lepingulist esindust kasutati, vähenenud rohkem kui kaks korda (143-lt 68-le). Sarnaselt
varasematele aastatele kasutati ka möödunud aastal lepingulisi esindajaid valdavalt haldusasjades,
kokku 49 haldusasjas. Alljärgneval joonisel on toodud asjakohased näitajad varasemate aastate
võrdluses.
Joonis 77. Lepinguliste esindajate kasutamine kohtumenetluste lõikes varasemate aastate võrdluses

Ministeeriumide lõikes kulutasid jätkuvalt enim lepingulisele õigusteenusele Keskkonnaministeeriumi
valitsemisala asutused – kokku summas 71 334 eurot (2012. a kulutati 80 321 eurot, 2011. a
90 226,61 eurot ja 2010. a 59 852,04 eurot). Enim on vähenenud Kaitseministeeriumi kulutused
välisele õigusabile. Kui 2012. a kulutati summas kulutati summas 44 804 eurot, siis 2013. a vaid 3 724
eurot.
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Joonis 78. Lepinguliste esindajatele tasutud summad aruandekohuslaste võrdluses

Enim kordi kasutati 2013. a lepingulist esindajat Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas, so kokku 26s kohtuasjas (2012. a 20-s asjas). Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kasutati 2013. a
lepingulist esindajat 12-s asjas (2012. a 10-s kohtuasjas). Seega on nii Keskkonnaministeeriumi puhul
vähenenud ning Põllumajandusministeeriumi puhul tõusnud kohtuasjade arv, milles kasutati
asutusevälist õigusabi
Joonis 79. Lepinguliste esindajate kasutamine aruandekohuslaste võrdluses

2013. a saadi kohtuasjades, milles menetluse jooksul oli kasutatud lepingulist esindajat, kokku 25
jõustunud lahendit. 2012. ja 2011. a saadi 47 jõustunud lahendit ning 2010. a 61 jõustunud lahendit.
Riigi kasuks tehti 2013. a kokku 12 lahendit. Aasta varem tehti positiivseid lahendeid 17. Riigi kahjuks
tehti lahendeid 4-l korral.
Alljärgnevatel joonistel on toodud lepinguliste esindajate kasutamisel kohtumenetluste tulemused
varasemate aastate võrdluses ja aruandekohuslaste lõikes.
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Joonis 80. Lepinguliste esindajate kasutamisel kohtumenetluste tulemused varasemate aastate võrdluses

Joonis 81. Lepinguliste esindajate kasutamisel kohtumenetluste tulemused aruandekohuslaste lõikes

* Muude tulemuste all on kajastatud kompromissi, kaebuse tagasivõtmise, kaebuse tagastamise või puuduste kõrvaldamata jätmisega
lõppenud kohtuasjasid.

Enim aruandekohuslasi kasutas AB Glikman, Alvin ja Partnerid OÜ ja AB Sorainen AS teenuseid (3
erinevat aruandekohuslast).
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Joonis 82. Lepingulised esindajad advokaadibüroode lõikes

Enim tasuti 2013. a välise õigusabiteenuse kasutamise eest riigi kohtuasjades AB-le Glikman, Alvin ja
Partnerid OÜ – summas 29 460 eurot. AB-le Sorainen AS tasuti 28 004 euro ning AB-le Leppik ja
Partnerid 22 397 eurot. Tasutud summad on AB-de lõikes toodud alljärgneval joonisel.
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Joonis 83. Lepingulistele esindajatele makstud tasud advokaadibüroode lõikes

Õigusabikulu ühe kohtuasja, milles kasutati lepingulist esindajat, kohta keskmiselt oli 2013. a 2 646
eurot. 2012. a oli vastav näitaja 4 050 eurot, 2011. a 2 458 eurot ja 2010. a 2 539 eurot.
Joonis 84. Õigusabikulu ühe kohtuasja, milles kasutati lepingulist esindajat, kohta keskmiselt

6.2 Kohtuasjad, milles kasutati lepingulist esindajat
6.2.1

Haridus-ja Teadusministeerium

Lepingulist esindajat on 2013. a kasutatud järgmistes kohtuasjades:
1) Tsiviilasjas nr 2-12-17360 endise esindaja Advokaadibüroo Concordia OÜ poolt täidetud käsundi
on käesolevas tsiviilasjas üle võtnud OÜ Advokaadibüroo Magnusson. Õigusteenust osutatakse
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18.12.2013. a sõlmitud käsunduslepingu ja kliendilepingu alusel. Tegemist on kooli igapäevasest
põhitegevusest väljuva tsiviilasjaga ja kooli töötajatel puudus arutatavas asjas piisav
kvalifikatsioon kooli esindamiseks, mistõttu oli välise õigusabi kasutamine põhjendatud.
Esindamine on vastanud nõutavale tasemele.
2) Tsiviilasjas nr 2-10-44150 endise esindaja Advokaadibüroo Concordia OÜ poolt täidetud käsundi
on käesolevas tsiviilasjas üle võtnud OÜ Advokaadibüroo Magnusson. Tegemist on kooli
igapäevasest põhitegevusest väljuva tsiviilasjaga ja kooli töötajatel puudus arutatavas asjas piisav
kvalifikatsioon kooli esindamiseks, mistõttu oli välise õigusabi kasutamine põhjendatud.
Esindamine on vastanud nõutavale tasemele.
3) Haldusasjas nr 3-12-422 kasutati AS Advokaadibüroo LAWIN õigusabiteenust 08.05.2012. a
sõlmitud lepingu alusel. Tegemist on haldusasjaga, kus on vaidlustatud Vabariigi Valitsuse
korraldused, millega ei antud Tallinna ja Narva munitsipaalkoolidele õigust jätkata gümnaasiumis
õpet vene õppekeeles. Kuna tegemist on mahuka ja eelduslikult pikaajalise kohtuasjaga pidas
ministeerium välise õigusabi kasutamist otstarbekaks. Esindamine on vastanud nõutavale
tasemele.
6.2.2

Justiitsministeerium

Lepingulist esindajat on 2013. a kasutatud 3-s kohtuasjas:
1) Haldusasi nr 3-08-2379 Helgi Saar, Maire Riis, Tatjana Škapova, Joseph Beltšikov, Dimitri
Netšajev, Alexandra Piret Levald, Tiiu Aren kaebus Eesti Vabariigi poolt kahju hüvitamiseks.
Lepinguliseks esindajaks vandeadvokaat Valdo Lips AB Borneliusest.
2) Haldusasi nr 3-09-3166 Epp Jursi, Piret Koppeli, Valdur Maari, Peep Martverki, Vivian Mesila,
Anna-Mai Märtsoni, Ants Tammemägi, Linda Tõnissoni, Marika Uusi ja Arp-Mihkel Lahe kaebused
Eesti Vabariigi poolt õigust loova akti andmata jätmisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamise
nõudes. Lepinguliseks esindajaks vandeadvokaat Valdo Lips AB Borneliusest.
3) Haldusasi nr 3-13 366 MTÜ Eesti Autorite Ühing, MTÜ Eesti Fonogrammitootjate Ühing ja MTÜ
Eesti Esitajate Liit kaebus Vabariigi Valitsuselt 541 708 euro väljamõistmiseks. Lepinguliseks
esindajaks vandeadvokaat Urmas Kiik AB-st Hedman ja partners OÜ.
Kaks esimest eeltoodud kaebustest on sundüürnike nõuded riigi poolt õigust loova akti andmata
jätmisega (omandireformiga seoses) tekitatud varalise ja/või mittevaralise kahju hüvitamiseks.
Kolmanda asja puhul on tegemist kahjunõudega autoriõiguse seadusest tuleneva jaotuskava välja
andmata jätmisest tekkinud kahju hüvitamiseks.
Kõik eeltoodud asjad on õiguslikult keerukad ja mahukad ning väljuvad ametnike erialasest
pädevusest. Samuti on tegemist riigi seisukohalt oluliste vaidlustega. Omandireformivaidluste puhul
on tegemist materiaalõiguslikult keeruliste ja komplekssete vaidlustega omandireformi küsimustes
ning vandeadvokaat Valdo Lips on riigi huve juba varem lõppenud samasisulises kohtuasjas (3-082400) tulemuslikult esindanud (kaebus jäeti rahuldamata).
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6.2.3

Kaitseministeerium

Lepingulist esindajat on 2013. a kasutatud järgmistes kohtuasjades:
1) Tsiviilasi nr 2-10-44674 – Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous kaasati, kuna tegemist on
pärast Nõukogude Liidu sõjaväelt ülevõetud vara üle käinud erastamisvaidlust, millesse esindaja
oli kaasatud, tekkinud üürivaidlusega ja seepärast oli esindaja varasemalt kursis vaidluse
temaatikaga.
2) Haldusasjad nr 3-12-58, 3-12-860 ja 3-13-2310 – kõik vaidlused on seotud tuuleparkide
rajamisega seotud planeerimismenetlustega ja Kaitseministeeriumi rolliga selles. Kuna kerkinud
küsimused on uued ja praktika selles valdkonnas alles väljakujundamisel, samuti arvestades
büroo praktikat selles valdkonnas, lisaks asjaolu, et samades vaidlustes esindas büroo ka teist
menetlusosalist, oli otstarbekas kaasata nendesse vaidlustesse just see büroo. Menetluse ajal on
hakanud vastav halduspraktika välja kujunema.
6.2.4

Keskkonnaministeerium

Lepingulist esindajat on kasutatud järgmistes kohtuasjades:
1) Tsiviilasi nr 2-09-42181 AS Wipestrex Grupp hagi Keskkonnaministeeriumi vastu 2 013 216,90
euro ja viivise saamise nõudes. Lepinguliseks esindajaks Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene
AS. Esindaja vandeadvokaat Elmer Muna. Lepinguline esindaja valiti arvestades kohtuasja
keerukust, suurt kaalu. Samuti on vaidlus väljunud Keskkonnaministeeriumi põhitegevuse
raamidest. Lepingu eesmärgiks on tagada kvaliteetne esindamine kohtus. Menetlus tsiviilasjas on
pooleli.
2) Tsiviilasi 2-08-89601 OÜ Monoliit hagi Eesti Vabariigi (KEM-i kaudu) vastu 17 256,15 euro ja
viivise saamiseks. Lepinguliseks esindajaks Lawin Lepik & Luhaäär Advokaadibüroo AS.
Lepinguline esindaja valiti arvestades tsiviilasja keerukust, suurt kaalu. Tegemist oli keeruka
töövõtulepingu täitmise vaidlusega. Hagi esitati 17 256,15 euro ja viivise saamiseks. Kohtuasja
esindas esimeses ja teises astmes KEM ametnik ja alles siis, kui teise astme kohus tühistas KEM
kasuks tehtud kohtulahendi ning saatis asja uuesti esimese astme kohtule kaasati lepinguline
esindaja. Menetlus on tsiviilasjas lõppenud.
3) Tsiviilasi 2-11-39376 Eesti Vabariigi (KEM-i kaudu) hagi Reprohver OÜ (pankrotis) vastu
võlausaldajate üldkoosoleku otsuse osaliseks kehtetuks tunnistamiseks ning nõude tähtaja
ennistamiseks. Antud asi oli tihedalt seotud tsiviilasjaga 2-11-39378 Eesti Vabariigi hagi (KEM-i
kaudu) Reprohver OÜ (pankrotis) pankrotihalduri Indrek Lepsoo ja Utileek OÜ vastu nõude
18 223,91 eurot tunnustamiseks. Kuna tegemist oli pankrotimenetluses esitatavate nõuetega,
mis väljusid KEM-i igapäevasest põhitegevuse raamest ning seetõttu ka keerulised, siis peeti
oluliseks valida lepinguline esindaja. Pärast kohtulahendi jõustumist, vaidluses tsiviilasja nr 2-1139376 menetluskulude üle, peeti otstarbekas lepingulise esindaja jätkamist, kuna esindaja oli
kursis võimalike prognoosidega menetluskulude suuruse ja sissenõudmise võimalikkuse osas.
Lepingulise esindaja tasu ametniku kurssi viimise ja nende prognooside selgitamise eest oleks
samaväärne või veelgi suurem, kui vastavate vastuargumentide esitamine otse kohtule.
Lepinguliseks esindajaks Lawin Lepik & Luhaäär Advokaadibüroo AS. Menetlus tsiviilasjas on
lõppenud. Otsus jõustus juba 2012 a, kuid kostja esitas määruskaebuse, milles taotles Tartu
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Maakohtu 27.12.2012 määruse tühistamist osas, millega maakohus jättis kostja menetluskulud
taotletud ulatuses kindlaks määramata ja hagejalt välja mõistmata, ning uue määruse tegemist,
millega määrata kindlaks ja mõista Eesti Vabariigilt (KEM-i kaudu) Reprohver OÜ (pankrotis)
kasuks välja kostja menetluskulud summas 1 616,17 eurot. Kohus ei rahuldanud taotlust.
4) Haldusasi nr 3-10-2266 (liidetud ka 3-10-2617) OÜ VKG Kaevandused kaebus
Keskkonnaministeeriumi tegevusetuse õigusvastasuse tuvastamiseks ja Keskkonnaministeeriumi
kohustamiseks jätkata kaebaja 20.12.2004. a Uus Kiviõli kaevevälja kaevandamisloa taotluse
menetlemist ning Keskkonnaministeeriumi poolt OÜ VKG Kaevandused 6.07.2010. a
selgitustaotlusele tähtaegselt vastamata jätmise õigusvastasuse tuvastamiseks ja
Keskkonnaministeeriumi kohustamiseks vastata kaebaja 6.07.2010. a selgitustaotlusele sisuliselt.
Lepinguliseks esindajaks Advokaadibürooga Leppik ja Partnerid. Lepinguline esindaja valiti
arvestades haldusasja keerukust haldusasja mahtu ja suurt kaalu, lühikest ettevalmistusaega
kaebusele. Tegemist on ministeeriumile olulise ja pretsedenti loova keeruka vaidlusega. Oli ette
näha, et vaidlustatakse ka kaevandamisloa väljaandmist reguleeriv haldusakt, mida ka tehti, ja
milles kaebuse ese osalises vaieldavas osas väljus keskkonnaõiguse raamidest, käsitledes
konkurentsireeglite võimalikku rikkumist. Menetlus haldusasjas on pooleli.
5) Kohtuasja nr 3-11-2585 (liidetud haldusasjaga nr 3-11-2630) OÜ VKG Kaevandused ja TLA Invest
OÜ kaebused Keskkonnaministeeriumi vastu Keskkonnaministeeriumi 07.10.2011 käskkirja nr
1442 tühistamiseks, välja arvatud nimetatud käskkirja resolutiivosa punktide 1, 6 ja 7 osas.
Lepinguliseks esindajaks Advokaadibürooga Leppik ja Partnerid. Lepinguline esindaja valiti poole
vaidluse pealt, kuna antud haldusasi on lahutamatult seotud haldusasjaga nr 3-10-2266, olles
sisuliselt nimetatud haldusasja jätk, ning kuna kaebuse ese olulises vaieldavas osas väljub
keskkonnaõiguse raamidest, käsitledes konkurentsireeglite võimalikku rikkumist. Menetlus
haldusasjas pooleli.
6) Haldusasi nr 3-13-1118 OÜ VKG Kaevandused kaebus Keskkonnaministeeriumi kantsleri
24.04.2013. a käskkirja nr 378 punktide 1.1 ja 2.1 tühistamiseks osas, milles VKG-le sätestatakse
täiendava kaevandamise piirang 2772 tuh tonni aastas (mõlemas punktis vaidlustatud sõnastatud
järgmiselt: „kuid OÜ-le VKG Kaevandused antud kõikide põlevkivi kaevandamise lubade alusel
kokku ei tohi aastas kaevandada rohkem kui 2772 tuh t“). Lepinguliseks esindajaks
Advokaadibürooga Leppik ja Partnerid. Lepinguline esindaja valiti arvestades seda, et antud
haldusasi on lahutamatult seotud haldusasjadega nr 3-10-2266 ja 3-11-2585, olles sisuliselt
nimetatud haldusasjade jätk, ning kuna kaebuse ese olulises vaieldavas osas väljub
keskkonnaõiguse raamidest, käsitledes konkurentsireeglite võimalikku rikkumist. Kaebuse
põhjendused kattuvad valdavalt kaebaja varasemates haldusasjades toodud asjaoludega.
Kaebuse lahendamine sõltub juba varasemate kaebuste lahendamise tulemustest. Menetlus on
pooleli.
7) Haldusasi nr 3-13-1357 OÜ VKG Kaevandused kaebus Keskkonnaministeeriumi kantsleri
21.05.2013 vastuse nr 12.9/13/3923-2 tühistamiseks ja Keskkonnaministeeriumi kohustamiseks
taotluse uueks lahendamiseks. Lepinguliseks esindajaks Advokaadibürooga Leppik ja Partnerid.
Lepinguline esindaja valiti arvestades haldusasja keerukust. Lepinguline esindaja valiti, kuna
antud haldusasi lahutamatult seotud haldusasjadega nr 3-10-2266 ja 3-11-2585, olles sisuliselt
nimetatud haldusasjade jätk, ning kuna kaebuse ese olulises vaieldavas osas väljub
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keskkonnaõiguse raamidest, käsitledes konkurentsireeglite võimalikku rikkumist. Kaebuse
põhjendused kattuvad valdavalt kaebaja varasemates haldusasjades toodud asjaoludega.
Kaebuse lahendamine sõltub juba varasemate kaebuste lahendamise tulemustest. Menetlus on
pooleli.
8) Haldusasi 3-12-2421 Andrus Milleri kaebus Keskkonnaministeeriumi 29.11.2010. a käskkirja nr
1697 „AS-le Tallinna Sadam maavara kaevandamise loa andmine Ihasalu liivakarjääris
kaevandamiseks” tühistamiseks. Lepinguliseks esindajaks Raidla Lejins & Norcous
Advokaadibüroo OÜ. Leping nr 4 1.1/183 (muudatusega 14.09.2012) on sõlmitud 19.07.2011.
Lepinguline esindaja valiti Riigikohtu staadiumis, kuna vaidlus on Keskkonnaministeeriumile väga
oluline ja pretsedenti loov, samuti arvestades haldusasja keerukust. I ja II astme kohtus oli
nimetatud haldusasjas esindajaks Keskkonnaministeeriumi ametnik. Riigikohus saatis asja uuesti
esimese astme kohtusse. Menetlus haldusasjas on pooleli.
9) Liidetud haldusasja nr 3-11-496 Nikolai Reismani, Roman Drozdovi (Drozdov), Ruslan
Akhmetzyanovi (Akhmetzyanov), Zuhra Bagautdinova, Sumbilja Bagautdinova, Marko Laikaski
(Laikask), Karl-Johannes Kärneri (Kärner), Riho Rute, Gulnara Kotjahhova, Neeme Jaansoni
(Jaanson), Tiina Tiidus Liinati (Liinat), Astra Kase (Kask), Jaak Lippi (Lipp), Nikolai Malinovski,
Aleksandra Lille (Lill), Kaljo Kase (Kask) ja AS Vestman Varahaldus kaebustes
Keskkonnaministeeriumi kantsleri 27.01.2011 käskkirja nr 165 tühistamiseks. Lepinguliseks
esindajaks Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ. Lepinguline esindaja valiti, kuna
käesolevas asjas on esitatud suur hulk kaebusi erinevate füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt ning
seejuures on kaebused väga mahukad ning paljude lisadega (enamus kaebuste puhul üle 70 lisa).
Kui vastustaja oleks kasutanud sellises vaidluses üksnes koosseisulisi vastava kvalifikatsiooniga
juriste, ei oleks saanud need juristid piisavalt tegeleda samal ajal muude Keskkonnaministeeriumi
tööülesannetega. Menetlus haldusasjas pooleli.
10) Haldusasi 3-09-420 Kiviõli Keemiatööstuse OÜ kaebus Keskkonnaministeeriumi poolt viivitusega
kaebuse esitaja 13.01.2004 esitatud taotluse lahendamisel tekitatud kahju 26 333,88 eurot
(412 020 krooni) hüvitamiseks. Lepinguliseks esindajaks AB Raidla ja Partnerid OÜ. Leping nr 1420-1-2005/69 sõlmitud 16.02.2005. Lepinguline esindaja valiti arvestades haldusasja mahtu,
keerukust ning käesolevas asjas tegeles ka põhivaidlusega lepinguline esindaja. Menetlus
haldusasjas on pooleli, peatatud.
11) Haldusasi nr 3-11-2457 AS Skinest kaebus tühistada keskkonnaministri 30.09.2011 kirjast tulenev
keeldumine Rõuste tuulepargi projektile heakskiidukirja väljastamisest; kohustada
keskkonnaministrit väljastama Rõuste tuulepargi projektile heakskiidukiri või uuesti lahendama
kaebaja taotlus heakskiidukirja väljastamiseks; alternatiivse taotlusega tuvastada heakskiidukirja
väljastamisest keeldumise õigusvastasus. Lepinguliseks esindajaks Advokaadibüroo Sorainen AS.
Lepinguline esindaja valiti seetõttu, et tegemist on keerulise ja kaaluka kohtuasjaga. Lepinguline
esindaja kaasati alates II kohtuastmest. Menetlus on lõppenud.
12) Haldusasi nr 3 12-443 Valguskandja OÜ kaebus Keskkonnaministeeriumi 28.01.2012 haldusakti nr
12-8/720-3 tühistamiseks, Keskkonnaministeeriumi menetlustoimingu, millega keelduti riigivara
kasutamise nõusoleku andmisest, õigusvastasuse tuvastamiseks ja Keskkonnaministeeriumi
kohustamiseks 27.01.2012 kaebuse esitaja poolt esitatud loa taotluste menetlemiseks.
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Lepinguliseks esindajaks Advokaadibürooga Raidla Lejins & Norcous. Lepinguline esindaja valiti
arvestades haldusasja mahtu ja keerukust. Tegemist on ministeeriumile väga olulise
valdkonnaga, so fosforiidi uuringuga, seega olulise ja eeldatavalt pretsedenti loova vaidlusega.
Menetlus on pooleli.
13) Tsiviilasi nr 2-07-11661 Reet Tamme hagi Eesti Vabariigi (Keskkonnaministeeriumi Info- ja
Tehnokeskuse kaudu) vastu tähtajatu eluruumi üürilepingu ülesütlemise tühisuse
tunnustamiseks. Lepinguliseks esindajaks Advokaadibürooga Laus Partnerid. Kohtuvaidlus sai
alguse 2007. a. Lepinguline esindaja valiti arvestades asjaolu, et kohtuvaidlus väljus ministeeriumi
põhitegevuse raamidest, oli kestnud pikka aega. Menetlus tsiviilasjas on lõppenud.
14) Tsiviilasi nr 2-13-32596 OÜ Ekoservis Teenused hagi Eesti Vabariigi (Keskkonnaministeeriumi
kaudu) vastu rendilepingu alusel makstud rendi ja rendi ettemaksu jäägi tagastamise ning kostjal
OÜ Ekoservis Teenused vastu kahju hüvitamise nõude puudumise tuvastamise nõudes.
Lepinguliseks esindajaks Advokaadibüroo Sorainen Aktsiaselts. Õigusabileping nr 4 1.1/13/211 on
sõlmitud 21.10.2013. Lepinguline esindaja valiti, kuna tegemist on materiaalõiguslikult keeruka
kohtuasjaga, mis väljus ka ministeeriumi põhitegevuse raamidest. Menetlus tsiviilasjas on pooleli.
15) Tsiviilasi nr 2-11-16762 Eesti Vabariigi (Keskkonnaameti kaudu) hagiavaldus STekspert vastu
töövõtulepingu alusel makstud ettemaksu tagastamise, viivitusintresside ja leppetrahvi nõudes.
Lepinguliseks esindajaks Aavik&Partnerid Advokaadibüroo OÜ. Lepinguline esindaja valiti, kuna
Keskkonnaameti tavapäraste ülesannete hulka ei kuulu tsiviilvaidluste pidamine ja arvestades
nõude suurust (21 723,45 EUR) ning vaidluse olulisust haldusorganile ning keerukust. Menetlus
tsiviilasjas on pooleli.
16) Haldusasi nr 3-13-1989 AS Geomark ja Navdata OY kaebus Maa-ameti peadirektori 06.08.2013
käskkirja nr 301 p-de 1 ja 2 osaliseks tühistamiseks ning VAKO 11.09.2013 otsuse nr 20612/143667 tühistamiseks. Lepinguliseks esindajaks Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi.
Lepinguline esindaja valiti, kuivõrd tegemist oli materiaalõiguslikult keerulise riigihanke
vaidlusega ja menetluse kiireloomulisust arvestades. Kohtuasi 3-13-1989 on lõppenud ja riigi
kasuks tehtud otsus jõustunud.
17) Tsiviilasi nr 2-11-58899 OÜ Astlanda Ehitus kaebus Eesti Vabariigi vastu Maa-Ameti kaudu kahju
(137 385 euro) hüvitamise nõudes. Lepinguliseks esindajaks Advokaadibürooga Leppik &
Partnerid. Lepinguline esindaja valiti, kuna tegemist materiaalõiguslikult keerulise kohtuasjaga ja
oli eeldada, et kohtuasi jõuab Riigikohtu kassatsioonimenetlusse, kus saab avaldusi esitada ja
menetlustoiminguid teha üksnes vandeadvokaadi vahendusel. Menetlus tsiviilasjas on analüüsi
koostamise hetkeks lõppenud.
18) Haldusasi 3-13-776 Teet Sepa kaebus Keskkonnainspektsiooni peadirektori 11.03.2013 käskkirja
nr 3-1/146 tühistamiseks. Esindajaks Heli Raidve Tööõigusabi OÜ (seotud järgmise asjaga, kus
sama esindaja). Asi lõppes riigile positiivse lahendiga.
19) Haldusasi 3-13-406 Teet Sepa kaebus Keskkonnainspektsiooni keelamiseks anda välja Teet Sepa
teenistusest vabastamise käskkiri ning viia läbi konkurss KKI Pärnumaa büroo juhtaja ametikoha
täitmiseks või teha kindlaks KKI 08.02.2013 teatise nr J-3-18/166-1 õigusvastasus või KKI
15.02.2013 töökuulutuse avaldamise õigusvastasus. Lepinguliseks esindajaks Heli Raidve
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Tööõigusabi OÜ. Lepinguline esindaja valiti kuivõrd tegemist oli õiguslikult keerulise ja spetsiifilise
tööõiguse valdkonda puudutava vaidlusega (uus avaliku teenistuse seadus jõustus 01.04.2013).
Poolte vaheliste erimeelsustega seotud haldusmenetlused viidi läbi avaliku teenistuse seaduse
erinevate redaktsioonide kehtimisel ning alates 01.04.2013 jõustunud avaliku teenistuse
seadusel
puudusid
kõnealuseid
vaidlusi
puudutavad
olulised
rakendussätted.
Keskkonnainspektsioon oli juba eelnevalt (enne lepingu sõlmimist) võtnud seonduvalt
kavandatud struktuurimuudatustega konsultatsioone Heli Raidve-Kostenokilt õigusbüroost „Heli
Raidve Tööõigusabi“. Seega oli Heli Raidve-Kostenok hästi kursis nii Keskkonnainspektsiooni kui
asutuse spetsiifikaga. Asi lõppes riigile positiivse lahendiga.
20) Haldusasi nr 3-11-2707 kaebuse esitajad Liina Henning, Martin Henning, Gert Aasa ja Ethel Tiru,
vastustaja Kiili Vallavolikogu, kolmas isik Eesti Vabariik RMK kaudu. Kaebus Kiili Vallavolikogu
20.10.2011 otsuse nr 72 tühistamise nõudes. Lepinguliseks esindajaks Advokaadibüroo
Lillo&Partnerid, vandeadvokaat Aarne Akerberg. Lepinguline esindaja valiti vaidluse keerukuse
tõttu. Kohtumenetlus on lõppenud.
21) Haldusasi nr 3-12-2666 kaebuse esitaja OÜ Talvakas, vastustaja RMK. Kaebus riigihangete
vaidlustuskomisjoni poolt 13.12.2012 vaidlustuses nr 230-12/137540 tehtud otsuse
tühistamiseks OÜ-d Talvakas puudutavas osas. Lepinguliseks esindajaks Advokaadibüroo
Lillo&Partnerid, vandeadvokaat Indrek Lillo. Lepinguline esindaja valiti vaidluse keerukuse tõttu.
Kohtumenetlus on lõppenud.
22) Tsiviilasi nr 2-12-13402 avaldaja Eesti Vabariik RMK kaudu, puudutatud isikud Ruth Poljakov,
Ruben Poljakov, Luunja vald. Avaldus avalikult kasutatavale teele juurdepääsu nõudes.
Lepinguliseks esindajaks Advokaadibüroo Lillo&Partnerid, vandeadvokaat Indrek Lillo.
Lepinguline esindaja valiti vaidluse keerukuse tõttu. Kohtumenetlus on pooleli.
23) Haldusasi nr 3-13-2441 AS Folie MP kaebus riigihangete vaidlustuskomisjoni 27.11.2013 otsusele
vaidlustuses nr 254-13/145904, vastustaja RMK. Lepinguliseks esindajaks Advokaadibüroo
Lillo&Partnerid, vandeadvokaadid Indrek Lillo ja Aarne Akerberg. Lepinguline esindaja valiti
vaidluse keerukuse tõttu. Kohtumenetlus on pooleli.
24) Haldusasi 3-13-1240 Raivo Nurme kaebus RMK 10.05.2013 vastuse nr 3-1.1/383 tühistamiseks
ning uue otsuse tegemise kohustamiseks Vardi 124 kinnistu osas, vastustaja RMK.
25) Haldusasi nr 3-13-1103 Raivo Nurme kaebus keskkonnaministri 30.01.2012 käskkirja nr 112
osaliseks tühistamiseks ning nõudes kohustada Raivo Nurmele maad erastama ja maa ajutiseks
kasutamiseks andmise lepingut pikendama. Keskkonnaminister on edasivolitamisõigusega
volitanud RMK juhatuse esimeest haldusasjas keskkonnaministrit esindama. Lepinguliseks
esindajaks Advokaadibüroo Lillo&Partnerid, vandeadvokaat Indrek Lillo. Lepinguline esindaja
valiti vaidluse keerukuse tõttu. Kohtumenetlused on pooleli.
26) Tsiviilasi nr 2-13-36010 Raul Leegi nõudes töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse
tuvastamiseks ja hüvitise 5784 eurot nõudes, kostja Riigimetsa Majandamise Keskus.
Lepinguliseks esindajaks Advokaadibüroo Kasak & Missik OÜ, vandeadvokaat Grete Lind.
Lepinguline esindaja valiti vaidluse keerukuse tõttu. Kohtumenetlus on pooleli.
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6.2.5

Kultuuriministeerium

Lepingulist esindajat Kultuuriministeerium ega valitsemisala või hallatavad asutused 2013. a
kohtuasjades ei kasutanud.
6.2.6

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKM-i valitsemisala asutused kasutasid lepingulist esindajat järgmistes kohtuasjades:
1) Haldusasjas nr 3-12-281 esindas Tehnilise Järelevalve Ametit Sorainen AS . OÜ Ilutulestikukeskus
Arnika kaebuse (Riigikohtu asi nr 3-3-1-23-13) asjas. Lepinguline esindaja valiti, et esitada
kassatsioonkaebus.
2) Haldusasjas nr 3-13-48 kasutas Tarbijakaitseamet lepingulist õigusteenust. Kliendileping sõlmiti
Kai Amosega. Lepinguline esindaja valiti, sest tegemist oli keeruka ja sensitiivse vaidlusega.
6.2.7

Põllumajandusministeerium

PÕM-i valitsemisalas sõlmiti 2013. a riigi kohtumenetlustes esindamiseks seitse õigusabilepingut.
PÕM-i hinnangul vastavad sõlmitud õigusabilepingud Vabariigi Valitsuse 30.08.2012. a määruses nr
71 „Kohtus riigi esindamise ja kohtumenetlusega riigile kaasnevate kulude kandmise kord” sätestatud
nõuetele ning on sõlmitud isikuga, kes on kantud riigile õigusabi osutajate nimekirja.
Halduskohtumenetlustes on 2013. a kohtus üldjuhul riiki esindanud haldusorgani ametnikud ise.
Lepingulist õigusabi kasutati halduskohtumenetlustes, kui kohtus esindamist ei olnud võimalik
korraldada ametnike kaudu. Kõigi 48 kohtuvaidluse puhul, milles 2013. a jõuti sisulise lahendini,
kasutas lepingulist esindajat 2013. a Veterinaar- ja Toiduamet seitsmel korral.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 2013. a kohtuvaidlustes õigusabiteenust ei
kasutanud.
Põllumajandusamet kasutas Advokaadibüroo Tehver & Partnerid õigusabiteenust haldusasjas nr 312-2136, mille menetlus on pooleli. Esindajale maksti tasu haldusasjas nr 3-12-2136 summas 1 221
eurot.
Veterinaar- ja Toiduamet kasutas Advokaadibüroo Tehver & Partnerid õigusabiteenust
üheteistkümnes (11) kohtuasjas, haldusasjades nr 3-12-683, nr 3-12-858, nr 3-12-1305, nr 3-12-1764,
nr 3-12-2595, nr 3-12-2717, nr 3-13-472, nr 3-13-906, nr 3-13-987 ja nr 3-13-2003 ning tsiviilasjas nr
2-12-55142. Nendest üheteistkümnest kohtuvaidlusest ühe (haldusasi nr 3-12-858) rahuldas Tallinna
Ringkonnakohus isiku kasuks osaliselt ja tühistas VTA Harjumaa Veterinaarkeskuse ettekirjutuse.
Sama büroo õigusabiteenust kasutab VTA pooleliolevas neljas haldusasjas nr 3-12-683, nr 3-12-1764,
nr 3-13-987 ja nr 3-13-2003.
Eelnevast nähtub, et 2013. a kohtuvaidlustest, milles kasutati lepingulist esindajat ja tehti ka sisuline
lahend, on enamik lahenenud riigi kasuks, mistõttu on lepingulise esindaja kasutamine
kohtuvaidlustes end õigustanud. Riigi esindamist kohtus 2013. a võib pidada nõuetekohaseks.
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6.2.8

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium ja tema valitsemisala asutused kasutasid 2013. a lepingulist esindajat neljal
korral:
1) Rahandusministeerium kasutas 2013. a lepingulist esindajat ühel korral: haldusasjas nr 3-121578 Tallinna linna kaebus Vabariigi Valitsuse 28.06.2012 korralduse nr 288 tühistamise
nõudes (Mustpeade maja vaidlus). Vabariigi Valitsust esindas advokaadibüroo Pohla &
Hallmägi, kellega on Rahandusministeeriumil 10.02.2006. a sõlmitud õigusabi leping. 2013. a
tasuti neli arvet kogusummas 4 322,83 eurot. Tallinna Halduskohtu 13.12.2012 otsusega
mõisteti Vabariigi Valitsuselt Tallinna linna kasuks välja menetluskulud summas 4 500 eurot
ja Tallinna Ringkonnakohtu otsusega 1 296 eurot. Menetlus on lõppenud.
2) Advokaadibüroo LAWIN AS esindas MTA-t haldusasjas nr 3-13-1510. AJ Tooted AS palus
tühistada Riigihangete vaidluskomisjoni 11.07.2013 otsuse nr 141-13/141236; kohustada
esialgse õiguskaitse korras tegema MTA riigihankes „Tallinn, Lõõtsa 8a MTA hoone sisustuse
kasutusrent“ AS-le AJ Tooted ettepanek pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamiseks RHS §
45 lõikes 2 sätestatud korras hiljemalt 15.07.2013 selliselt, et kaebaja jõuaks sellele
15.07.2013 vastata ning peatada esialgse õiguskaitse korras 30.05.2013 käskkirjaga tehtud
hankemenetluse kehtetuks tunnistamise otsuse kehtivus ning peatada MTA riigihange
„Kontorimööbli ja –sisustuse kasutusrent“ kuni riigihankes nr 141236 tehtud kohtuotsuse
jõustumiseni. Tegemist oli MTA-le olulise kohtuasjaga, mille tulemusest sõltus MTA Tallinnas
asuvate büroohoonete rendilepingute täitmine. Antud kohtuasja pikale venimine võinuks
kaasa tuua ametile olulise finantskulu täiendavate rendimaksete ja võimalike leppetrahvide
näol. Tagamaks ameti huvide parimat kaitset, oli otstarbekas kasutada ametivälist ekspertabi
riigihangete valdkonnas. Haldusasjas nr 3-13-1510 tegi Tallinna Halduskohus 5.08.2013 MTAle positiivse otsuse ning nimetatud otsus jõustus 16.08.2013.
3) Advokaadibüroo Glimstedt OÜ esindas Eesti Vabariiki MTA kaudu hagimenetluses kahju
hüvitamise nõudega Alteadis Eesti OÜ vastu (tsiviilasi nr 2-13-19308). Kohtuvaidlus on
pooleli. Tegemist on keerulise õigusliku vaidlusega, mille ese ei ole seotud maksude
määramisega ega sissenõudmisega. Õiguslike probleemide keerulisust kinnitab asjaolu, et
MTA-lt nõutakse nn puht majandusliku kahju hüvitamist, mis ei ole üldjuhul lepinguväliste
kahju tekitamisel hüvitatav. Mõnedes lahendites on Riigikohus asunud seisukohale, et teatud
erandjuhtudel võib deliktiõiguslikult olla hüvitatav ka puht majanduslik kahju (vt Riigikohtu
seisukohad lahendites nr 3-1-1-89-11, nr 3-2-1-7-10). Kuna maksuhaldurilt ei saa eeldada
põhjalikke eriteadmisi eraõigusliku kahju hüvitamise valdkonnas, siis oli riigi huvide parimaks
kaitsmiseks otstarbekas kaasata vastava valdkonna eriteadmisi omavad spetsialistid
väljaspool ametit. Riigikohtu erinevad seisukohad puht majandusliku kahju hüvitamise osas ja
vastuväidete arv annavad alust eeldada, et käesolev vaidlus jõuab Riigikohtuni, kus
eraõigusliku vaidluse poole esindajaks võib olla ainult vandeadvokaat.
4) Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene AS esindas MTA-t tsiviilasjas nr 2-10-58837 (RK otsus
nr 3-2-1-188-12, RK määrus 3-7-1-2-409), hagiavaldus kahju hüvitamise nõudes summas
566 261 krooni solidaarselt Veronika Rebase, Andres Sallo ja Kalev Koorti vastu. Tsiviilasi nr 210-58837 lõppes MTA-le positiivselt, 29.04.2013 Tartu Ringkonnakohtu otsus jõustus
Riigikohtu 02.09.2013 kohtumäärusega nr 3-7-1-2-409. Tsiviilasjas nr 2-10-58837 pidi MTA
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kasutama lepingulist esindajat, kuna Riigikohtusse saab esitada kassatsiooni tsiviilasjades
ainult vandeadvokaadi kaudu.
6.2.9

Siseministeerium

Siseministeerium ei kasutanud 2013. a jõustunud kohtulahenditega menetlustes lepingulist esindajat.
Siseministeeriumi esindavad kohtumenetlustes nõutava kvalifikatsiooni ja teadmistega
õigusnõunikud ja vajadusel sisupoliitikaosakondadest kaasatud nõunikud.
PPA ei kasutanud 2013. a jõustunud kohtulahenditega menetlustes lepingulist esindajat. PPA-d
esindavad kohtumenetlustes nõutava kvalifikatsiooni ja teadmistega juristid.
Päästeamet (PÄA) kasutas 2013. a lepingulist esindajat tsiviilasjas nr 2-11-55247. Lepingulist esindajat
kasutati kuivõrd tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 218 lõike 3 alusel võib hagimenetluses riigikohtus
menetlusosaline menetlustoiminguid teha ning avaldusi ja taotlusi esitada üksnes vandeadvokaadi
vahendusel. PÄA esindajaks oli AB Glikman Alvin & Partnerid
Lepingulist esindajat kasutas Kaitsepolitseiamet (KAPO) 2013. a neljas haldusasjas:
1) haldusasi nr 3-12-925 Mihhail Kõlvarti kaebus KAPO vastu (menetlus hetkel Tallinna
Ringkonnakohtus);
2) haldusasi nr 3-12-960 Yana Toomi kaebus KAPO vastu (menetlus hetkel Tallinna
Ringkonnakohtus);
3) haldusasi nr 3-12-961 Mihhail Stalnuhhini kaebus KAPO vastu (menetlus hetkel Tallinna
Halduskohtus);
4) haldusasi nr 3-12-983 Mihhail Kõlvarti kaebus KAPO vastu (menetlus hetkel Tallinna
Ringkonnakohtus).
Kõikides nimetatud haldusasjades on tegemist 2012. a esitatud kaebustega, mille menetlused
jätkusid 2013. a. KAPO kasutab jätkuvalt samu esindajaid Advokaadibüroost Sorainen AS (lisa 2).
Lepingulise esindaja kasutamine on põhjendatud asjaoluga, et KAPO vastu esitatud neli samasisulist
isikuandmete kaitsega seonduvat kaebust on väga erialaspetsiifilised ning kohtulahendid võivad luua
olulisi pretsedente KAPO aastaraamatus avaldatava teabe sisu ja ulatuse osas. Nimetatud
kohtuvaidluste puhul väljub menetlus KAPO juristide igapäevase põhitegevuse raamidest, olles sisult
väga mahukad ja keerulised.
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi SMIT) kasutas 2013. a jõustunud
kohtuotsuse menetlustes lepingulist esindajana advokaadibüroo Sorainen. Lepingulise esindaja
kasutamine oli põhjendatud vaidluse keerukuse ning vaidluse hetkel SMIT-is tööõiguse valdkonnas
piisava kompetentsi puudumise tõttu.
Sisekaitseakadeemia ei kasutanud 2013. a kohtuvaidlustes lepingulist
esindajat.
Sisekaitseakadeemiat esindas kohtumenetlustes nõutava kvalifikatsiooni ja teadmistega jurist.
Lepingulisi esindajaid Häirekeskus 2013. a kohtumenetlustes ei kasutanud. Häirekeskust esindas
kohtumenetlustes nõutava kvalifikatsiooni ja teadmistega jurist.
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6.2.10 Sotsiaalministeerium
Sotsiaalministeerium kasutas 2013. a kohtuasjades lepingulist esindajat ühel korral.
Haldusasjas nr 3-13-688 Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaebus sotsiaalministri 21. detsembri
2012. a käskkirja nr 190 ja sotsiaalministri 22.02.2013. a vaideotsuse nr 11.9-3/448 tühistamiseks
ning käskkirja alusel saadud 68 556 euro ja 32 sendi tagastamiseks koos intressidega. Kaebaja võttis
kaebuse tagasi ja kohus jättis menetluskulud poolte endi kanda. Lepingulise esindajana kasutati AB-d
Eversheds Ots & CO OÜ.
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutused 2013. a lepingulisi esindajaid ei kasutanud.
6.2.11 Välisministeerium
Välisministeerium kasutas 2013. a kahte lepingulist esindajat. Lisaks toome välja, et VÄM kasutas
ühte lepingulist esindajat ka 2012. a kohtuasjades, kuid antud aasta aruandes seda kajastatud ei ole,
kuna andmeid selle kohta ei esitatud.
1) hagi nr 2/2610/5617/2012 Leonid Simonovi nõue Eesti Vabariigi Kiievi suursaatkonna vastu
Kiievi linna Tarass Shevtsenko rajooni kohtus summas 1 141,05 eurot;
2) hagi nr 43519-07 Yshai Matzliachi nõue Eesti Vabariigi Tel Avivi suursaatkonna vastu Tel Avivi
regionaalses töövaidluste kohtus summas 4 582,94 eurot. Antud asjas kasutati lepingulist
esindajat ka 2012. a.
6.2.12 Ida-Viru Maavalitsus
Lepingulist esindajat on kasutatud haldusasjades 3-12-58 (lõpetatud) ja 3-13-831 (pooleli). Mõlemad
vaidlused on seotud tuuleparkide teemaga. Kuna haldusasi 3-12-58 oli seotud varasemate
haldusasjadega 3-10-2324 3-10-275 (Purtse tuulikupargiga seonduvad vaidlused), mille osas soovitas
Siseministeerium (viidates maavanema kogemuste puudumisele seoses tuuleparkidega) kasutada
kogemustega advokaate, siis oli Siseministeerium nõus sellega, et Purtse tuuleparkide vaidlustes (3
kohtuasja, sealhulgas ka haldusasi 3-12-58) oleks maavanem esindatud läbi ühe ja sama lepingulise
esindaja. Sarnaselt kasutati Siseministeeriumi heakskiidul haldusasjas 3-13-831, mis oli seotud
tuulepargi teemaga (Päite-Vaivina tuulepark), lepingulist esindajat.
Mõlemas haldusasjas oli maavanema esindajaks Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid OÜ.
Samad advokaadid esindasid haldusasjas 3-12-58 lisaks maavanemale ka Kaitseministeeriumi.
Haldusasi 3-12-58 lahenes maavanema kasuks, kuid Riigikohtu seisukohast tulenevalt ei hüvitata
haldusorganile lepingulise esindaja kasutamisega seotud kulusid. Haldusasjas 3-13-831 on
kohtumenetlus pooleli.
6.2.13 Pärnu Maavalitsus
Lepingulist esindajat (Advokaadibüroo Varul AS) kasutati haldusasjas nr 3-11-2736 – Pärnu
maavanema 24.11.2011 protest Sauga Vallavolikogu 26.01.2007 otsuse nr 23 tühistamiseks.
Lepingulist esindajat kasutati jätkuvalt 2012. a, milles jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus
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11.01.2013. a, millega jäeti Tallinna Halduskohtu 18.05.2012 otsus (tühistati Sauga Vallavolikogu
26.01.2007 otsus nr 23, mille osas Pärnu maavanem protesti esitas) muutmata.
Sama lepingulist esindajat (Advokaadibüroo Varul AS) kasutati haldusasjas 3-13-141 – Pärnu
maavanema protest Varbla Vallavalitsuse 10.02.2012 ehituslubade nr 2449 ja 2450 tühistamiseks.
28.06.2013 tehti antud asjas kohtumäärus kompromissi kinnitamise ja menetluse lõpetamise kohta.
Kompromissiga lõpetati vaidlus, kuna :
1) Ei ole tõenäoline, et isegi kui vaidlusalused ehitusload tühistataks, kaasneks sellega tuulikute
lammutamine, st sõltumata haldusasja tulemusest jäävad ehitatud tuulegeneraatorid püsti;
2) Tallinna Halduskohus kinnitas, et uue planeerimismenetluse läbiviimisega on võimalik
ehitusload detailplaneeringuga kooskõlla viia;
3) Vaatamata võimalikele menetluslikele minetustele, ei näe KKA sisulisi vastuväiteid
tuulegeneraatorite püstitamisele
Lisaks kasutati lepingulist esindajat (advokaadibüroo Andresson Consulting Network OÜ-ga)
haldusasjas seoses protesti esitamisega vaidluses Vändra vallaga (Kaisma ja Vändra valla
liitumislepingu mittetäitmine ja valimisringkondade arvu lepinguvastane muutmine). Tegemist väga
keerulise ja mitmeti tõlgendatava küsimusega ning ka kohtupretsedent antud valdkonnas puudub.
Menetlus on pooleli.

6.3 Justiitsministeeriumi kokkuvõtlik hinnang lepinguliste esindajate
kasutamisele riigi kohtuasjades
Kokkuvõtlikult ning allpool toodud põhjustel hindab Justiitsministeerium 2013.a kohtus riigi
lepinguliste esindajate kasutamist rahuldavaks, kuna paljudel juhtudel ei ole põhjendatud lepingulise
esindaja kasutamine.
6.3.1

Lepinguliste esindajate kasutamise põhjendatus

29.09.2008. a jõustus Vabariigi Valitsuse 25.09.2008 määrus nr 144 “Kohtus riigi lepingulise
esindamise kord“ (edaspidi nimetatud ka kui vana kord), millega kehtestati üldised nõuded kohtus
riigi lepinguliseks esindamiseks ning esindajatega sõlmitavatele kliendilepingutele. Tänaseks on
eelnimetatud Vabariigi Valitsuse määrus kehtetuks tunnistatud ning alates 01.01.2013 kehtib uus
kohtus riigi esindamise kord (VV 30.08.2012 määrus nr 71 „Kohtus riigi esindamise ja
kohtumenetlusega riigile kaasnevate kulude kandmise kord“ – nimetatud ka kui uus kord), millega
laiendati kohtus riigi esindamise nõudeid ka seaduslikule esindamisele (kui riiki või haldusorganit
esindab kohtus asutuse juht või tema volitatud ametnik või töötaja), täpsustati ja täiendati
lepingulise esindamise nõudeid (sh nõudeid kliendilepingutele), sätestati kohustus koostada
kohtuasja puhul õiguslik analüüs, määrates ära, mida see peaks sisaldama, samuti määrati kindlaks,
kes otsustab kohtusse pöördumise või algatatud kohtuasjale vastuvaidlemise ning mismoodi
kantakse kohtuasjaga asutusele kaasnevad kulud.
Kuivõrd käesolev kohtuasjade analüüs käsitleb 2013. a lõppenud kohtuasju ja lepingulist esindamist
aastal 2013, siis on kohtus riigi lepingulisele esindamisele hinnangut andes lähtutud uue korra
nõuetest. Seejuures olgu märgitud ka, et uue korra rakendussätete kohaselt võib vana korra
kehtivuse ajal (so enne 01.01.2013) sõlmitud kliendilepingute alusel pooleliolevates kohtuasjades riigi
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lepinguline esindamine jätkuda kuni poolelioleva kohtuasja lahendamiseni ning uue korra
täpsustatud ja täiendavatest nõuetest tuleb lähtuda alates 01.01.2013 sõlmitud lepingute puhul.
Kohtus riigi lepingulise esindamise korra kohaselt otsustatakse ja valitakse lepinguline esindaja
kohtuasja keerukusest lähtudes ning olukorras, kus kohtuasi ei välja asutuse põhitegevuse raamest
(eelkõige kui vaidlustatud on asutuse akti või toimingut) on lepingulise esindaja kasutamine
õigustatud ainult erandjuhtudel. Eelkõige võib sellisteks erandlikeks olukordadeks
Justiitsministeeriumi hinnangul pidada kohtuvaidlusi, kus vajalik kompetents on vaid väga piiratud
arvul ametnikel, kohtumenetlus ei olnud ette prognoositav ning menetlustähtajad ei võimalda
töökoormust ümber jaotada ega täiendavat tööjõudu hankida.
Vastavalt aruandekohuslaste esitatud analüüsidele, on lepingulist esindamist kasutatud üldjuhul
kohtuasjades, mis olid õiguslikult äärmiselt keerulised, mahukad, kaalukad või pretsedenti loovad ja
jäid väljapoole ministeeriumide igapäevasest põhitegevust ning asutuse enda töötajatel puudus
vajalik kompetents. Lepingulise esindaja valimist on põhjendatud ka otstarbekusega, nt kui esindaja
on juba varem edukalt osalenud samasisulises vaidluses ning oli vaidluse temaatikaga kursis. Samuti
kasutati vandeadvokaatide esindust esindamisel tsiviilasjades Riigikohtus. Ida-Viru Maavalitsus võttis
lepingulise esindaja Siseministeeriumi soovitusel ja lähtudes kohtuasja kaalukusest (ohust Eesti
Vabariigi kaitsevõimele).
Samas ei ole põhjendatud esitatud analüüsides lepingulise esindaja kasutamist RMK 7-s kohtuasjas
(kokku 2013. a 19 kohtuasja) (põhjendusena toodud vaid kohtuasja keerukus selgitamata, milles
seisnes keerukus konkreetses asjas), Pollumajandusameti haldusasja nr 3-12-2136, Veterinaar- ja
Toiduameti 11 kohtuasja ja SOM-i haldusasja nr 3-13-688 puhul. Lisaks ei saa lugeda põhjendatuks
lepingulise esindaja kasutamist üksnes aruandekohuslaste järgnevalt välja toodud põhjendustel:
1) KAM-i tsiviilasja nr 2-10-44674 puhul – põhjenduseks toodud lepingulise esindaja kursis oleks
temaatikaga;
2) TKA haldusasja nr 3-13-48 puhul – põhjenduseks on toodud, et tegemist „sensitiivse“
vaidlusega selgitamata, milles see seisneb või miks asutuse juristid ei ole pädevad seda asja
vaidlema.
Kohtus riigi lepingulise esindamist hinnati aruandekohuslaste poolt nõuetekohaseks. Kohtuasju,
milles oleks lepingulise esindamisega olnud probleeme, kordagi välja ei toodud ning ükski
aruandekohuslane ei avaldanud ka vajadust lepingulise esindaja väljavahetamiseks.
Kõige rohkem on lepingulisi esindajaid oma kohtuasjades kasutanud KEM-i valitsemisala asutused, sh
KEM 14-s, Keskkonnaamet 1-s, RMK 7-s, Maa-Amet 2-s ja Keskkonnainspektsioon 2-s kohtuasjas. Ka
lepingulistele esindajatele väljamakstud tasude kogusumma on ministeeriumide valitsemisalade
võrdluses suurim KEM-il ja tema valitsemisala asutustel (71 333,65 eurot). Peamisteks põhjusteks
lepingulise esindaja kasutamiseks on toodud kohtuasjade keerukus, suur maht ja kaal. Lisaks on viiel
juhul viidatud, et vaidlus väljub keskkonnaõiguse raamidest, tegemist on pretsedenti loova
kohtuasjaga ning ühel juhul on viidatus asja kiireloomulisusele. Samas tuleb märkida, et kohtuasjade
koguarv, mille puhul Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutused on 2013. a asutusevälist
õigusabi kasutanud, on püsinud samal tasemel võrdluses eelmise aastaga.
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PÕM on märkinud analüüsis muuhulgas, et on õigusabilepingud sõlminud isiku(te)ga, kes on kantud
riigile õigusabi osutajate nimekirja. Juhime tähelepanu asjaolule, et sellist nimekirja ei ole juba
aastaid.
6.3.2

Kliendilepingud

Kuivõrd asutustel on olnud varasematel aastatel probleeme kohtus riigi lepingulise esindamise
nõuete järgimisega, palus Justiitsministeerium aruandekohuslastel ka sel aastal esitada koopiad
2013. a lepinguliste esindajatega sõlmitud kliendilepingutest.
Kõigi ministeeriumide poolt, kes olid 2013. a lepingulist esindajat kasutanud, esitati kokku 34
kliendilepingut, millest 10 lepingut ei olnud sõlmitud 2013.a ja ei kuulu analüüsimisele käesolevas
analüüsis eeldusel, et neid on analüüsitud varasemates analüüsides. Muuhulgas esitati
Välisministeeriumi poolt üks 2012. a sõlmitud leping, mida 2012. a analüüsi koostamise käigus ei
esitatud.
Kokkuvõtlikult saab tõdeda, et enamus aruandekohuslaste poolt esitatud kliendilepinguid vastab
suures osas kehtestatud nõuetele sh 12 kliendilepingut vastab kehtestatud nõuetele täies osas ning
12-s lepingus on puudusi. Kõigile riigi lepingulise esindamise korra nõuetele vastavad SIM-i, SOM-i,
Ida-Viru MV ja Pärnu MV lepingud, kelle kõigil oli 2013. a sõlmitud üks riigi esindamise leping.
Keskkonnaministeerium ja tema valitsemisala asutused sõlmisid 2013. a 7 riigi esindamise lepingut,
milles kolm (üks leping AB-ga Sorainen AS, kaks lepingut AB-ga Leppik ja Partnerid) vastavad täies
osas riigi lepingulise esindamise korra nõuetele. Järgnevalt on välja toodud puudustega lepingud:
1) Leping AB-ga Leppik ja Partnerid ja Maa-Ameti vahel esindamaks KEM-i tsiviilasjas nr 2-1158899. Antud lepingus esinevad järgmised puudused: kokku on leppimata sõidu ja ooteaja
tasustamises (§ 4 lg 3), menetluse kohta esitatava aruande eest küsitava tasu ülemmäär (§ 4
lg 4), õigusliku analüüsi koostamise nõue peale ülesande vastuvõtmist (§ 4 lg 5) ja
aruandekohustus (§ 4 lg 6).
2) Leping AB Lillo ja Partnerid OÜ ning RMK vahel. Kliendilepingus ei ole täpsustatud, millises
konkreetses kohtuasjas riiki esindatakse. Lisaks ei ole kokku lepitud menetluse kohta
esitatava aruande eest küsitava tasu ülemmäär (§ 4 lg 4).
3) Leping AB Kasak & Missik OÜ ning RMK vahel. Kliendilepingus ei ole täpsustatud, millises
konkreetses kohtuasjas riiki esindatakse. Lisaks ei ole kokku lepitud menetluse kohta
esitatava aruande eest küsitava tasu ülemmäär (§ 4 lg 4).
4) Leping Heli Raidve Tööõigusabi OÜ ja Keskkonnainspektsiooni vahel. Kuna riigi esindajaks
võib olla vandeadvokaat (määruse § 2 lg 2), siis ei ole leping sõlmitud ja lepingu volitused
antud määrusega lubatavale isikule. Lisaks on kliendilepingus kokku leppimata: sõidu ja
ooteaja tasustamises (§ 4 lg 3), menetluse kohta esitatava aruande eest küsitava tasu
ülemmäär (§ 4 lg 4), õigusliku analüüsi koostamise nõue peale ülesande vastuvõtmist (§ 4 lg
5) ja aruandekohustus (§ 4 lg 6).
Kõnealustes asjades lepinguliste esindamiste jätkumisel tuleb KEM-i valitsemisala asutustel
ülaltoodud lepingud nõuetega kooskõlla viia.
63

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala asutused sõlmisid 2013. a kaks riigi
esindamise lepingut, milles mõlemas esinesid puudused:
1) AB Sorainen AS ja Tehnilise Järelevalveameti vaheline leping haldusasjas nr 3-12-281 riigi
esindamiseks. Kliendilepingus on kokku leppimata: sõidu ja ooteaja tasustamises (§ 4 lg 3),
menetluse kohta esitatava aruande eest küsitava tasu ülemmäär (§ 4 lg 4) ja
aruandekohustus (§ 4 lg 6). Lisaks ei ole üks kliendilepingu kohaselt riigi esindajaks määratud
isik vandeadvokaat (§ 2 lg 2).
2) AB Amos OÜ ja Tarbijakaitseameti vaheline leping haldusasjas nr 3-13-48 riigi esindamiseks.
Kliendilepingus on kokku leppimata: sõidu ja ooteaja tasustamises (§ 4 lg 3), menetluse kohta
esitatava aruande eest küsitava tasu ülemmäär (§ 4 lg 4), õigusliku analüüsi koostamise nõue
peale ülesande vastuvõtmist (§ 4 lg 5) ja aruandekohustus (§ 4 lg 6).
Kõnealustes asjades lepinguliste esindamiste jätkumisel tuleb MKM-i valitsemisala asutustel
ülaltoodud lepingud nõuetega kooskõlla viia.
Maksu- ja Tolliamet on 2013. a sõlminud kaks lepingut, milledest üks (AB Glimstedt OÜ) vastab täies
osas riigi lepingulise esindamise korra nõuetele. Teises lepingus, mis on sõlmitud AB-ga Lawin AS
haldusasjas nr 3-13-1510 esindamiseks, on kokku leppimata: õigusliku analüüsi koostamise nõue
peale ülesande vastuvõtmist (§ 4 lg 5) ja aruandekohustus (§ 4 lg 6). Lisaks on antud lepingusse
lisatud punkt, mille kohaselt klient (MTA) on kohustatud hüvitama muuhulgas Lawini poolt seoses
õigusabiga kantud bürookulud. Selliste bürookulude nagu telefonikõnede, koopiate jms eest kuulub
tasumisele standardtasu 3% ulatuses arvel näidatud õigusabi tasu summast. Vastavalt
Advokatuuriseaduse § 62 hüvitab klient vajalikud kulud, mida advokaat või advokaadibüroo pidaja on
õigusteenust osutades kandnud ning advokaat on kohustatud klienti kõigist kuludest teavitama.
Bürookulud peaksid sisalduma advokaadi tasus ning seda eraldi lepingus kokku leppima ja hüvitama
ei peaks.
Kõnealuses asjas lepingulise esindamise jätkumisel tuleb MTA-l ülaltoodud leping nõuetega kooskõlla
viia. Bürookulude hüvitamises soovitame edaspidi lepingus mitte kokku leppida, kuna see peaks
sisalduma advokaadi tasus.
Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse jääv Veterinaar- ja toiduamet on 2013. a kokku
sõlminud 7 lepingut. Neist 4 (AB-ga Tehver ja Partnerid) vastavad täies osas riigi lepingulise
esindamise korra nõuetele. Kolmes AB-ga Tehver ja Partnerid sõlmitud lepingus (esindamine
haldusasjades nr 3-13-472 ja nr 3-12-2717 ning kaebuses kohtutäituri täiteasjas nr 194/2012/712) on
kokku leppimata: sõidu ja ooteaja tasustamine (§ 4 lg 3), menetluse kohta esitatava aruande eest
küsitava tasu ülemmäär (§ 4 lg 4), õigusliku analüüsi koostamise nõue peale ülesande vastuvõtmist (§
4 lg 5) ja aruandekohustus (§ 4 lg 6).
Kõnealustes asjades lepinguliste esindamiste jätkumisel tuleb VTA-l ülaltoodud lepingud nõuetega
kooskõlla viia.
Pärnu MV on 2013. a sõlminud lepingu AB-ga Andresson Consulting Network OÜ. Kliendilepingus on
kokku leppimata: sõidu ja ooteaja tasustamises (§ 4 lg 3), menetluse kohta esitatava aruande eest
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küsitava tasu ülemmäär (§ 4 lg 4), õigusliku analüüsi koostamise nõue peale ülesande vastuvõtmist (§
4 lg 5) ja aruandekohustus (§ 4 lg 6).
Kuivõrd käesolevaks hetkeks kõnealune asi on lõppenud (kompromissiga 17,04,2014), siis antud
lepingut nõuetega kooskõlla viia ei tule. Küll aga tuleks Edasid lepingute sõlmimisel järgida korras
toodud nõudeid.
Välisministeerium on 2013. a sõlminud ühe riigi esindamise lepingu Kiievi Õigusbürooga Pavlenko ja
Poberešnjuk esindamaks Eesti riiki hagis nr 2/2610/5617/2012. Kliendilepingus on kokku leppimata:
teenust osutava vandeadvokaadi nimi ja õiguskulude hüvitamise kord ja ulatus (§ 4 lg 2), sõidu ja
ooteaja tasustamine (§ 4 lg 3), menetluse kohta esitatava aruande eest küsitava tasu ülemmäär (§ 4
lg 4), õigusliku analüüsi koostamise nõue peale ülesande vastuvõtmist (§ 4 lg 5) ja aruandekohustus
(§ 4 lg 6). Samas, kuna tegemist on välisriigis teenuse ostmisega, kus teenust osutatakse vastavalt
antud riigis kehtivatele õigusnormidele, nõuetele/tingimustele, ei saa antud juhul kohustada lepingus
jälgima Eesti Vabariigis kehtestatud nõuete järgimist.
Paljudes kliendilepingutes on märgitud, et lepingulistel esindajatel on õigus kaasata esindamisse ka
muud personali (vandeadvokaadi abid, juristid). Uue korra kohaselt saab riigi lepinguliseks esindajaks
kohtus olla vaid vandeadvokaat ning erandeid sellest reeglist ette ei nähta. Olukorras, kus
kliendileping on sõlmitud riigi esindamiseks lisaks kohtus esindamisele ka muudes küsimustes
(kohtumenetluse välised läbirääkimised, esindamine vahekohtutes, kohtueelses menetluses, muudes
ametiasutustes, kaasnev tehniline töö) tuleks riigi kohtus esindamine muudest tegevustest selgelt
eristada ja välistada nõuetele mittevastavate isikute poolt riigi esindamine kohtumenetluses. Uute
kliendilepingute sõlmimisel uue korra kohaselt palume sellele tähelepanu pöörata.
Veel tuleb ära märkida, et nõuet leppida kliendilepingus kokku advokaaditasu, mis sisaldab
käibemaksukohustuslasest AB pidaja käibemaksu, on lepingutes tõlgendatud erinevalt, kus osades
lepingutes on välja toodud advokaaditasu summana, mis sisaldab käibemaksu ning teisel juhul
advokaaditasu summana, millele lisandub käibemaks. Kuigi viimasel juhul on lõplik advokaaditasu
tuletatav, tuleks siiski lepingus kokku leppida lõplik summa, mis sisaldab endas käibemaksu.
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7

Riigi kahjuks tehtud kohtulahendid ja meetmed kohtuvaidluste
vähendamiseks

Käesolevas peatükis on esitatud aruandekohuslaste riigi kahjuks tehtud kohtulahendite analüüsid,
milles antakse hinnang kohtus riigi esindamise nõuetekohasusele, käsitletakse põhjusi, miks kohus on
teinud otsuse riigi kahjuks, analüüsitakse kohtuvaidluste ja negatiivsete kohtulahendite
vähendamiseks kavandatavaid meetmeid ning antakse hinnang rakendatud meetmete
tulemuslikkusele. Samuti on käesolevas peatükis antud ülevaade Vabariigi Valitsuse 2013. a lõppenud
kohtuasjadest.

7.1 Vabariigi Valitsuse kohtuasjad
Käesolevaga antakse ülevaade 2013. a kohtuasjadest, milles Vabariigi Valitsust on esindanud
ministeeriumid ja milles saadi 2013. a negatiivne lahend, mis on jõustunud. Kohtuasjad seonduvad
Vabariigi Valitsuse üksikaktide, seaduste ja määruste või toimingute vaidlustamisega või VV
kohustamisega akti andma või toimingut tegema. Pooleliolevate kohtuvaidlusi ja riigi kasuks
lahenenud kohtuasju ei ole tulenevalt analüüsi metoodikast käsitletud.
Keskkonnaministeerium esindas Vabariigi Valitsust haldusasjas nr 3-4-1-27-13 seoses õiguskantsleri
taotlusega tunnistada osaliselt põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12.11.2009.
aasta määruse nr 171 "Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist"
§ 1 ning Vabariigi Valitsuse 12.11.2009. a määruse nr 172 "Riigile kuuluva maavaravaru
kaevandamisõiguse tasumäärad" § 1. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi
16.12.2013 otsusega tunnistas kolleegium põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12.
novembri 2009. a määruse nr 171 "Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või
põhjaveekihist" § 1 osas, milles see kehtestab vee erikasutusõiguse eest suuremad tasumäärad kui
enne 12.10.2012 sama määruse kohaselt kehtinud vastavad tasumäärad. Samuti tunnistas
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse
12.11.2009. määruse nr 172 "Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad" § 1 osas,
milles see kehtestab kaevandamisõiguse eest suuremad tasumäärad kui enne 12.10.2012 sama
määruse kohaselt kehtinud vastavad tasumäärad.
Riigikohus leidis, et tähtajaliste regulatsioonidega kehtestatud tasumäärade tõstmine riivas
ettevõtlusvabadust koosmõjus õiguspärase ootuse põhimõttega.
Vabariigi Valitsus on tulenevalt PSJKS § 10 lg 1 p 7 menetlusosaliseks ka õigust loovate aktide
põhiseaduslikkuse järelevalve menetlustes ning järgnevalt on antud lühiülevaade vastavatest 2013. a
jõustunud lahenditest, milles õigust loov akt tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks.
3-4-1-7-13 – Tallinna Halduskohus esitas taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja
kehtetuks vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 esimene lause osas, mis annab maksimaalses määras
vanemahüvitist saava isiku puhul hüvitise määrast suurema sotsiaalmaksuga maksustatava tulu
teenimise korral tulemuse, et isiku summaarne sissetulek (korrigeeritud vanemahüvitise pluss
lisatulu) väheneb võrreldes olukorraga, kus ta lisatulu poleks teeninud. Riigikohtu põhiseaduslikkuse
järelevalve kolleegium tunnistas põhiseadusvastaseks ja kehtetuks vanemahüvitise seaduse § 3 lõike
7 esimese lause osas, mille alusel vähendatakse isiku saadavat vanemahüvitist sedavõrd, et tema
kogusissetulek kujuneb väiksemaks kui talle algselt määratud vanemahüvitis.
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3-4-1-59-13 - Marina Andrejeva, Sergei Asmuse, Tatjana Lüteri ja Natalja Prohhorova kaebus Vabariigi
Valimiskomisjoni 4.11.2013. a otsuse nr 31 peale. Tühistati Vabariigi Valimiskomisjoni 4. novembri
2013. a otsus nr 31 osas, milles jäeti rahuldamata Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova kaebus IdaViru Maakonna Valimiskomisjoni 28.10.2013. a otsuse nr 7 peale, ning Ida-Viru Maakonna
Valimiskomisjoni 28.10.2013. a otsus nr 7 osas, milles jäeti läbi vaatamata Sergei Asmuse ja Natalja
Prohhorova kaebus. Saadeti Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova kaebus osas, milles Ida-Viru
Maakonna Valimiskomisjoni 28.10.2013. a otsus tühistati, Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile
uueks läbivaatamiseks.
3-4-1-12-13 – Tartu Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks relvaseaduse §
41 lõige 9 koostoimes sama seaduse § 36 lõike 1 punktiga 6. Tunnistati relvaseaduse § 41 lõige 9
koostoimes sama seaduse § 36 lõike 1 punktiga 6 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas,
milles see ei võimalda relvaloa või relvakandmisloa vahetamisel arvestada kriminaalkorras karistatu
isikut ja tema toimepandud tegu.
3-4-1-7-13 – Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks
vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 esimene lause osas, mis annab maksimaalses määras
vanemahüvitist saava isiku puhul hüvitise määrast suurema sotsiaalmaksuga maksustatava tulu
teenimise korral tulemuse, et isiku summaarne sissetulek (korrigeeritud vanemahüvitis pluss lisatulu)
väheneb võrreldes olukorraga, kus ta lisatulu poleks teeninud. Tunnistati põhiseaduse vastaseks ja
kehtetuks vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 esimene lause osas, mille alusel vähendatakse isiku
saadavat vanemahüvitist sedavõrd, et tema kogusissetulek kujuneb väiksemaks kui talle algselt
määratud vanemahüvitis.
Samuti tegi Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium 2013. a mitmeid lahendeid seoses
liiga kõrgete riigilõivumääradega tänaseks juba kehtivuse kaotanud riigilõivuseaduse kuni 30.06.2012
kehtinud redaktsiooni osas (lahendid 3-4-1-20-13, 3-4-1-51-13, 3-4-1-28-13, 3-4-1-33-13, 3-4-1-4113, 3-4-1-40-13, 3-4-1-37-13, 3-4-1-34-13, 3-4-1-31-13, 3-4-1-24-13, 3-4-1-22-13, 3-4-1-26-13, 3-4-118-13, 3-4-1-19-13, 3-4-1-15-13, 3-4-1-11-13, 3-4-1-9-13, 3-4-1-5-13, 3-4-1-31-12, 3-4-1-27-12, 3-4-130-12, 3-4-1-29-12, 3-4-1-13-12, 3-4-1-28-12, ), milliseid lahendeid ei pea analüüsi koostaja vajalikuks
uue riigilõivuseaduse jõustumise järgselt üksikasjalikult käsitleda.

7.2 Ministeeriumide valitsemisala asutused
7.2.1

Haridus-ja Teadusministeerium

7.2.1.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Haridus- ja Teadusministeerium on kohtus riigi esindamist hinnanud nõuetekohaseks.
7.2.1.2 Riigi kahjuks tehtud lahendid

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2013. a kohtuasjade analüüsis on välja toodud 2 riigi kahjuks
lahenenud kohtuasja:
1) haldusasi nr 3-12-2122 - Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli tegevuse lõpetamise vaidlustamine.
Kaebuse sisuks oli haridus- ja teadusministri 03.09.2012. a käskkirja nr 440 „Keila-Joa Sanatoorse
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Internaatkooli tegevuse lõpetamine“ tühistamise nõue. 10.01.2013. a otsuses jäi kohus
seisukohale, et haridus- ja teadusministri otsus lõpetada Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli
tegevus on tehtud kaalumata kõiki asjaolusid, mistõttu on kaebus põhjendatud ja vaidlustatud
käskkiri tuleb tühistada. Riigilt mõisteti välja menetluskulud summas 1 698 eurot;
2) haldusasi nr 3-13-778 – kaebus riigihangete vaidlustuskomisjoni 01.04.2013 otsuse nr 4213/139523 tühistamiseks. 22.02.2013 otsusega nr 10/13 „Riigihanke „Tallinna Transpordikooli
peahoone akende ja fassaadi rekonstrueerimine“ pakkujate kõrvaldamine, pakkujate
kvalifitseerimine, pakkujate kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja
pakkumuse edukaks tunnistamine“ kõrvaldas Riigi Kinnisvara AS, kes viis läbi Haridus- ja
Teadusministeeriumi nimel läbiviidava riigihanke, muuhulgas hankemenetlusest ühispakkujad
E&G OÜ ja Pärnu REV AS-i väidetavate valeandmete esitamise pärast oma projektijuhi
töökogemuste kohta.
27.05.2013. a otsuses asus kohus seisukohale, et Haridus- ja Teadusministeeriumi kaebus on
põhjendamatu ja jättis selle rahuldamata. Riigilt mõisteti välja menetluskulud 2 768,60 eurot,
mille moodustas õigusabikulu.
Lisaks eeltoodule oli HTM:
1) 3. isik haldusasjas nr 3-13-822 - Tamsalu Vallavolikogu 20.03.2013 otsuse (Vajangu PK
tegevuse lõpetamine alates 01.09.2013, liita põhikooli klassid Tamsalu Gümnaasiumiga ja
lasteaiarühm Tamsalu Sääse Lasteaiaga) tühistamine. Kohus on menetluse lõpetanud
21.08.2013. a määrusega HKMS § 152 lg 1 p 4 alusel, sest Tamsalu Volikogu tunnistas
vaidlusaluse haldusakti kehtetuks. Riigile rahalisi kohustusi ei tekkinud;
2) vastustaja haldusasjas 3-12-1275 – atesteerimiskomisjoni otsuse vaidlustamine. Kohus on
menetluse lõpetanud 15.05.2013. a määrusega HKMS § 152 lg 1 p 3 alusel, sest kaebaja
loobus kaebusest. Riigile rahalisi kohustusi ei tekkinud;
3) vastustaja haldusasjas nr 3-13-1607 – füüsika riigieksami lisaeksami tulemuse vaidlustamine,
sh apellatsioonikomisjoni otsuse tühistamine ja uue otsuse tegemiseks kohustamine. Kohus
on menetluse lõpetanud 04.11.2013. a määrusega HKMS § 152 lg 1 p 4 alusel. Sihtasutus
Innove kutsus uuesti kokku 2013. a füüsika hindamiskomisjoni, kes viis sisse täpsustused
2013. a füüsika riigieksami hindamisjuhendisse ja tegi täpsustatud hindamisjuhendi alusel
uue otsuse kaebaja füüsika riigieksami lisaeksami tulemuse kohta (99 punkti asemel 100
punkti). Selle alusel väljastati kaebajale ka uus riigieksamitunnistus. Riigile rahalisi kohustusi
ei tekkinud.
7.2.1.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

Õppelaenunõudeid puudutavates tsiviilasjades on Haridus- ja Teadusministeerium viimastel aastatel
seadnud eesmärgiks tõhustada õppelaenunõuete hagimenetlusse esitamist ja nende menetlemist. Ka
2013. a oli tähtajaliselt ja osalise tööajaga tööle võetud täiendav inimene ainult õppelaenunõuete
hagide menetlemiseks. Vaadates õppelaenunõuete viimaste aastate statistikat, saab märkida, et
õppelaenunõuete menetlemine on olnud 2013. a tulemuslik. Kui 2010. a mõisteti riigi kasuks
õppelaenunõuete hagimenetluses välja 347 104,69 krooni, 2011. a mõisteti hagimenetluses riigi
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kasuks välja 79 184,98 eurot ning 2012. a 246 298,45 eurot, siis 2013. a on riigi kasuks rahuldatud
nõudeid 268 379,87 euro ulatuses ehk siis pisut enam kui 2012. a.
Kaheksast haldusasjast, kus riik osales vastustajana ja kus 2013. a tehti otsus, jäeti kaebus
rahuldamata kolmes haldusasjas. Kahes haldusasjas, kus riik vastustajana osales, riik kaotas
(täpsemad selgitused aruande punkti 1 alapunktis 5). Kolmes haldusasjas (ühes neist 3. isikuna)
lõpetas kohus menetluse (täpsemad selgitused aruande punkti 1 alapunktis 5).
2013. a on tõhustatud koolituslubade andmise ja riikliku järelevalve menetlusi, et tagada seal
haldusmenetluse seaduse nõuete järgimine. Välishindamise osakonnas, kelle ülesanne on ka riikliku
järelevalve läbiviimine ja koolituslubade andmine, töötab 2013. a juriidilise kõrgharidusega ametnik,
kes aitab täiendavalt tagada nende menetluste raames tehtavate menetlustoimingute ja antavate
haldusaktide õiguspärasust.
Haldusasjades on Haridus- ja Teadusministeerium viimastel aastatel panustanud haldusmenetluse
praktika parandamisele, ennekõike haldusaktide paremale põhjendamisele ja ärakuulamisõiguse
tõhusamale rakendamisele.
7.2.2

Justiitsministeerium

7.2.2.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Justiitsministeeriumi hinnangul on riigi kohtus esindamine 2013. a olnud nõuetekohane.
7.2.2.2 Riigi kaotuste põhjused

2013.a Justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste riigi kahjuks tehtud kohtuasjad on välja
toodud alljärgnevalt. Vanglateenistuse andmed on esitatud eraldi allpool.
1) Haldusasi nr 3-11-1108 (Prokuratuur, Justiitsministeerium ja Politsei- ja Piirivalveamet
vastustajana) – kaebaja nõudis riigilt kriminaalmenetluses tõkendi kohaldamisega tekitatud
varalise kahju hüvitamist summas 50 840 eurot ja tõkendi ebamõistlikult pika (st perioodil
30.04.2003-28.01.2010) kohaldamise ning kriminaalasja ebamõistlikult kaua menetlemisega
tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist õiglases määras kohtu äranägemisel, millega kohus
osaliselt nõustus, mõistes Eesti Vabariigilt välja hüvitise summas 1800 eurot (1200 eurot
prokuratuurilt ja PPA-lt ning 600 eurot Justiitsministeeriumilt). Kaebaja mõisteti
kriminaalmenetluses esitatud süüdistuses täielikult õigeks. Varalise kahju nõue jäi täielikult
rahuldamata. Mittevaralise kahju hüvitamist Põhiseaduse § 25 alusel seoses ebamõistlikult pika
kriminaalmenetluse ja tõkendi elukohast lahkumise keelu kohaldamisega menetluse ajal (ca 7
aastat) toetasid osaliselt ka vastustajad, mistõttu käis vaidlus pigem hüvitise suuruse üle. Kohus
arvestas summa kujunemisel asjaolust, et riik oli kaebajale EIK menetluse raames pakkunud
sõbraliku kokkuleppe ettepanekuna 2000 eurot, millest kaebaja keeldus.
2) Haldusasi nr 3-10-476 (Prokuratuur, JM ja KAPO vastustajana) – kaebaja nõudis riigilt
kriminaalmenetluse ajaks ametist kõrvaldamisega tekitatud varalise kahju hüvitamist summas
98 020.14 eurot. Kaebaja oli seoses kriminaalmenetlusega ametist kõrvaldatud perioodil
04.12.2001 – 22.04.2008, st üle 7 aasta. Kaebaja mõisteti kriminaalmenetluses esitatud
süüdistuses täielikult õigeks. Vastustajad olid põhimõtteliselt nõus, et kaebajale tekitati ametist
pikaaegse kõrvaldamisega kahju, kuid vaidlus käis õiglase hüvitise määra osas. Kohus leidis, et
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kaebaja põhiseaduslikke õigusi on erakordselt riivatud, mistõttu on kaebajal õigus PS § 32 alusel
saada õiglast hüvitist. Kohus mõistis Eesti Vabariigilt välja 15 000 eurot, millest 5000 eurot tuli
solidaarselt tasuda prokuratuuril ja Kaitsepolitseiametil ning 10 000 eurot Justiitsministeeriumil.
3) Haldusasi nr 3-11-507 (Prokuratuur vastustaja) – kaebaja nõudis prokuratuuri otsuse tühistamist
ja taotluse uueks läbivaatamiseks kohustamist. Kaebaja ei olnud rahul, et tema selgitustaotlus
tutvuda kriminaaltoimikuga jäeti prokuratuuris rahuldamata. Kohus leidis, et rahuldamata
jätmine ei olnud õige, sest tegemist oli sisult teabenõudega ja seda olukorras, kus prokuratuur ei
olnud teabevaldaja. Seega rahuldas kohus kaebaja nõude ning kohustas Lõuna
Ringkonnaprokuratuuri kaebaja teabenõudeid uuesti lahendama. Prokuratuurilt mõisteti välja
riigilõivu tasumisest tekkinud menetluskulud summas 18.14 eurot.
4) Haldusasi nr 3-3-1-80-12 - Viru Maakohtu 29. jaanuari 2008. a määrusega vabastati kaebaja
põhiseaduse § 23 lg 2, § 12 lg 1 ja KarS § 5 lg 2 alusel temale mõistetud karistuse edasisest
kandmisest seoses 15. märtsil 2007 jõustunud KarS muudatusega, mille kohaselt kuritegu, mille
eest kaebaja süüdi mõisteti ja tema vabadusekaotuslik karistus muudeti väärteoks. Kaebaja
vabastati tema avalduse alusel Viru Maakohtu 29. jaanuari 2008. a määrusega vanglast 30.
jaanuaril 2008. Kaebaja esitas 10. märtsil 2008 Rahandusministeeriumile avalduse alusetult
vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamiseks 320 kalendripäeva eest. Riigikohus leidis, et
leebema karistusseaduse tagasiulatuv kohaldamine ei ole pelgalt karistust kandva isiku küsimus.
Seaduse selline kohaldamine ning isiku edasisest karistuse kandmisest vabastamine on
vaieldamatult oluline avalik huvi. Avalik võim peab tagama karistusvõimu teostamise
legitiimsuse, sh karistusmeetmete kohaldamise täpse vastavuse seadusega, ja isikute
põhiõigused. Isiku vangistusest mittevabastamine toob kaasa ka avaliku ressursi täiendava kulu.
Seetõttu peab avalik võim isiku karistuse kandmisest vabastamisel ilmutama piisavat aktiivsust.
Kolleegium peab mõistlikuks, et isiku karistuse edasisest kandmisest vabastamine toimuks
täitevvõimu initsiatiivil ja korraldusel. Riigikohtu otsusega mõisteti Justiitsministeeriumilt
kaebajale välja hüvitis summas 2000 eurot
5) Haldusasi nr 3-3-1-60-12, 3-1-1-93-11, 3-12-449 – kaebus seoses vabaduse võtmisega tekitatud
varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks. Asjas sõlmiti kompromiss, mille tulemusel
Justiitsministeerium pidi tasuma kaebajale hüvitise summas 3 000 eurot mittevaralise kahju
hüvitist.
6) Haldusasi nr 3-13-634 – kaebus kriminaalasjades nr 1-05-6 ja nr 1-06-2589 tekitatud varalise ja
mittevaralise kahju hüvitamiseks summas 42 077 eurot. Asjas sõlmiti kompromiss, mille
tulemusel Justiitsministeerium pidi tasuma kaebajale kokku 25 506,83 eurot, millest arvestatakse
maha saamata jäänud tulu hüvitiselt makstav tulumaks.
7) Haldusasi nr 3-12-1910 (Justiitsministeerium vastustaja) – Kaebaja on 25.02.2013 esitanud
justiitsministrile avalduse, millest nähtuvalt on kohtutäitur mõistnud, et kohtutäituri käitumine ei
pea olema üksnes õiguslikult, vaid ka eetiliselt korrektne, on antud juhtumist omad järeldused
teinud ning sarnaste erimeelsuste teke on edaspidiseks välistatud. Pooled otsustasid, et
kohtuvaidluse kiireks lahendamiseks ja edasiste menetluskulude ärahoidmiseks on otstarbekas
lahendada kohtuvaidlus kompromissiga.
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8) Haldusasi nr 3-12-1884 (Justiitsministeerium vastustaja) – HMS § 63 lg 2 p 5 kohaselt on
haldusakt tühine, kui sellest ei selgu õigused ja kohustused, viimased on vastukäivad või seda ei
ole muul objektiivsel põhjusel kellelgi võimalik täita. Riigikohus on kohtuasjades nr 3-3-1-21-03,
3-3-1-32-03 ja 3-3-1-36-05 asunud seisukohale, et kohtuotsusega saab haldusakti tühisuse
tuvastada vaid sel juhul, kui haldusaktil on HMS § 63 lg-s 2 sätestatud puudused ja need
puudused on ilmselged. Käesoleval juhul kohus leidis, et vaidlustatud ettekirjutus oli sedavõrd
üldsõnaline ja umbmäärane, et sellest ei selgu ettekirjutuse adressaadile pandud kohustuste sisu
ega maht. Sellisena ei vasta ettekirjutus HMS § 51 lg-s 1 sätestatud haldusakti määratlusele.
9) Haldusasi nr 3-10-1005 (Justiitsministeerium vastustaja) – Apellatsioonkaebuses väljendatud
seisukohaga, et menetluslikud minetused ei võinud mõjutada asja otsustamist, ringkonnakohus
ei nõustunud. Kohus leidis, et olukorras, kus isikule on määratud võimalikest rangeim karistus,
tuleb distsiplinaarmenetluse alustamisest teavitamata jätmist ja ärakuulamisõiguse puudulikku
tagamist pidada menetluslikeks minetusteks, mis võisid asja otsustamist mõjutada.
10) Tsiviilasi 2-10-56868 (Justiitsministeerium kostja) – menetluskulude kindlaksmääramise
menetlus. Justiitsministeeriumilt mõisteti välja menetluskulu summas 197,66 eurot.
11) Haldusasi nr 3-13-1456 (Justiitsministeerium vastustaja) - kaebuses paluti justiitsministri
21.06.2013 käskkiri nr 68 (väljaandmise otsus) tühistada. Ringkonnakohus leidis, et poliitilise
tagakiusu hindamata jätmisega on vastustaja teinud olulise kaalutlusvea, mistõttu tuleb
väljaandmise otsus tühistada. Justiitsministeeriumilt mõisteti välja menetluskulud summas 30
eurot.
12) Haldusasi nr 3-13-2279 (Justiitsministeerium vastustaja) – A. D. kaebus justiitsministri
15.10.2013.a käskkirja nr 94 „Otsus Venemaa Föderatsiooni kodaniku A. D. väljaandmiseks
Venemaa Föderatsioonile“ tühistamiseks. Halduskohus otsustas tühistada justiitsministri
15.10.2013.a käskkiri nr 94 „Otsus Venemaa Föderatsiooni kodaniku A. D. väljaandmiseks
Venemaa Föderatsioonile“. Justiitsministeeriumilt mõisteti välja menetluskulu 99,58 eurot.
Harku- ja Murru Vangla osas jõustus 2013. a 2 riigi kahjuks tehtud kohtulahendit.
1) Haldusasi nr 3-10-2862 - Kohus rahuldas kaebuse, kuna haldusorgani hooletusest tingitud
õigusvastase käitumise tõttu tekkis kaebajal mittevaraline kahju. Ametnike tähelepanu on juhitud
kohtuotsuses välja toodud puudustele, et vältida samalaadsete juhtumite kordumist.
2) Haldusasi nr 3-10-1343 - Kohus tuvastas haldusorgani tegevuse õigusvastasuse seoses kaebaja
paigutamisega Murru Vanglas selliste tingimustega kambrisse, mis põhjustasid kinnipeetava
tervise kahjustumise. Murru Vangla on suletud ja neid hooneid vanglana ei kasutata, mistõttu
puudub sellest tulenev oht kinnipeetavate õigustele.
Tallinna Vangla osas jõustus 2013. a 11 riigi kahjuks tehtud kohtulahendit.
1) Haldusasi nr 3-11-1327 – Kohus leidis, et selgelt ja üheselt mõistetavalt ei tulene ühestki
haldusaktist, et kinnipeetavat saaks karistada selle eest, et ta jätab sorteerimata teiste
kinnipeetavate prügi, mistõttu kohus rahuldas kaebuse osaliselt ja tühistas määratud
distsiplinaarkaristuse osas, millega kaebajat karistati prügi sorteerimata jätmise eest.
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2) Haldusasi nr 3-12-22 – Kaebajat hoiti õigusvastaselt eraldatud lukustatud kambris. Sellel ajal olid
kaebaja õigused võrreldes tavalises kambris hoidmisega piiratud. Piiratud olid järgmised õigused:
1) õigus omandada haridust, 2) õigus osa võtta kultuurilis-sotsiaalsetest üritustest, 3) õigus
viibida värskes õhus, 4) õigus tegeleda kehakultuuriga võrdsetele alustel teiste kinnipeetavatega.
Kohus leidis, et kaebajale on seetõttu tekkinud mittevaraline kahju. Kohus mõistis kaebaja kasuks
välja mittevaralise kahju (250 eurot), riigilõivu (15,97 eurot) ja menetluskulu (6,51 eurot).
3) Haldusasi nr 3-12-1458 – kohus mõistis mittevaralise kahju hüvitise välja, sest vangla jätkas
kaebaja suhtes prokuratuuri poolt kohaldatud vanglavälise suhtlemise piirangu kohaldamist
pärast prokuratuuri poolt määratud tähtaega. Kohus mõistis kaebaja kasuks välja mittevaralise
kahju (1 500 eurot) ja menetluskulu (1 086,6 eurot).
4) Haldusasi nr 3-12-2264 – Kohus mõistis kaebajale välja varalise kahju hüvitise, sest vangla süül
olid ära kadunud kaebaja ajakirjad. Kohus mõistis kaebaja kasuks välja varalise kahju summas
12,3 eurot.
5) Haldusasi nr 3-13-238 – Kohtu hinnangul leidis mittevaralise kahju tekkimine (arsti poolt
näidustatud lisateki väljastamisega põhjendamatult viivitamine ning sellega kaasneva
ebamugavus- ja külmatunde tekkimine) tõendamist. Kohus mõistis kaebaja kasuks välja
mittevaralise kahju summas 47 eurot.
6) Haldusasi nr 3-12-208 – Kaebaja taotles vangla kohustamist vaadata uuesti läbi tema esitatud
taotlus talle kuuluvate PIN- ja taskukalkulaatori kambrisse lubamiseks. Kohus rahuldas nimetatud
nõude, kuna kalkulaatorid ei ole vaba aja veetmise vahendid, mistõttu ei ole põhjendatud nende
keelamisel lähtuda vangla direktori käskkirja nr 80 p-st 1.3.
7) Haldusasi nr 3-11-2725 – Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et spordijalanõud kuuluvad
kaebajale. Kohus kohustas Tallinna Vanglat tagastama kaebajale temalt läbiotsimise käigus
äravõetud spordijalanõud.
8) Haldusasi nr 3-13-719 – Kaebus rahuldati osaliselt. Kohus tunnistas õigusvastaseks kaebaja
taotlusele vastamiseks ettenähtud tähtaja ületamise. Kaebus vangla kohustamiseks väljastada
kaebajale nõudepesuvahend jäi rahuldamata, kuna otsuse teatavaks tegemise ajaks oli kaebaja
vanglast vabanenud.
9) Haldusasi nr 3-13-1370 – Kohus tunnistas kaebaja taotluse tagastamise õigusvastaseks. Kohus
kohustas vanglat sisuliselt lahendama kaebaja taotluse sideoperaatorile OÜ Top Connect
ettekirjutuse tegemiseks alandada Eestisiseste mobiil- ja lauatelefoni kõnede hindu.
10) Haldusasi nr 3-12-1597 – Kaebus rahuldati osaliselt ning tunnistati õigusvastaseks vangla tegevus
osas, millega kaebajale ei tagatud ühetunnist jalutuskäiku.
11) Haldusasi nr 3-12-2347 – Kaebaja taotluse lahendamine ei olnud õiguspärane, kuna vangla
käsitles taotlust ekslikult märgukirjana, mistõttu kohustati vanglat kaebaja taotlust
nõudepesuvahendi väljastamiseks uuesti läbi vaatama.
Viru Vangla osas jõustus 2013. a 24 riigi kahjuks tehtud kohtulahendit.
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Kohtuasjade kaotuste põhjused olid erinevad. Kohtud heitsid erinevates lahendites Viru Vanglale ette
selgitamiskohustuse rikkumist, vaidemenetluses vaide lahendamise tähtaja ületamist, kaalutluste ja
põhjenduste puudumist või ebapiisavust haldusaktides, uurimispõhimõtte rikkumist ja rakendatud
piirangute ebaproportsionaalsust. Ühes lahendis ei nõustunud kohus vangla praktikaga ja VangS
sätete tõlgendamisega ohjeldusmeetmete rakendamisel osas.
Tartu Vangla osas jõustus 2013. a 12 riigi kahjuks kohtulahendit.
Ühest põhjust, miks kohus lahendi vangla kahjuks tegi, välja tuua ei saa, kuna iga otsuse puhul oli see
erinev. Lisaks rahaliste hüvitiste väljamõistmisele, tunnistati viiel korral vangla tegevus
õigusvastaseks ning neljal korral tühistati haldusakt. Põhjused, mis tõid kaasa vangla tegevuse
õigusvastasuse tuvastamise olid tingitud eelkõige materiaalõiguse ebaõigest kohaldamisest,
ametnike omavahelise kommunikatsiooni vähesusest ning kinnipeetava tegeliku tahte ebapiisavast
väljaselgitamisest. Haldusakti tühistamise tõi kaasa menetlusnormide rikkumine nii ametnikele kui
kinnipeetavatele distsiplinaarkaristuste määramisel.
7.2.2.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

Justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala riigi kahjuks tehtud lahendite arv on 2012. a võrreldes
tõusnud enam kui kaks korda (5-lt 13-le).
Kohtuvaidluste vältimiseks analüüsib Justiitsministeerium kohtupraktikat ja distsiplinaarmenetluste
läbiviimisel osutab tähelepanu haldusaktide hoolikale motiveerimisele ja menetlusnõuete
järgimisele.
Riik peab hoiduma isikutele õigusvastase kahju tekitamisest ja looma õiguslikud eeldused muu kahju
õiglaseks hüvitamiseks (konkreetsemalt riigi kriminaalmenetluses tekitatud kahju eest vastutamise
seadus ja vajalik infrastruktuur ja eelarve, kuigi kõik juhtumid ei ole olnud kriminaalmenetluses kahju
tekitamisega seotud, vaid põhimõttelisemad küsimused, milles kohtumenetluse vältimine ei saa olla
eesmärk).
Lisaks tuleb märkida, et Justiitsministeeriumil on palju kohtuasju, mis ei tulene ministeeriumi
tegevusest ehk nende ärahoidmiseks ei ole võimalik otseselt meetmeid rakendada.
Andmekaitse Inspektsioon töötas 2011. a välja mahuka asutusespetsiifilise haldusmenetluse
konspekti ja dokumendivormid. Konspektis sisalduvate põhimõtete järgimist kontrollitakse igal aastal
asutuse siseste menetlusseirete raames. Ühtlasi analüüsitakse ja vajadusel täpsustatakse ning
täiendatakse konspektis avaldatud põhimõtteid.
2013. a läbisid kõik Andmekaitse Inspektsiooni võrgulehel avaldatud soovituslikud juhised põhjaliku
revisjoni ning vajadusel täiendati juhistes olevaid seisukohti. Seeläbi on tagatud avalikkuse
informeeritus ajakohaste põhimõtetega, mis hoiab ära tarbetuid vaidlusi. Ühtlasi avaldas
inspektsioon sealjuures ka uusi juhiseid (nt kaamerate kasutamise juhis), mis annavad ülevaate
inspektsiooni hoiakutest parasjagu avalikkust huvitavate probleemide osas.
Menetlejatele korraldati väärteomenetluse koolitus, kus käsitleti menetlustega seotud praktilisi
probleeme ning arutati kohtumenetluse trende kohtuvälise menetleja lahendite läbivaatamisel.
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Justiitsministeeriumi vanglate osakonna poolt esindatud kohtuasjad seonduvad tavapäraselt
Justiitsministeeriumi vanglate osakonna tegevusega (vaiete lahendamine, pöördumistele vastamine,
kinnipeetavate ümberpaigutamised), vanglate relvastatud üksuse tegevusega ja justiitsministri
määruse regulatsiooni peale esitatud kaebustega. VO on vanglate kohtuasjades sageli kolmas isik,
kuna Justiitsministeerium teostab vanglate üle teenistuslikku järelevalvet.
Kohtuasjade arvu ei ole võimalik otseselt mõjutada, kuigi tähtaegselt läbiviidud haldusmenetlus võib
välistada mõnegi kaebuse esitamise. Samas on isegi korrektselt läbi viidud haldusmenetlust
kinnipeetaval võimalik olematute kuludega vaidlustada ja sisuliselt kõigega kohtusse pöörduda. See,
kas isiku kaebusel, milles vaidlustatakse menetlustähtaja rikkumist, on perspektiivi ja kas kohus seda
menetleb, sõltub kohtupraktikast. Näiteks menetleb üks halduskohus kaebusi, milles nõutakse
tähtaja ületamise õigusvastaseks tunnistamist, samas kui teises halduskohtus seda praktikat ei
viljeleta. Seega mõjutab vaidluste iseloomu ja seeläbi arvu kohtupraktika ühtsus ning selgus, mis täna
ei ole mitmetes aspektides välja kujunenud.
Harku- ja Murru vanglas korraldatakse haldusaktide (distsiplinaarkaristuse määramise käskkirjad)
koostajatele regulaarselt infopäevi, kus muuhulgas arutatakse Riigikohtu seisukohti ja
seadusemuudatusi. See on kindlasti parandanud vangla haldusmenetluse kvaliteeti ning vähendanud
nii riigi kahjuks tehtavate otsuste kui ka kohtusse kaebuste esitamise arvu.
Tallinna Vanglas korraldatakse haldusaktide (nt distsiplinaarkaristuse määramise käskkirjad,
taotluste vastused) koostajatele lähtuvalt vajadusest koolitusi. Toimuvad regulaarsed infopäevad, kus
muuhulgas arutatakse ka Riigikohtu seisukohti ja seadusemuudatusi. Samuti nõustatakse teenistujaid
jooksvalt küsimuste tekkimisel. Lisaks suunab vangla ametnikke Sisekaitseakadeemia poolt
korraldatavatele
iga-aastastele
täiendkoolitustele.
Vastavad
koolitused
korraldatakse
Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahel sõlmitud täienduskoolituskokkuleppe alusel,
millest tulenevalt plaanitakse koolitused vajaduspõhiselt pöörates suuremat rõhku
problemaatilisematele valdkondadele ning praktikas tõusetunud kitsaskohtadele. Näiteks käesoleval
aastal korraldatakse koolitused vaide- ja distsiplinaarmenetluse ning pöördumiste teemal. Koolitused
tagavad ametnike
teadmiste ja oskuste järjepideva täiendamise ning paremale tasemele viimise. Lõppastmes vähendab
see ametnike poolt tehtud vigu, mis potentsiaalselt võiksid viia kohtumenetluseni.
Viru Vangla spetsiifikast lähtuvalt on suurem osa kohtuvaidlusi seotud kinnipeetavate kaebustega.
Kuigi kohtuvaidluste arv on märkimisväärselt vähenenud, on jätkuvalt palju ainetuid kaebusi. Vanglas
on selliseid kinnipeetavaid, kes leiavad, et peaaegu iga vangla tegevus rikub nende õigusi. Selliste
kinnipeetavate puhul on vanglal vähe võimalusi vähendada kaebuste arvu. Vaatamata sellele
selgitavad vanglaametnikud kõikidele kinnipeetavatele, et probleeme on võimalik lahendada ka
vangla poole pöördudes.
Kaebuste vähendamisele on aidanud kaasa kohustuslik vaidemenetlus, sest see takistab kohtusse
jõudmast kaebustel, milles vangla paratamatult peab oma eksimust tunnistama. Varasemalt on
vangla muutnud vaidemenetluse praktikat ning selle tulemusel on oluliselt 2013. a vähenenud
kinnipeetavate poolt esitatud vaiete koguhulk (2012. a 463 vaiet, 2013. a 303 vaiet).
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Viru Vanglal on eelnevatel aastatel olnud probleeme vaidemenetluse tähtaegade järgimisega, mida
on kinnipeetavad ka vaidlustanud. Analüüsist nähtub, et osa vangla kahjuks tehtud otsustest on
tingitud sellest, et vangla ei ole järginud seadusest tulenevat tähtaega. Tegemist on enamasti 2009.
või 2010. a kaebustega. Vangla on oma töökorraldust muutnud, et edaspidi sellist olukorda vältida.
Käesoleval ajal lahendab vangla enamasti vaideid ja kahjunõudeid tähtaegselt, mistõttu on praegu
kaebused tähtaegsuse üle väga harvad.
Analüüsist nähtub, et palju lahendeid on kohus teinud vangla kahjuks põhjusel, et vangla haldusaktid
on olnud halvasti kaalutletud või põhjendatud. Vangla tegeleb aktiivselt vanglaametnike
koolitamisega, et parandada haldusmenetluse kvaliteeti. Kuigi vanglaametnike koolitamine
menetluste kvaliteedi tõstmiseks on vangla hinnangul olnud efektiivne, esineb paraku jätkuvalt
menetluste läbiviimisel puudujääke. Haldusmenetlusalaste küsimuste selgitamiseks ja
probleemkohtadele tähelepanu juhtimiseks korraldasid 2013. a Viru Vangla juristid üks kord kvartalis
infopäevi. Lisaks kohtuvad Viru Vangla juristid inspektor-kontaktisikutega iganädalaselt ja ametnikel
on võimalik tekkinud küsimusi vahetult arutada.
Tartu Vanglas viiakse kohtuvaidluste vähendamiseks kui ka vangla kahjuks tehtavate lahendite
vältimiseks regulaarselt läbi ametnike sisekoolitusi eesmärgiga parandada vanglas koostatavate
haldusaktide kvaliteeti ning selgitada ametnikele õigusaktidest vanglale tulenevate kohustuste ja
kinnipeetavate õiguste sisu. Lisaks suunab vangla ametnikke Sisekaitseakadeemia poolt
korraldatavatele
iga-aastastele
täiendkoolitustele.
Vastavad
koolitused
korraldatakse
Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahel sõlmitud täienduskoolituskokkuleppe alusel,
millest tulenevalt plaanitakse koolitused vajaduspõhiselt pöörates suuremat rõhku
problemaatilisematele valdkondadele ning praktikas tõusetunud kitsaskohtadele. See tagab
ametnike teadmiste ja oskuste järjepideva täiendamise ning paremale tasemele viimise. Lõppastmes
vähendab see ametnike poolt tehtud vigu, mis potentsiaalselt võiks viia kohtumenetluseni.
7.2.3

Kaitseministeerium

7.2.3.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

KAM hindab kohtus riigi esindamist nõuetekohaseks.
7.2.3.2 Riigi kaotuste põhjused

Kaitseministeeriumi valitsemisala 2013. a kohtuasjade analüüsi statistilistes tabelites on välja toodud
6 riigi kahjuks lahenenud kohtuasja, kuid ühe kohtuasja puhul ei olnud välja toodud põhjusi, miks
kohtuasjad lahendati riigi kahjuks. Alljärgnevalt on toodud Kaitseministeeriumi riigi kahjuks tehtud
kohtulahendite lühikokkuvõtted:
1) Tsiviilasi nr 2-12-33828 (kostja) – hageja kahjunõue seoses sõidukile parkimisplatsil tekitatud
kahju hüvitamiseks. Asi lõpetati kompromissiga, kus kostja tasus hagejale kahjunõude summas
500 eurot ning 50% riigilõivust summas 75 eurot.
2) Tsiviilasi nr 2-12-16590 (kostja) - kostja ja hageja tõlgendasid mõistet „mõistlik aeg“ erinevalt.
Kohus nõustus hagejaga, et riigi poolt lepingu ülesütlemise ajaks oli lepingu ülesütlemiseks
mõistlik aeg möödunud.
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3) Tsiviilasi nr 2-11-56403 (kostja) - 2008. a toimus kindlustusjuhtum Kaitseväe keskpolügooni Pala
laskevälja sihtmärgialal, kus väidetava lõhkekeha plahvatuse tagajärjel sai kahjustatud hageja
linttraktor. Kohus leidis, et lõhkekeha on suurema ohu allikas ja kostja on suurema ohu allika
valitseja, samuti, et kahju tekkimise eest oli hageja vastutav nagu suurema ohu allika
(mootorsõiduki) valitseja, mistõttu vähendati hüvitist 10 000 eurole.
4) Haldusasi nr 3-13-884 (vastustaja) - Kaitseväeteenistuse seaduse § 112 lg 2' (RT I 2000, 28, 167)
kohaselt võib Kaitseväe juhataja pikendada lepingulises teenistuses oleva käesolevas seaduses
kaadrikaitseväelasele esitatud nõuetele vastava kaitseväelase iga-aastase motiveeritud taotluse
alusel tema teenistusaega üle käesoleva seaduse §-s 112 sätestatud piirvanuse ühe aasta kaupa
kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniea saabumiseni.
Seaduse kohaselt oleks pidanud kaebaja teenistusaega pikendama ühe aasta võrra ja teenistusaja
pikendamine kolme kuu võrra oli õigusvastane.
5) Haldusasi nr 3-13-1061 (vastustaja) - Lõpetati Instigo Arsenal OÜ kaebuse edasine menetlus
seoses vastustaja hankemenetluse kehtetuks tunnistamisega. Nimelt, Kaitsevägi, saanud aru oma
läbiviidud riigihanke haldusotsustuse ekslikkusest, tunnistas kaebuse kohtumenetlemise käigus
oma hankemenetluse kehtetuks. Kaitseväelt mõisteti õigustatult välja kaebuse esitaja
menetluskulud 2700 eurot.
6) Haldusasi nr 3-12-2700 (vastustaja) - Tallinna Halduskohus 07.02.2013 tegi otsuse kaebuse esitaja
OÜ Prolift kasuks, kus mõisteti vastustajalt (Kaitsevägi) välja 654,11 eurot. Väljakuulutatud
riigihanke menetlemisel tuvastati riigihangete seaduse rikkumine.
7.2.3.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

Seoses 2013. a jõustunud riigi kahjuks tehtud lahenditega, on Kaitseministeerium täiendanud
vastavalt poolte vahel sõlmitud lepinguid, vältimaks tulevikus sarnaste olukordade tekkimist, mis
võivad viia potentsiaalsete kohtuvaidlusteni.
Eelnevatel perioodidel kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks on
Kaitsevägi analüüsinud oma tehtud vigu ning püüdnud kohtulahendite sisust tulenevalt parandada
igapäevast halduspraktikat. Korraldatud on haldusmenetluse alaseid koolitusi (2013 a märts).
Kaitseministeeriumi valitsemisala spetsiifikast lähtuvalt peaks aitama kohtuvaidlusi ja riigi kahjuks
tehtavaid lahendeid vähendada poolte vahel sõlmitud lepingute täiendamine.
Aruandeperioodil on kitsaskohad seisnenud peamiselt kaitseväeteenistuse seaduse rakendamisel –
01.04.2013. jõustus uus seadus ja selle rakendamine lühikese aja jooksul on toonud kaasa üksikuid
vigu õigusnormide kohaldamisel.
7.2.4

Keskkonnaministeerium

7.2.4.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Keskkonnaministeeriumi esindaja kinnitas, et 2012.a kohtus riigi esindamine vastas nõuetele.
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7.2.4.2 Riigi kaotuste põhjused

KEM-i 2013. a kohtuasjade analüüsis on välja toodud 8 riigi kahjuks lahenenud kohtuasja, millest
seitse on välja toodud alljärgnevalt. Ühes riigi kahjuks lahenenud asjas esindas KEM Vabariigi
Valitsust ning see on välja toodud peatükis 7.1, kus on kajastatud Vabariigi Valitsuse kohtuasjad.:
1) Haldusasi nr 3-12-1392 AS Kunda Nordic Tsement kaebus keskkonnaministri 17.06.2012 otsuse
nr 11-3/392-4 tühistamiseks ja taotluse uuesti lahendamiseks kohustamiseks 1 kuu jooksul
kohtuotsuse jõustumisest. Kohus tühistas eelnimetatud keskkonnaministri otsuse ja kohustas
kaebaja taotlust uuesti lahendama. Kohtuotsus jõustus 23.05.2013. Kohus leidis, et ei ole
võimalik hinnata, kas järeldus haldusaktis on õige või vale ning sellest tulenevalt, kas haldusakt
on õiguspärane ning lisas, et põhjendamata haldusakti andmine rikub adressaadi õigust saada
aru keeldumise põhjustest ja vaidlustada otsuse sisulist õiguspärasust kohtus. Vastustajalt
mõisteti kaebajale välja menetluskulu summas 2895,25 eurot, millest riigilõiv (15 eurot) ja
õigusabi kulud (2 880,25 eurot).
2)

Tsiviilasi 2-07-11661 Reet Tamme hagi Keskkonnaministeeriumi vastu tuvastada kostja poolt 5.
märtsil 2007 tehtud ülesütlemiseavalduse alusel toimunud üürilepingu ülesütlemise vastuolu hea
usu põhimõttega või (alternatiivne nõue) tuvastada kostja poolt 5. märtsil 2007 tehtud
ülesütlemise tühisus. Kohus leidis, et üürilepingu ülesütlemine oli vastuolus hea usu põhimõttega
(kuigi ülesütlemisavaldus on kehtiv) ning kostja ei saa teostada vaidlusalusest
ülesütlemisavaldusest tulenevaid õigusi, sh nõuda eluruumi vabastamist. Kohus pidas
põhjendatuks jaotada menetluskulud selliselt, et jätta hageja poolt menetluses tasutud riigilõivud
(sh apellatsioonkaebuselt tasutud lõiv) 50% ulatuses hageja kanda ja 50% ulatuses kostja kanda
ning poolte muud menetluskulud poolte endi kanda. Kohtuotsus jõustus 16.11.2013. Kohus
rahuldas Reet Tamme avalduse ning mõistis 20.12.2013 määrusega Eesti Vabariigilt
(Keskkonnaministeeriumi kaudu) välja Reet Tamme kasuks menetluskuluna riigilõivu summas
63,91 eurot.

3) Haldusasi nr 3-11-2457 AS Skinest Energia kaebus tühistada keskkonnaministri 30.09.2011 kirjast
tulenev keeldumine Rõuste tuulepargi projektile heakskiidukirja väljastamisest; kohustada
keskkonnaministrit väljastama Rõuste tuulepargi projektile heakskiidukiri või uuesti lahendama
kaebaja taotlus heakskiidukirja väljastamiseks; alternatiivse taotlusena tuvastada heakskiidukirja
väljastamisest keeldumise õigusvastasus. Kohus põhistas otsuse sellega, et vastustaja ei ole
vaidlustatud otsust tehes kaalumist üldse teostanud ning on põhjendamatult lähtunud
heakskiidukirja andmisest keeldumisel MKM-i negatiivsest kooskõlastusest. Haldusaktis
puuduvad täielikult viited ka selle andmise õiguslikele alustele, mistõttu on haldusakt
õigusvastane. Keskkonnaministeerium esitas kassatsioonkaebuse, kuid 25. aprilli 2013 määrusega
otsustas Riigikohus asja mitte menetleda. Kohus mõistis vastustajalt kaebaja kasuks välja
menetluskulud summas 9595,55 eurot, sh riigilõiv (28,75 eurot), tõlgikulud (646,39 eurot) ja
menetlusosalise esindaja kulud (8 920,41 eurot).
4)

Haldusasi 3-11-1595 MTÜ Ruu küla heakorra seltsi kaebus Keskkonnaameti 09.06.2011
korralduse nr HJR 1-15/11/431 tühistamiseks (Riigikohtu nr 3 3 1 35 13). Riigikohtu 15.10.2013
otsuse kohaselt on vastustaja keskkonnamõjude hindamise (KMH) menetluse käigus rikkunud
imperatiivset seaduse sätet, mis puudutab KMH aruande avalikustamist. Kohus leidis, et kuigi
esitatud andmed, hinnangud ja järeldused on peaasjalikult identsed põhiaruandes esitatuga ning
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uusi olulisi asjaolusid ei selgunud, sätestab KeHJS § 22 lg 5 p 2, et KMH aruande heaks kiitmata
jätmise korral tuleb aruanne uuesti avalikustada. Kolleegiumi hinnangul ei ole võimalik välistada,
et õiguspärase haldusmenetluse korral olnuks menetluse lõpptulemus teistsugune. Vastustajalt
mõisteti välja kaebaja kasuks menetluskulud 13 431,94 eurot, millest 31,94 eurot riigilõiv, 12 800
eurot õigusabi kulud ning 600 eurot ekspertiisitasu.
5)

Tallinna Halduskohtu 03.05.2013 kohtumäärusega kinnitati kompromiss haldusasjas nr 3-121440 MTÜ Kasari Jahiselts kaebuses Keskkonnaameti Hiiu Lääne-Saare regiooni juhataja
18.06.2012 korralduse nr HLS-1-15/269 punktide 6 ja 7.1 tühistamise nõudes, so osas, milles
pannakse kohustused MTÜ le Kasari Jahiselts. Kompromissi kohaselt loobus kaebaja kaebusest
tingimusel, kui Keskkonnaamet määrab kaebajale järgmiseks jahihooajaks kütitud loomadelt
teadusmaterjali kogumise tingimused. Kompromiss sõlmiti seetõttu, et kaebaja ettepanekud olid
põhjendatud ja kuna loas kehtivate tingimuste alusel oli kütitud loomadelt teadusmaterjal juba
kogutud, siis uued tingimused määratakse uue jahiaasta algusest, st 1. märtsist. Menetluskulud
õigusabi eest (145,80 eurot) jäid Keskkonnaameti kanda.

6) Haldusasi nr 3-12-868. OÜ Fletmar kaebus Maa-ameti kohustamiseks vaadata sisuliselt läbi OÜ
Fletmar 07.03.2012 selgitustaotlus ja sellele vasta. Haldusorgan käsitles pärast haldusmenetluse
lõppemist esitatud selgitustaotlust vaidena ning jättis selle tähtaja möödumise tõttu läbi
vaatamata. Apellatsioonikohus leidis, et HMS ega märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise
seaduse sätetest ei saa järeldada, et haldusmenetluse tulemusel antud haldusakti või tehtud
toimingu suhtes ei ole selgitustaotluse esitamine lubatav ja haldusorgan võib sellele vastamisest
loobuda. Selgitustaotlusele vastamisest loobumiseks peab olema seadusest tulenev õiguslik alus,
mida antud juhul ei ole välja toodud ega esine. Kohtuotsus jõustus 29.03.2013. Haldusasjas 3-12868 mõisteti riigilt välja menetluskulud 30,97 eurot (riigilõiv kaebuse esitamisel halduskohtusse
15,97 eurot ja riigilõiv apellatsioonkaebuselt 15 eurot).
7)

Tsiviilasi nr 2-12-8319 Heili Villa hagi Eesti Vabariigi (RMK kaudu) vastu kutsehaigusega tekitatud
kahju 15 137,4 1 eurot hüvitamiseks. Kohus leidis, et kostja, riik, vastutab hagejale tekkinud kahju
eest seoses kutsehaiguse põhjustamisega alates 01.03.2011 tekkinud kahju eest. Varsemad
nõuded on aegunud. Peamiseks põhjuseks, miks lahend tehti riigi kahjuks on asjaolud, et enne
Eesti Vabariigi taasiseseisvumist olid metsatöödel kasutusel masinad ja tehnika, mis ei taganud
tervislikku töökeskkonda. Riigilt RMK kaudu mõisteti Heili Villa kasuks välja kutsehaigusega
tekitatud kahju katteks 675,01 eurot. Samuti leidis kohus, et kuna hagi rahuldamata osa on
rahuldatud osaga võrreldes tunduvalt suurem, siis jättis kohus hagi rahuldatud osa suurusest
tulenevalt 4% kõigist hageja menetluskuludest kostja kanda ning hagi rahuldamata jäänud osa
suurusest tulenevalt 96% kõigist kostja menetluskuludest hageja kanda. Pooled võivad nõuda
asja lahendanud esimese astme kohtult menetluskulude rahalist kindlaksmääramist lahendis
sisalduva kulude jaotuse alusel 30 päeva jooksul alates kulude kohta tehtud lahendi jõustumist.
Kohtuotsus jõustus 04.07.2013.

7.2.4.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

Alljärgnevalt on toodud Keskkonnaministeeriumi kohtuasjade analüüsis käsitletud riigi kahjuks
tehtavate lahendite vähendamiseks kavandatud meetmete rakendamine ja mõju.
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Keskkonnaministeeriumis viidi läbi mitmeid sisekoolitusi (haldusmenetluse koolitus, õigusakti
teooria ja normitehnika, Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise põhitõed ja rakenduspraktika).
Teadmiste täiendamiseks, õigustloovate aktide kvaliteedi tõstmiseks ja seeläbi ka kohtuvaidluste
vähendamiseks on õigusosakonna 8 juristi osalenud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna,
Justiitsministeeriumi ning Rahandusministeeriumi koostöös läbiviidud õigusloome juristide koolitusel,
kus käsitleti teemasid haldusmenetlusest, põhiseadusest ja Euroopa Liidu õigusest. 2013 a on
analüüsitud 2005–2013. a esimese ja teise astme kohtute ning Riigikohtu väärteo- ja kriminaalasjades
jõustunud kohtulahendeid keskkonnavaldkonnas eesmärgiga tuvastada õigusemõistmisel
õigusloomest
ja
rakenduspraktikast
tulenevaid
probleeme.
Aruandeperioodil
Keskkonnaministeeriumi osalusel riigi kahjuks tehtud lahendite hulk ei suurenenud. Kohtuvaidluste
vähendamiseks tuleb eelkõige jätkuvalt läbi viia Keskkonnaministeeriumi õigusalaseid sisekoolitusi,
samuti osaleda õigusalastel muudel koolitustel, mis aitaksid täiendada nii juristide kui ka valdkondlike
osakondade ametnike ja töötajate kompetentsust. Pööratakse jätkuvalt suurt tähelepanu õigusloome
kvaliteedile sh õigusaktide mõjude hindamisele. Ka edaspidi analüüsitakse keskkonnalast
kohtupraktikat.
Kohtuvaidluste vähendamiseks viidi Keskkonnaameti struktuuriüksustes läbi täiendavad haldusakti
andmise koolitused. Koolitustel käsitleti haldusakti vormistamise nõudeid, motiveerimise tähtsust ja
kaalutlusotsuste tegemist. Analüüsiti kohtupraktikat ja kujundati vastavalt ka Keskkonnaameti
halduspraktikat. Oluliselt on tõhustatud haldusaktidele esitatud vaiete lahendamist, mis võimaldas
ära hoida vajaduse pöörduda kohtu poole. Arvestades seda, et Keskkonnaameti poolt välja antavate
haldusaktide hulk on suur, on kohtus aruandeperioodil lõppenud 16 vaidlust. Seega tuleb jätkata
kohtuvaidluste ärahoidmiseks Keskkonnaameti senist praktikat – töötajatele tuleb regulaarselt
korraldada haldusmenetluse sisekoolitusi, anda selgitusi õiguse paremaks rakendamiseks ning
tutvustada õigusaktide muudatusi ja uut kohtupraktikat.
Kohtuvaidluste vähendamiseks on Maa-ameti ametnikud osalenud erialastel koolitustel, mis tagab
suurema kompetentsuse. Seoses nimetatuga on vähenenud lahendite hulk, kus kohus on teinud
lahendi riigi kahjuks (eelmisel aastal 2, sel aastal 1 kohtulahend). Lähtuvalt eeltoodust on
kohtuvaidluste vähendamiseks rakendatud meetmed (Maa-ameti poolt läbiviidavate
haldusmenetluste kvaliteedi parandamine) olnud tulemuslik. Edasiste kohtuvaidluste vähendamiseks
kavandab Maa-amet läbiviidavate haldusmenetluste jätkuvat kvaliteedi parandamist.
Keskkonnainspektsioon on järelevalvet teostav asutus, mille kohustuseks on tagada
keskkonnakaitselistest õigusaktidest kinnipidamine, mille käigus sekkub Keskkonnainspektsioon
isikute tegevusse nii ettevõtluses kui ka eraelus. Võimalike kohtuvaidluste vältimiseks ja
vähendamiseks on Keskkonnainspektsioonis teostatud menetluste analüüse, kaardistatud
menetlusalaseid puuduseid ning sellest lähtuvalt viidud läbi sisekoolitusi.
RMK osales kokku 19-s kohtuvaidluses, kusjuures vaid 1-l juhul tehti lahend riigi kahjuks.
Kohtuvaidluste vältimise meetmed on eelkõige korrektne asjaajamine ja tegevuses kasutatava
dokumentatsiooni nõuetekohane vormistamine. Samuti lepingute nõuetekohane vormistamise ning
täitmine.
Keskkonnaagentuur (on loodud Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogia Instituudi ja Keskkonnateabe
Keskuse tegevuse ümberkorraldamisel ning alustas tegevust 1. juunil 2013). Riigi kahjuks tehtavate
lahendite vähendamiseks rakendatud meetmed on omanud positiivset mõju, jõustunud
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kohtulahendeid aruandeperioodil ei ole. Töötajate teadmised haldusmenetlusest, asutuse teabele
juurdepääsu võimaldamisest jne on paranenud. Kõik asutuses koostatavad käskkirjad ning lepingud
(sh füüsiliste isikutega) kooskõlastatakse juristiga ning riigihangete ja riigivara enampakkumiste puhul
on planeerimisprotsess endisest põhjalikum ja läbimõeldum. Suuremat avalikku tähelepanu
pälvivates küsimustes on kaasatud ka asutusevälist õigusalast abi. Keskkonnaagentuuris on ka
juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem, mis eeldab regulaarset erinevate tööprotsesside, tegevuste ja
organisatsiooni eesmärkide saavutamist ohustada võivate riskide seiramist, analüüsimist ning
parendamist.
7.2.5

Kultuuriministeerium

KUM-i valitsemisalas 2013. a jõustunud lahendeid ei saadud.
KUM tõdeb kohtuvaidluste vähendamiseks rakendatud meetmete tulemuslikkust hinnates, et
kaalutlusotsuste põhjendamisele suurema tähelepanu pööramine on oluline halduse
enesekontrollivahend ning tõstab haldusotsuste kvaliteeti. KUM jätkab haldusotsustele eelnevas
haldusmenetluses tähelepanu pööramist kaalumisele ning põhjendamisele ning ametnike
koolitamist.
7.2.6

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

7.2.6.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

MKM hindab riigi kohtus esindamist 2013. a nõuetekohaseks.
7.2.6.2 Riigi kaotuste põhjused

1) Haldusasi nr 3-11-2249 - OÜ Piso Puit esitas Tallinna Halduskohtusse kaebuse Konkurentsiameti
otsuse tühistamiseks. Kohtulik kompromissileping kinnitatud Tallinna Halduskohtu määrusega
04.01.2013.a. Kohtukuludena mõisteti Konkurentsiametilt välja OÜ Pisu Puit menetluskulu
summas 1000 eurot. Kompromissi sõlmimisest tulenevalt tühistas Konkurentsiamet haldusasjaga
vaidlustatud oma 12.07.2011.a otsuse nr 7.3-3/11-010 ja 18.08.2011.a vaideotsuse nr 7.3-3/11012. Kehtima jäi Altai Arc OÜ ning Eesti Energia AS-i ja Elektrilevi OÜ vahel sõlmitud võrgu- ja
elektrileping ning Altai Arc OÜ on kohustatud tagama kuni tsiviilasjas nr 2-11-12581 lahendi
jõustumiseni võrguteenuse ja elektri ka Piso Puit OÜ-le, kes kohustub selle eest tasuma.
2) Haldusasi nr 3-11-568 - M. Makkar esitas Tallinna Halduskohtusse kaebuse Konkurentsiameti
otsuse tühistamiseks. I ja II astmes jäi õigus Konkurentsiametile. Riigikohtu halduskolleegiumi
16.05.2013.a otsusega jäi õigus M. Makkarile. Menetlus on lõppenud ja Konkurentsiametilt
mõisteti M. Makkari kasuks välja 31, 94 eurot.
3) Haldusasi nr 3-12-2186 - M. Nõmmik ja H. Reiljan esitasid Tallinna Halduskohtusse kaebuse
Konkurentsiameti otsuse tühistamiseks. Tallinna Halduskohtu 14.01.2013.a kohtuotsuse alusel jäi
õigus M. Nõmmik ja H. Reiljanile. Menetlus on lõppenud. Konkurentsiametilt mõisteti välja M.
Nõmmiku ja H. Reiljani menetluskulu summas 750 eurot.
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7.2.6.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

MKM-i sõnu aitab kindlasti riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks kaasa ametnike
järjepidev koolitamine ning enesetäiendamine. Arvestades, et enamikes kohtuasjades tehti otsused
riigi kasuks, ei näe vajadust uute meetmete kasutuselevõtmiseks, vaid senise praktika jätkamiseks,
mis seisneb asutuste poolt pakutavates koolitustes, ametniku enesetäiendamises ning kogemuste
omandamisel, viimast loomulikult ka kohtus esindamise kaudu. Analüüsist nähtub, et välist õigusabi
kasutatakse väga vähestel juhtudel. Leitakse, et riik peaks suutma end kohtus üldjuhul ise esindada
ning välise õigusabi kasutamine on õigustatud kohtuasja suure ressursimahukuse, õigusliku
keerukuse ning riigi kaotuse puhul võimalike ulatuslike negatiivsete tagajärgede kaasnemise korral.
Kuna õigus kohtusse pöörduda on üks isiku põhiõigusi, esineb kindlasti teatud kaal ka nö
pahatahtlikel pöördumistel (nt kaebajale on teatud põhjustel kasulik menetlust venitada).
Näiteks Tarbijakaitseameti osalusega 2013.a peetud kohtumenetlused erinevates kohtuinstantsides
on lahenenud ameti ja riigi jaoks positiivselt: amet on olnud osaline nii haldus-; tsiviil- kui ka
väärteoasjades ning saadud kohtulahendid on olnud enamasti TKA kasuks. Lisaks tuleb esile tõsta
asjaolu, et ei ametile ega riigile ole kaasnenud kohtumenetlustest kahju. Kaks TKA osalusega
menetlust on olnud piiriülese mõõtmega ning seotud suure hulga tarbijate nõuetega – ka nendes
tsiviilasjades ja siinses kirjeldatud esemega lahendites saadud kohtuvõite tuleb lugeda positiivseteks.
Tarbijakaitseamet peab oluliseks nii tsiviilasjades, väärteomenetluses kui ka haldusmenetluses
menetlusnõuete piisavat järgimist ja menetlusotsuste ammendavat faktilist ja õiguslikku
põhjendamist oma teenistujate poolt. Ringkonnakohus on näiteks oma otsuses haldusasjas nr 3-12438 sedastanud: „Vaidlustatud haldusakt vastab vorminõuetele, sisaldades selle andmise faktilist
alust, õiguslikku alust ning vastustaja poolt faktilistest asjaoludest tehtud järeldused koos
põhjendustega. Haldusmenetluses ei ole tehtud menetlusvigu ja haldusakt on materiaalselt
õiguspärane“. Ringkonnakohus on tsiviilasjas nr 2-12-26711 omakorda märkinud: „Ringkonnakohus
nõustub hagejaga, et hagejal puudus võimalus, aga ka vajadus hinnata Fiji ja Novatours OÜ
omavahelisi tsiviilõiguslikke suhteid. Eeltoodust tulenevalt kuulub hagi rahuldamisele täies ulatuses“
jne. Selles osas pööratakse kõigile haldusmenetlustele Tarbijakaitseameti jätkuvalt tähelepanu ja
soovitakse tagada tehtavate menetlusotsuste kõrget taset ja ühtlast kvaliteeti.
Veeteede Amet on märkinud, et aastatega on välja kujunenud, et enamikes kohtuasjades, milles
Veeteede Amet osaleb, on kaebajateks ühed ja samad isikud ning nende nõuded puudutavad samu
vaidlusaluseid küsimusi erinevatest aspektidest. Seega vaatamata kaebaja kahjuks varasemalt tehtud
kohtuotsustele ei ole õigusrahu saabunud. Sarnaselt varasematele aastatele pöörab amet jätkuvalt
tähelepanu oma haldusaktide põhistamisele ning menetluse läbiviimise dokumenteerimisele.
Probleemide tekkimisel suhtleb amet kliendiga ja püüab küsimust esmalt läbirääkimiste teel
lahendada. Kuigi Veeteede Amet ei ole suutnud vältida kohtuvaidlusi, peab amet 2013. a
tulemuslikuks, sest kõik kohtulahendid tehti ameti kasuks.
Tehnilise Järelevalve Amet, kelle vastu esitatud kaebused jäeti kõik rahuldamata, leiab, et
menetlused on õiguspäraselt läbi viidud. TJA leiab, et 2013.a oli kohtus esindamine nõuetekohane ja
kohus ei ole kordagi viidanud esinduse puudustele. TJA planeerib jätkata iga-aastase haldusõiguse ja
väärteomenetluse koolituste korraldamisega.
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7.2.7

Põllumajandusministeerium

7.2.7.1 Kokkuvõte PRIA kohtuasjadest

Põllumajandusministeeriumi valitsemisalaga seotud 2013. a kohtuvaidlustest on 30 haldusasja, 2
tsiviilasja ja 1 kriminaalasi seotud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA)
tegevusega. Kohtuvaidlused on enamasti seotud erinevate põllumajandustoetuste määramisega.
Korduvalt vaidlustati investeeringutoetuse taotluse rahuldamata jätmist, aga ka põllumajandus- ja
toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise
alase koostöö tegemise toetuse, keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, Leader-meetme toetuse,
põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluse rahuldamata jätmist. Ühes
tsiviilasjas nõudis Eesti Vabariik PRIA kaudu investeeringutoetuse tagastamist ja teises tsiviilasjas
esitas Eesti Vabariik PRIA kaudu kaebuse kohtutäituri otsuse peale täiteasjades ning kriminaalasjas
osales Eesti Vabariik PRIA kaudu kaebuse esitajana Riigiprokuratuuri 1. märtsi 2013. a määruse peale
kaebuse rahuldamata jätmises.
PRIA vaidlustatud haldusaktid on valdavalt olnud õiguspärased ning esitatud kaebused on olnud
põhjendamata. Toetustega seotud 30 haldusasjas on PRIA olnud vastustaja rollis ja nendest üksnes
kuues asjas rahuldas halduskohus kaebaja kaebuse, tühistades haldusakti osaliselt või täielikult.
Kohus on kaebust rahuldades leidnud, et PRIA ei ole kaalutlusõigust korrektselt teostanud, sest
kaalutlusotsuste puhul on haldusakti põhjalik motiveerimine äärmiselt oluline, kuna see võimaldab
kontrollida, kas PRIA on teostanud kaalutlusõigust ja järginud selle teostamisele HMS §-s 4
kehtestatud nõudeid. Samuti on kohus leidnud, et HMS § 6 kohaselt on haldusorgan kohustatud välja
selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks
tõendeid oma algatusel, millest tuleneb ka haldusorgani kohustus esitatud taotlust mõistlikult
tõlgendada, arvestades taotluse esitaja tegelikku tahet.
Toetustega seotud haldusasjades tegi kohus kuues asjas kohtulahendi menetluse täieliku või osalise
lõpetamise kohta, nendest ühes asjas kohtumääruse menetluse lõpetamise kohta seoses vaidluses
kompromissi kinnitamisega.
7.2.7.2 Hinnang kohtus riigi esindamisele

PÕM on kohtuasjade analüüsis hinnanud riigi esindamist kohtus 2013. a nõuetekohaseks.
7.2.7.3 Riigi kaotuste põhjused

PÕM-i 2013. a kohtuasjade analüüsis on välja toodud järgmised riigi kahjuks lahenenud kohtuasjad:
1) haldusasjas nr 3-10-1233 jättis kohus rahuldamata PRIA apellatsioonkaebuse ja rahuldas kaebaja
apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas Tartu Halduskohtu 10. oktoobri 2011. a otsuse
resolutsiooni punkti 2 osas, milles see tühistas PRIA peadirektori käskkirja täielikult ja tegi selles
osas uue otsuse, millega tühistas PRIA peadirektori käskkiri osas, millega jäeti kaebajale välja
maksmata toetus summas 961 246,75 krooni. Ringkonnakohtu kohaselt tuli PRIA käskkiri
tühistada osas, millega jäeti kaebajale välja maksmata osa toetussummast ning PRIA-l tuleb
taotlus uuesti läbi vaadata. Kohus mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks nii esimeses kui ka teises astmes
välja menetluskulud summas 2016,00 eurot, kokku summas 4032,00 eurot.
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2) haldusasjas nr 3-11-742 rahuldas kohus isiku apellatsioonkaebuse ja tühistas Tartu Halduskohtu
25. mai 2011. a otsuse, millega jäeti isiku kaebus rahuldamata. Kohus tegi asjas uue otsuse,
millega rahuldas isiku kaebuse ja tühistas PRIA peadirektori käskkirja ning vaideotsuse ja
kohustas PRIA-t taotluse uueks lahendamiseks. Kaebuse asjaolude kohaselt jäeti isiku taotlus
põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamiseks rahuldamata, mistõttu
kaebaja vaidlustas selle halduskohtus. Kohtumenetluse käigus tunnistas PRIA eelneva käskkirja
kehtetuks ning tegi uue käskkirja, kus jäeti kaebaja taotlus rahuldamata, kuid eelmises käskkirjas
antud 5 hindamispunkti asemel hindamiskriteeriumi 5 eest (põlvkondade vahetuse
soodustamine) anti kaebajale 0 hindepunkti. Kaebaja esitas käskkirjale vaide, kuid PRIA jättis
vaide vaideotsusega rahuldamata. Ringkonnakohus leidis, et apellatsioonkaebus tuleb rahuldada.
Käskkirjast ei selgu, millistest kaalutlustest lähtudes on PRIA täpselt leidnud, et taotlejale ei saa
vaidlusaluse kriteeriumi osas (põlvkondade vahetuse soodustamine) anda ühtegi punkti. Mingeid
sellekohaseid kaalutlusi käskkirjast ei nähtu, viidatakse lihtsalt asjaolule, et hindamiskomisjoni
liikmed andsid taotlusele kas 0 hindepunkti või ei esitanudki üldse oma punkte. Seega oli
haldusakt olulises küsimuses põhjendamata ning sellest ei nähtu kaalutlused, millest vastustaja
lähtus. Eeltoodust tulenevalt oli vaidlustatud haldusakt formaalselt ja materiaalselt õigusvastane
ning kuulus tühistamisele. Kohus mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks välja menetluskulud summas
31,94 eurot esimeses ja teises kohtuastmes tasutud riigilõivude eest.
3) tsiviilasjas nr 3-2-1-134-12 otsustas kohus tühistada Tartu Ringkonnakohtu 8. mai 2012. a
kohtumääruse tsiviilasjas nr 2-11-57903 ja Tartu Maakohtu 23. veebruari 2012. a kohtumääruse
samas tsiviilasjas ning teha uus määrus, millega jättis PRIA kaebuse rahuldamata. Nimetatud
tsiviilasja põhilised õiguslikud küsimused seisnesid selles, kas ja millistel alustel on võimalik
pöörata sissenõuet Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel avaldaja makstavatele
toetustele. Kolleegium leidis, et Eesti õigusaktides ei sätestata keeldu, et PRIA toetuse
väljamaksmisele suunatud nõuet ei võiks loovutada. Kolleegium oli seisukohal, et ka määruse
73/2009 eesmärkidega on kooskõlas järeldus, et lubatud on loovutada ja arestida rahaline nõue
toetuse väljamaksmiseks allpool toodud põhjustel. Kohus jättis menetluskulud kõikides
kohtuastmetes avaldaja kanda.
4) haldusasjas nr 3-12-185 jättis kohus PRIA apellatsioonkaebuse rahuldamata. PRIA peadirektori
käskkirjaga jäeti rahuldamata kaebaja poolt esitatud põllumajandustoodete ja mittepuiduliste
metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse taotlus, kuna eelarvelisi
vahendeid jätkus paremusjärjestusse seatud parimatele taotlejatele. Apellatsioonkaebuse
põhjenduste kohaselt on halduskohus jätnud tähelepanuta kohtupraktikas toodud seisukohad
ning hinnanud ebaõigesti põllumajandusministri 27.07.2010 määruse nr 85 lisa 4 veerus 5.1, 6.1
ja 6.2 toodud hindamiskriteeriumeid. Kohus leidis, et vaidlustatavas käskkirjas ega ka selles
viidatud paremusjärjestuses ei ole välja toodud, milliste toetuse andmise aluseks oleva määruses
toodud kriteeriumite osas on taotleja punkte saanud ja milliste osas mitte. Samuti ei ole välja
toodud kaalutlusi selle kohta, miks kaebaja taotlus ei ole teatud hindamiskriteeriumitele
vastanud. Kuna apellatsioonkaebus jäi rahuldamata, siis jäid vastustaja menetluskulud tema enda
kanda. Kaebaja ei ole apellatsioonmenetluses esitanud taotlust menetluskulude
väljamõistmiseks. Kohus jättis PRIA apellatsioonmenetluses kantud kulud tema enda kanda.
5) Tartu Ringkonnakohtu 22. märtsi 2013. a kohtumäärusega haldusasjas nr 3-12-2400 lõpetas
kohus apellatsioonkaebuse menetluse seoses PRIA loobumisega apellatsioonkaebusest. Tartu
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Halduskohtu 6. veebruari 2013. a kohtuotsusega rahuldas kohus isiku kaebuse tühistada PRIA
peadirektori otsus osas, millega vähendati kaebaja poolt 2011. aastal taotletud
keskkonnasõbraliku majandamise toetust 30% võrra ehk summas 51 858,42 eurot ja kohustas
PRIA-t kaebaja taotlus uuesti läbi vaadata.
Kaebuse kohaselt oli PRIA vähendanud kaebaja poolt 2011. aastal taotletud keskkonnasõbraliku
majandamise toetust 30 % võrra ehk summas 51 858,42 eurot, kuivõrd PRIA peadirektori
otsusega on leitud, et kaebaja keskkonnasõbraliku majandamise toetuse toetusõiguslikul maal on
samal põllul kasvatatud teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal. Vaidluse esemeks on
asjaolu, kas mais kuulub botaanilis-bioloogiliste tunnuste järgi teraviljade hulka olukorras, kus
maisi kasvatatakse Eestis ainult haljasmassi saamiseks ja kas maisi kasvatus viljavahelduses koos
teiste teraviljadega üle kolme aasta järjest põhjustab ohtu keskkonnale. Kohus oli arvamusel, et
kuna Euroopa liikmesriigid asuvad väga erinevates kliimavööndites, siis oleks ebamõistlik kõigi
liikmesriikide suhtes ühetaoliselt lugeda maisikasvatust ühetaolisel eesmärgil. Kuna määruses nr
46 ei olnud sisustatud mõistet „teravili”, ega märgitud, et Eestis tuleb lugeda teraviljaks samuti
maisi, siis tuli kindlasti arvesse võtta asjaolu, et Eestis ei kasvatata ja ei ole kunagi kasvatatud
maisi teraviljana, vaid söödakultuurina. Ja seda lihtsal põhjusel, et Eesti kliimas ei saa maisi
teraviljana kasvatada ja kuivade teradena maisi Eestis koristada ei ole võimalik, mistõttu kohtu
arvates seda kultuuri ei saa Eestis käsitleda teraviljana. Tähelepanu väärib ka asjaolu, et Euroopa
Liidu õigusakt – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 543/2009, 18.06.2009,
põllumajanduskultuuride statistika kohta, käsitleb maisi kahel erineval moel nii maisiterade kui
ka haljalt koristatava kultuurina.
6) haldusasjas nr 3-12-2513 rahuldas kohus isiku kaebuse PRIA otsuse ja tühistamise nõudes. PRIA
peadirektori käskkirjaga jäeti rahuldamata kaebaja poolt esitatud põllumajandustoodete ja
mittepuiduliste metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse taotlus, kuna
taotleja ei olnud tunnustatud toiduainete töötlemise valdkonnas, mis on nõutud Maaelu
Arengukava kohaselt. Pooled vaidlesid selle üle kas kaebaja oli VTA poolt toiduainete töötlemise
valdkonnas tunnustatud või mitte. Määruse (EÜ) nr 853/2004 lg 12 kohaselt on loetud määruse
(EÜ) nr 852/2004 nõudeid üldjuhul piisavaks selleks, et tagada toiduohutus jaemüügiga tegelevas
ettevõttes, mis on seotud loomset päritolu toodete otsemüügiga või seotud tarnimisega
lõpptarbijale. Kokkuvõttes oli kohus seisukohal, et kaebaja vastab määratlusele, et tegemist on
jaemüügiga tegeleva ettevõtjaga, kes müüb isetöödeldud lihatooteid oma kaupluse kaudu
lõpptarbijale. Kohus oli erinevalt vastustajast seisukohal, et tunnustamiseks ei pea ettevõte
vastama mõlemale nõukogu määrusele, kuna piisab kui ettevõte vastab hügieeni üldreegleid
sätestavale määrusele (EÜ) nr 852/2004. Kohus tühistas kaevatava haldusakti ja vaideotsuse
täielikult. Kohus mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks välja menetluskulud summas 975 eurot.
7) kriminaalasjas nr 1-13-3011 jättis kohus rahuldamata PRIA kaebuse ja muutmata
Riigiprokuratuuri 1. märtsi 2013. a määruse, millega keelduti kriminaalmenetluse jätkamisest.
Kriminaalasjas nr 10760000005 alustati 12.01.2010 menetlust KarS § 210 lg 2 tunnustel selle
kohta, et PRIA poolt eraldatud investeeringutoetust ei ole kasutatud sihipäraselt.
Kriminaalmenetluse jätkamise või lõpetamise otsustamine kuulub uurimisasutuste ning
prokuratuuri diskretsiooni. Ringkonnakohus leidis, et antud asjas on kriminaalmenetluse
lõpetamist käsitlevates 22.01.2013 ja 01.03.2013 otsustustes põhjendatud, millest tulenevalt
puudub esitatud andmete põhjal alus veendumuseks, et toime on pandud kuriteo tunnustele
vastav tegu.
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8) haldusasjas nr 3-12-858 rahuldas kohus isiku apellatsioonkaebuse osaliselt, tühistas halduskohtu
kohtuotsuse haldusasjas, millega jäeti rahuldamata isiku kaebus VTA Veterinaarkeskuse
ettekirjutuse tühistamiseks; tegi VTA Veterinaarkeskusele ettekirjutuse teha vastavas osas uus
otsus ja tühistas VTA Veterinaarkeskuse ettekirjutuse. Ringkonnakohus märkis, et vastustajal oli
õiguslik alus ettekirjutuse tegemiseks. Vaidlusaluses meepartiis oli tuvastatud klooramfenikooli
sisaldus. Vastavalt TS § 50 lõikele 2 on vastustajal inimese tervisele ohtlike asjaolude ilmnemisel
õigus teha ettekirjutusi toidu käitlemise ja turustamise peatamiseks ning kohustada isikut toitu
käitlemisest ja turustamisest kõrvaldama. Kaebaja kohustamine kutsuda meepartii turult tagasi,
on kohane meede, et tagada ohtliku toidu käitlemise peatamine. Õigus on kaebajal aga selles, et
temal eraõigusliku isikuna on ilma avaliku võimu volituste olemasoluta võimatu efektiivselt
tagada, et jaemüügiketid, kellele ta oli mee võõrandanud, pärast kaebajalt teate saamist mee
müügilt kõrvaldavad ning selle kaebajale viivitamatult tagastavad. Kui vastustaja leidis, et
ettekirjutuse p 2 ei ole nõuetekohaselt täidetud, oleks tulnud kaebajale selgitada, mida ta peaks
veel täiendavalt tegema. Seoses ärakuulamisõiguse rikkumisega märgib ringkonnakohus, et
toiduohutuse tagamiseks võib olla põhjendatud ärakuulamise tagamisest loobumine HMS § 40
lõike 3 punkti 1 alusel. Kokkuvõtvalt leidis ringkonnakohus, et ettekirjutus oli küll antud
menetlusveaga, kuid sellele vaatamata oli tegemist materiaalselt õiguspärase haldusaktiga.
Kohus mõistis VTA Harjumaa Veterinaarkeskuselt kaebaja kasuks välja menetluskulud summas 30
eurot.
9) tsiviilasjas nr 2-12-55142 jättis kohus rahuldamata VTA kaebuse kohtutäituri otsusele. Kaebuse
kohaselt esitas avaldaja 9. novembril 2012. a kohtutäiturile täitemenetluse algatamiseks
täitedokumendi – täitekorralduse, millega tehti kohtutäiturile ülesandeks rakendada toidu
käitleja suhtes sunniraha. Täitemenetluse käigus esitas toidu käitleja dokumendi, mille kohaselt
oli ta sunniraha tasunud 12. oktoobril 2012. a Rahandusministeeriumi arvele. 27. novembril
2012. a tegi kohtutäitur kohtutäituri tasu väljamõistmise otsuse nõudes avaldajalt kohtutäituri
põhitasu ja täitemenetluse alustamise tasu. Kohus leidis, et käitleja poolt 150 euro kandmist
Rahandusministeeriumi arvele ei saa käsitleda sunniraha tasumisena, sest 12. oktoobri 2012
seisuga ei olnud sunnivahendit üldse rakendatud. Kohus jättis menetluskulud avaldaja (VTA)
kanda.
10) haldusasjas nr 3-12-2639 rahuldas kohus isiku kaebuse pensioniõigusliku staaži (töötamine
avalikus teenistuses) tuvastamise nõudes. Kohus luges töötamise Võru Maaparanduse Valitsuses
ja Võru ning Põlva Maaparandusbüroos ajavahemikul 22. augustist 1983. a kuni 31. detsembrini
2009. a avalikuks teenistuseks ATS-i mõttes. Kohus järeldas, et pensionilisa saamiseks ei pea isik
ilmtingimata olema teenistuses 1996. a, kuna 27.01.2001. a jõustunud ATS-i muutmise
seadusega muudeti ATS § 182 lõiget 1 ja arvati ATS § 153 punktis 1 sätestatud teenistuse hulka
riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustes ka riigile või kohalikule omavalitsusele allunud
ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides ametikohtadel, mis eeldasid avaliku võimu
ülesannete täitmist, töötatud aeg.
11) haldusasjas nr 3-13-934 rahuldas kohus isiku kaebuse avalik-õiguslikus suhtes tähtsust omava
faktilise asjaolu (töötamine avalikus teenistuses) tuvastamise nõudes. Kohus luges töötamise
Võru Maaparanduse Valitsuses ja Võru Maaparandusbüroos ajavahemikul 28. juunist 1979. a
kuni 31. maini 2000. a ja 1. novembrist 2000. a kuni 31. detsembrini 2009. a avalikuks
teenistuseks ATS-i mõttes. Kohus järeldas, et pensionilisa saamiseks ei pea isik ilmtingimata
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olema teenistuses 1996. a, kuna 27.01.2001. a jõustunud ATS-i muutmise seadusega muudeti
ATS § 182 lõiget 1 ja arvati ATS § 153 punktis 1 sätestatud teenistuse hulka riigi ja kohaliku
omavalitsuse ametiasutustes ka riigile või kohalikule omavalitsusele allunud ettevõtetes,
asutustes ja organisatsioonides ametikohtadel, mis eeldasid avaliku võimu ülesannete täitmist,
töötatud aeg.
12) haldusasjas nr 3-13-1767 rahuldas kohus isiku kaebuse avalik-õiguslikus suhtes tähtsust omava
faktilise asjaolu (töötamine avalikus teenistuses) tuvastamise nõudes. Kohus luges töötamise
Võru Maaparandusbüroos ja Põlva Maaparandusbüroos ajavahemikus 27. augustist 1990. a kuni
31. detsembrini 2009. a avalikuks teenistuseks ATS-i mõttes. Kohus järeldas, et pensionilisa
saamiseks ei pea isik ilmtingimata olema teenistuses 1996. a, kuna 27.01.2001. a jõustunud ATS-i
muutmise seadusega muudeti ATS § 182 lõiget 1 ja arvati ATS § 153 punktis 1 sätestatud
teenistuse hulka riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustes ka riigile või kohalikule
omavalitsusele allunud ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides ametikohtadel, mis eeldasid
avaliku võimu ülesannete täitmist, töötatud aeg.
7.2.7.4 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

Võrreldes 2012. a oli PÕM-i valitsemisalaga seotud kohtuvaidlusi, mis jõudsid 2013. a sisulise
lahendini, ligikaudu kolmandiku võrra vähem (2012. a 59 ja 2013. a 46). Kohtuvaidlused lahenesid
riigi jaoks valdavalt edukalt.
Haldusmenetluse käigus lähtutakse põhjalikumalt haldusmenetluse läbiviimise nõuetest, järgitakse
nõuet taotleja ärakuulamiseks ning haldusmenetluse käigus esitatud teavet arvestatakse haldusakti
andmisel. Samuti pööratakse rohkem tähelepanu menetletavas haldusasjas olulise tähendusega
asjaolude väljaselgitamisele, faktiliste ja õiguslike asjaolude väljatoomisele ning haldusakti paremale
põhjendamisele. Haldusaktid on valdavalt õiguspärased, piisavalt motiveeritud, arusaadavad ja
kontrollitavad.
Kohtuvaidluste vähendamiseks rakendatud meetmete tulemuslikkusele aitavad kaasa ministeeriumi
valitsemisala valitsusasutuste õigusalase teenindamisega tegelevate ametnikega toimuvad
nõupidamised, kus muu hulgas arutatakse kohtulahenditest tulenevaid haldusmenetluse probleeme
ning otsitakse neile lahendusi ning tehakse ministeeriumiga koostööd tõlgendamaks ja mõistmaks
uute või muudetavate õigusaktide sätete mõtet ja eesmärki. Sarnaseid kohtumisi on kavas teha ka
käesoleval aastal.
7.2.8

Rahandusministeerium

7.2.8.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Rahandusministeerium on kohtuasjade analüüsis hinnanud riigi esindamist kohtus 2012. a
nõuetekohaseks.
7.2.8.2 Riigi kaotuste põhjused

Rahandusministeerium said ühe riigi kahjuks lahendi, milles esitatud kaebus rahuldati. Rahuldatud
kaebuse osas oli tegemist Tallinna linna kaebusega Vabariigi Valitsuse 28.06.2012 korralduse nr 288
tühistamise nõudes (Mustpeade maja vaidlus), haldusasi nr 3-12-1578. Tallinna Halduskohtu
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13.12.2012 otsusega tühistati Vabariigi Valitsuse 28.06.2012 korraldus nr 288. Tallinna
Ringkonnakohus jättis 19.06.2013 Vabariigi Valitsuse apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Tallinna
Halduskohtu 13.12.2012 otsuse muutmata. Riigikohus otsustas 10.07.2013 Vabariigi Valitsuse
kassatsioonkaebust mitte menetleda. Kohtud leidsid, et küsimust, kas konkreetne kultuuriobjekt on
kohalikule omavalitsusele kultuurialase tegevuse korraldamiseks vajalik, peab Vabariigi Valitsus
analüüsima sisuliselt, arvestades vastava kultuuriobjekti olulisust ja ajaloolist tausta
kultuuriasutusena, selle kasutamise intensiivsust ning asjaolu, kui perspektiivne on vastava objekti
jätkuv kultuuriasutusena kasutamine. Samuti kuna kohaliku omavalitsuse ettepanek Vabariigi
Valitsusele on seotud otstarbekuse küsimusega, peab Vabariigi Valitsus ka otstarbekust sisuliselt
hindama. Otstarbekust tuleb mõista kui kohaliku omavalitsuse hinnangut, et konkreetset
kultuuriobjekti on neil vaja, sest seal kultuurialase tegevuse jätkamine on eesmärgipärasem ja
efektiivsem, kui selle kultuurialase tegevuse üleviimine mujale.
MTA sai 2013. a jõustunud lahendi 391 haldusasjas. 159 juhul tehti lahend riigi kasuks ja 60 juhul riigi
kahjuks.
Lisaks lõppes MTA-l 2013 a 61 kohtuasja, mis olid seotud eelaresti seadmisega maksukorralduse
seaduse § 1361 lg 1 ja § 130 lg 1 p 6 alusel. Eelarestiga seotud vaidlustest lahendati 48 MTA kasuks
ning MTA kahjuks lahendati 13 kohtuasja.
Üldistatult võib riigi kahjuks tehtud otsuste põhjustena välja tuua puudused maksumenetluses,
milledeks olid: motiveerimispuudused haldusaktis, uurimisprintsiibi rikkumine, otstarbekus, tõendite
puudulik hindamine, kaalutlusvead ja ühetaoline maksustamine.
MTA kahjuks tehtud lahendite peamisteks põhjusteks olid: ettemaksukonto arestimine ei olnud
põhjendatud, sest puudus eesmärk ja vajadus; ei olnud kogutud piisavalt tõendeid; kohtuasja aluseks
olevad asjaolud langesid ära.
7.2.8.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

Rahandusministeerium leiab, et kohtuasjade arvu vähendamiseks ei ole spetsiaalselt vaja rakendada
täiendavaid meetmeid. Kohtuvaidlused on tekkinud erinevatel põhjustel ja alustel, millel ei ole ühist
nimetajat.
MTA jätkas 2013. a aktiivselt revidentide täiendõppega maksumenetluse valdkonnas. Korraldati
mitmeid (maksualased, ostu-müügi tehingute maksustamine ja kontroll, vastutusmenetluse
põhimõtted, haldusakti koostamine) sisekoolitusi revidentide maksumenetluse alase kompetentsi
tõstmiseks. Samuti koostati ametnikele aktuaalsetel teemadel (vaatluste läbiviimine, eelaresti
seadmine, dokumentide kätte toimetamine jne) juhendeid, kus analüüsiti kohtupraktikat ja anti
suuniseid haldusmenetluste õiguspäraseks läbiviimiseks.
Läbiviidud koolitused ja koostatud juhised on parandanud ametnike teadmisi maksumenetluste
läbiviimistel. Maksuhalduri haldusaktide kvaliteet on paranenud.
Kokkuvõttes leiame, et Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste kohtuvaidluste
tulemusi tuleb hinnata heaks. Analüüsides kohtuvaidluste positiivsete lahendite osakaalu ning
kohtukulude suurust, võib öelda, et ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste rakendatud
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meetmed pädevate kohtujuristide hoidmisele, nende arendamisele ja töökvaliteedi tõstmisele on
olnud tulemuslikud.
7.2.9

Siseministeerium

7.2.9.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Siseministeerium on seisukohal, et riigi esindamine valitsemisala ametnike ja töötajate poolt on
olnud nõuetekohane. Riigi esindamine lepinguliste esindajate poolt on samuti olnud põhjendatud ja
nõuetekohane.
7.2.9.2 Riigi kaotuste põhjused

Siseministeeriumi kahjuks langetas kohus 2013. a otsuse kahes haldusasjas.
1) Haldusasi nr 3-13-643 AS Tulika Takso kaebus, milles kaebaja nõudis riigihangete
vaidlustuskomisjoni 11.03.2013 otsuse nr 24-13/139353 ning Siseministeeriumi kantsleri 5.02.13
käskkirja nr 1-5/22 punktis 3 tehtud otsus AS-i Tulika Takso pakkumuse tagasilükkamise kohta ja
punktis 4 tehtud otsuse AS-i Tallink Takso pakkumuse edukaks tunnistamise kohta tühistamist.
Siseministeerium tuvastas pakkumuse läbivaatamisel, et Tulika Takso AS on pakkunud riigihanke
pakkumuse maksumuseks kõrgemat sõidukilomeetri tariifi kui on kinnitatud hindamise hetkel
Tulika Takso AS kui vedaja kehtivas hinnakirjas. Kuna taksoteenuse osutamisel ei ole lubatud
rakendada kehtivast hinnakirjast kõrgemaid tariife, ei saanud Siseministeeriumi hinnangul Tulika
Takso AS pakkumuse maksumuses esitatud tariife rakendada Siseministeeriumile ja tema
valitsemisala asutustele taksoteenuse õiguspärasel osutamisel, kuna see oleks olnud vastuolus
taksoteenust reguleerivate õigusaktidega. Siseministeerium tunnistas Tulika Takso AS
pakkumuse mittevastavaks.
Tallinna Halduskohtu 6.05.2013 otsuse kohaselt puudub Siseministeeriumil eelnimetatud
põhjusel õigus pakkumuse mittevastavaks tunnistamiseks. Kohtuotsuse kohaselt ei oma
pakkumuse tegemise ajal kehtivad tariifid mingit tähtsust, kuna oluline on tagada teenuse
osutamise ajal kehtivate nõuete jälgimine. Kohtu hinnangul hankija ei teadnud ega saanudki
teada hindamisel missugused tariifid hakkavad Tulika Takso AS-l kehtima hankelepingu täitmise
ajal ja kui Tulika Takso AS on kinnitanud, et ta järgib kõiki kehtivaid õigusakte, siis sellest piisab.
Kohus leidis, et pakkumuses esitatud tariifid on üheselt fikseeritavad raamlepingus, hinnad on
võrreldavad teise pakkuja hindadega ning on võimaliku hankelepingu pooltele siduvad. Kui
hankelepingu täitmise käigus ilmneb, et Tulika Takso AS vaatamata oma kirjalikele kinnitustele
nõuab Siseministeeriumilt kehtestatud tariifidest suuremat tasu, toob see kaasa nii avalikõiguslikud sanktsioonid kui hankelepingu rikkumise. Tulenevalt hanke tingimustest ja esitatud
pakkumusest vastutab lepinguga võetud kohustuste täitmise eest Tulika Takso AS, kes on
kinnitanud, et tagab hanketingimuste järgimise. Siseministeerium ja AS Tallink Takso esitasid
apellatsioonkaebused. Tallinna Ringkonnakohus jättis 13.06.2013 otsuses Tallinna Halduskohtu
otsuse muutmata ja apellatsioonkaebused rahuldamata. Siseministeerium esitas ka
kassatsioonkaebuse, kuid Riigikohtu 08.08.2013 määrusega jättis Riigikohus kassatsioonkaebuse
menetlusse võtmata. Tegemist on riigihangete menetluspraktikat muutva otsusega.
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2) Haldusasi nr 3-13-333 Tartu linna kaebus. Kaebaja taotles Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
(edaspidi EAS) 27.09.2012 otsuse tühistamist, millega nõuti Tartu linnalt tagasi projekti
"Antoniuse Gildimaja renoveerimine" raames välja makstud toetus summas 13 517,84 eurot
ning Siseministeeriumi 14.01.2013 vaideotsuse tühistamist, millega jäeti Tartu linna vaie
rahuldamata. EAS-i 07.05.2009 otsusega rahuldati Tartu linna taotlus regionaalministri
22.10.2007 määruse nr 7 „Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tingimused“
alusel toetuse saamiseks summas 431 190,36 eurot projektile „Antoniuse Gildimaja
renoveerimine“. EAS leidis oma 27.09.2012 otsuses, et kuna Tartu linn on rikkunud riigihangete
seadus, tuleb tagasi nõuda projekti raames välja makstud toetus summas 13 517,84 eurot.
31.10.2012 esitas Tartu linn Siseministeeriumile vaide EAS-i 27.09.2012 tagasinõudeotsuse
tühistamiseks. Siseministeeriumi jättis 14.01.2013 vaideotsusega vaide rahuldamata. 14.02.2013
esitas Tartu linn Tallinna Halduskohtule kaebuse EAS-i 27.09.2012 otsuse ja Siseministeeriumi
14.01.2013 vaideotsuse tühistamise nõuetes. Tallinna Halduskohtu 19.06.2013 otsusega
rahuldas kohus kaebuse ja tühistas EAS-i 27.09.2012 otsuse ning Siseministeeriumi 14.01.2013
vaideotsuse. Otsust edasi ei kaevatud.
Kohus leidis, et vaidlustatud EAS-i otsus ja Siseministeeriumi vaideotsus tuleb tühistada olulise
kaalutlusvea tõttu. Nii EAS kui ka Siseministeerium asusid seisukohale, et Vabariigi Valitsuse
22.12.2006 määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel
ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord“ §-s 111 sätestatud
rikkumiste korral tuleb tagasinõuet igal juhul kohaldada, kuna õigusnormiga, millega on
sätestatud protsendimäärale vastav tagasinõudmine, on eeldatud, et kahju tekkis.
Siseministeerium ja EAS olid seisukohal, et sellistel juhtudel ei näe nimetatud säte ette
kaalutlusõigust küsimuses, kas tagasinõue esitada või mitte.
Kohus eeltoodud seisukohaga ei nõustunud. Kohus leidis, et perioodi 2007-2013
struktuuritoetuste seaduse (STS) § 26 lg 2 p 7 sätestab, et tagasinõudmise otsuse võib teha, kui
toetuse saaja ei ole täitnud talle STS-iga või selle alusel antud õigusaktidega pandud kohustusi.
Nimetatud normi sõnastusest „võib“ tuleneb, et tagasinõudmise otsuse tegemine toimub
kaalutlusõiguse alusel. Expressis verbis on kaalutlusõiguse olemasolu toetuse tagasinõudmise
otsustamisel sätestatud ka Vabariigi Valitsuse määruse nr 278 § 11 lg-s 1.
2013. a langetati PPA kahjuks 25 kohtuotsust.
Kodakondsus- ja migratsiooniosakonna valdkonnas oli riigi kahjuks lõppenud kohtulahendeid kokku
5 (haldusasjad nr 3-12-577, 3-12-931, 3-13-1044, 3-12-1363, 3-11-2225). PPA kahjuks lõppenud
kohtulahendite põhjusteks on olnud haldusaktide ebapiisav motiveerimine (faktiliste ja õiguslike
asjaolude puudulik kajastamine) ning kohati ka õigusliku regulatsiooni ebaõige rakendamine.
Rahapesu andmebüroo (edaspidi RAB) valdkonda kuulunud riigi kahjuks lõppenud kohtulahendeid
oli kokku 7 (haldusasjad nr 3-11-701, 3-12-2011, 3-13-892, 3-13-1182, 3-13-1260, 3-13-1301, 3-131743). RAB-i valdkonna kohtuasjade kaotuste põhjuseks oli peamiselt kaks asjaolu. Esiteks hakkas
RAB 2013. a kohtusse esitama uut tüüpi taotlusi (peremehetu vara riigi omandisse kandmiseks),
milles varasem kohtupraktika ning kogemus puudus. Teiseks hakkasid kohtud 2013. a varasemast
rangemalt hindama tõendeid.
Muudes PPA valdkondades oli riigi kahjuks lõppenud kohtulahendeid kokku 13 (haldusasjad nr 3-11659, 3-11-1577, 3-11-1656, 3-3-1-90-11, 3-11-1939, 3-12-2194, 3-13-78, 3-13-156, 3-11-1207, 3-1189

2788, 3-11-1108, 3-13-1599, 3-13-1131). Enamik kaotusi on kohtuasjades, mis käsitlevad
mittevaralise kahju hüvitamise nõuet arestimaja ebainimlikes tingimustes viibimise tõttu. Kaotuste
põhjuseks ongi asjaolu, et arestimajade üldised olmetingimused on viletsad ning paljudes
arestimajades puudub kinnipeetavatel võimalus viibida värskes õhus. Väljamõistetavad hüvitised ei
ole olnud suured. Kohtud on seni järginud kohtupraktikas väljakujunenud hüvitise määra, milleks on
umbes 2 eurot ühe arestimajas ebainimlikes tingimustes viibitud päeva eest.
PÄA kahjuks langetas kohus 2013. a ühe otsuse.
Tsiviilasjas nr 2-11-55247 (A.Aasmaa hagi), kus vaidlus puudutas päästeteenistuse staaži küsimust,
millest sõltus töölepingu erakorralisest ülesütlemisest tulenev hüvitis. Pooled vaidlesid selle üle, kas
hageja töötamise periood tuletõrjuja-päästjana kohaliku omavalitsuse Avinurme VT komandos
perioodil 1. oktoober 1997 kuni 30. juuni 2004 on käsitletav töötamisena kohaliku omavalitsuse
päästeasutuses ja tuleb arvestada päästeteenistuse seaduse (PTS) § 13 lg 2 p 1 alusel
päästeteenistuse staaži hulka. PÄA väitis, et nimetatud töötamist ei saa PTS § 13 lg 2 p 1 järgse
staažina arvestada, kuna hageja tegutses sel perioodil vabatahtliku päästjana, millist staaži
päästeteenistuse staaži hulka ei arvata. Sellest tulenevalt vaidlesid pooled, kas hageja pidi kostjale
temaga töölepingu erakorralisest ülesütlemisest etteteatamisel järgima töölepingu seaduse (TLS) §
97 lg 2 p-s 3 või punktis 4 sätestatud tähtaega.
Viru Maakohtu otsusega rahuldati hagi ja mõisteti hageja kasuks kahjuhüvitisena välja 559,78 eurot.
PÄA esitas apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtule, kes otsustas jätta PÄA apellatsioonkaebuse
rahuldamata. PÄA esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule, kuid Riigikohtu 19.06.2013. a. määrusega
kassatsioonkaebust menetlusse ei võetud.
Kohus leidis, et Avinurme valla kui tööandja õigused läksid hageja suhtes alates 1. juulist 2004 üle
Ida-Virumaa Päästeteenistusele. Seega TLS § 97 lg 2 p 4 sätestatud tähtajast tulnuks lähtuda ja
töötajale töölepingu erakorralisest ülesütlemisest ette teatama vähemalt 90 kalendripäeva.
2013. a langetas kohus KAPO kahjuks ühe otsuse.
Haldusasi nr 3-10-476 O. N kaebus. Kaebaja esitas kaebuse KAPO ja prokuratuuri vastu
kriminaalmenetluse ajaks ametist kõrvaldamise tõttu perioodil 04.12.2001-22.04.2008 saamata
jäänud töötasu ja viivise väljamõistmiseks kokku 98 020,14 eurot. Kohtuasi lõppes Tallinna
Ringkonnakohtu otsuse jõustumisega, millega jäeti isiku apellatsioonkaebus rahuldamata ning
Tallinna Halduskohtu otsus muutmata. Kohtukolleegiumi hinnangul oli põhjendatud halduskohtu
otsus, millega rahuldati isiku kaebus osaliselt ning mõisteti kaebajale kriminaalmenetluse ajaks
ametist kõrvaldamisega tekitatud kahju hüvitamiseks Eesti Vabariigilt välja õiglane hüvitis 15 000
eurot (neto), millest 5000 eurot tuli tasuda solidaarselt Prokuratuuril ja Kaitsepolitseiametil ning 10
000 eurot Justiitsministeeriumil. Menetluskulud jäid menetlusosaliste endi kanda. Solidaarvastutuse
alusel täitis Kaitsepolitseiameti eest kohustuse Prokuratuur läbi Vabariigi Valitsuse reservi.
Konkreetne lahend tehti riigi kahjuks tulenevalt Riigikohtu praktikast. 2011. a lahendas Riigikohtu
üldkogu neli kohtuasja, mis olid seotud kriminaalmenetluses tekitatud kahju hüvitamisega. Kolmes
kohtuasjas jõudis Riigikohtu üldkogu järeldusele, et kehtiv regulatsioon on põhiseadusega vastuolus,
kuna ei sätesta võimalusi kohtueelses kriminaalmenetluses tekitatud kahju hüvitamiseks. Lüngad
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riigi poolt õiguspäraselt tekitatud kahju hüvitamise regulatsioonis võimaldavad kriminaalmenetluses
õigeksmõistetud isikul taotleda kahju hüvitamist põhiseaduse alusel.
Sisekaitseakadeemia kahjuks langetas kohus 2013. a ühe otsuse.
Haldusasi nr 3-13-1156 S.Veisalu kaebus. Kaebaja esitas kaebuse Sisekaitseakadeemia rektori
29.04.2013 käskkirja nr 6.1-5/156 punkti 2, millega kohustati isikut hüvitama riigi poolt tema
õpingutele tehtud kulutused, ning 7.05.2013 koolituskulude hüvitamisteatise nr 4.1-2/2025
tühistamise nõude. Tallinna Halduskohus oma 30.08.2013. a otsusega rahuldas Siiri Veisalu kaebuse
ning tuvastas Sisekaitseakadeemia rektori 29.04.2013 käskkirja nr 6.1-5/156 punkti 2 tühisuse ning
tühistas 7.05.2013 koolituskulude hüvitamisteatise nr 4.1-2/2025 ja mõistis Sisekaitseakadeemialt
välja menetluskulu 679 eurot ja 20 senti.
Kohus langetas Sisekaitseakadeemia kahjuks otsuse, kuna Sisekaitseakadeemia rektori käskkirjast ei
selgu adressaadile pandava kohustuse täpne sisu ning kuna Sisekaitseakadeemia poolt 7.05.2013
väljastatud koolituskulude hüvitamisteatise nr 4.1-2/2025 puhul oli tegemist samuti haldusaktiga,
kuid hüvitamisele kuuluvad summad olid esitatud koondsummadena. Kohus tühistas teatise ilmsete
põhjendamispuuduste tõttu, mis muutsid haldusakti õiguspärasuse kontrollitamatuks.
7.2.9.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

2013. a oli Siseministeeriumil ja tema valitsemisalal jõustunud kohtuasju kokku 250, millest riigi
kasuks langetas kohus otsuse 180 kohtuasjas, riigi kahjuks langetati otsus 30 kohtuasjas ja menetlus
lõpetati 40 kohtuasjas. Kui hinnata, et menetluste lõpetamine on olnud riigile eelkõige kasulik, siis on
2013. a jõustunud kohtulahendites positiivsete otsuste osakaal 88%. Kohtuasjade arv võrreldes
eelmiste aastatega on suurenenud: 2012. a 221 kohtuasja; 2011. a 249 kohtuasja; 2010. a 223
kohtuasja.
Kuigi kohtuasjade arv on üsna suur leiab Siseministeerium, et suures osas on tegemist
halduskaebustega, millede esitamist ei ole võimalik haldusorganil oluliselt mõjutada. Lisaks tuleb
arvestada Siseministeeriumi valitsemisala suurust (üle 10 000 teenistuskoha) ja täidetavate
ülesannete eripalgelisust. Riigi kahjuks lõppesid kohtuasjad eelmisel aastal valdavalt neljal põhjusel.
Peamisteks põhjusteks olid õigusliku regulatsiooni ebaõige rakendamine, haldusaktides puudulik
faktiliste ja õiguslike asjaolude kajastamine, kohtupraktika muutus ja osaliselt ka muud elulised
asjaolud. Mõjukaimaks eluliseks asjaoluks, mis on kaasa toonud kohtuasjade kaotuse, on olnud
näiteks PPA valdkonna spetsiifikast tulenevad arestimajade ning kodakondsus- ja migratsiooni
valdkonda kuuluvad vaidlused. Samuti on suurenenud PPA rahapesu andmebüroo vaidluste arv ja
sellega seoses ka riigi kahjuks langetatud otsuste arv. Seda põhjusel, et RAB hakkas 2013. a esitama
kohtutele uusi taotlusi peremehetu vara riigi omandisse kandmiseks, mille osas puuduvad varasemad
kogemused ja kohtupraktika.
Siseministeerium jätkab kohtuvõimekuse tõstmiseks ametnike ja töötajate koolitamist ning pöörab
veelgi suuremat tähelepanu kohtuotsuste analüüsile, et ennetada kohtuvaidlusi. Siseministeeriumi
hinnangul on kohtuasjade vähendamiseks rakendatud eelnimetatud meetmed olnud piisavad ja
efektiivsed ning nende rakendamist jätkatakse ka edaspidi
Politsei- ja Piirivalveamet
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PPA kahjuks lõppesid kohtuasjad eelmisel aastal valdavalt neljal põhjusel. Peamisteks põhjusteks olid
õigusliku regulatsiooni ebaõige rakendamine, haldusaktides puudulik faktiliste ja õiguslike asjaolude
kajastamine, kohtupraktika muutus, osaliselt ka elulised asjaolud. Mõjukaimaks eluliseks asjaoluks,
mis on kaasa toonud kohtuasjade kaotuse, on olnud vilets olukord arestimajades. On ilmselge, et seni
kuni arestimajades puuduvad jalutamisvõimalused, jätkatakse ka neis kinnipeetutele rahaliste
hüvitiste väljamõistmist. Kuivõrd mitmed arestimajad on viimastel aastatel kaasajastatud, siis see
peaks tooma endaga kaasa ka vaidluste ja negatiivsete lahendite arvu vähenemise.
PPA-le negatiivselt lõppenud kohtulahendeid analüüsitakse erilise põhjalikkusega ning vaadatakse üle
senine menetluspraktika, mille tulemusena on järgnevate haldusaktide koostamisel võimalik
varasemaid vigu vältida. Kohtuasjade arvu langetamiseks arvestab kodakondsus- ja
migratsiooniosakond oma menetluste läbiviimisel kohtulahenditest tulenevaid seisukohti; isikule
koormava haldusakti koostamisel kooskõlastatakse keerulisemad juhtumid vajadusel PPA-d kohtus
esindavate juristidega. Kõikidest kohtuasjadest teavitatakse asjassepuutuvat struktuuriüksust. Lisaks
on kohtuasjade kohta info kättesaadav.

Päästeamet
Kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks on PÄA koolitanud haldusaktide
vormistamisega tegelevaid ametnike ja töötajaid ning plaanib seda teha ka tulevikus. Eesmärgiks on
suurendada ametnike ja töötajate teadmisi, et tagada haldusmenetluste õiguspärane läbiviimine,
haldusaktide nõuetele vastavus, ärakuulamisõiguse tõhusam rakendamine ja haldusaktide
motiveerimiskohustuse täitmine. PÄA on koostanud ka kohtuasjade analüüse, et kaardistada
kohtumenetlustest ilmnenud puuduseid.

Kaitsepolitseiamet
KAPO-s tarvitusele võetud meetmed kohtuvaidluste vähendamiseks on end igati õigustanud –
teenistujate koolitamine ja nõustamine dokumentide koostamisel ja toimingute teostamisel on
viinud KAPO otsuste vaidlustamise miinimumini. KAPO jätkab teenistujate nõustamist ja koolitamist
ka 2014. a.
2013. a kohtuvaidluste olemusest tuleb esile tuua kohtuvaidluste arvu kasvu seoses riigi poolt isikule
alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduse ja riigivastutuse seaduse
regulatsiooni puudulikkusse ning põhiseadusvastase olukorra tõttu. Tulenevalt Riigikohtu 2011. a
üldkogu otsustest on kriminaalmenetluses õigeksmõistetud isikutel võimalik põhiseaduse alusel
taotleda kahju hüvitamist, sh õiguspäraselt tekitatud kahju eest. Senikaua kuni seadusandja poolt ei
ole kõrvaldatud kehtiva regulatsiooni põhiseadusvastane olukord ja lahendatud süüteomenetluses
tekitatud kahju hüvitamise küsimused ei ole KAPO-l võimalik vastavate taotluste või kaebuste korral
vältida riigile kaasnevaid rahalisi kohustusi. Riigikohtu seisukohadest tulenevalt tuleb riigil isikule
hüvitada õiguspärase kriminaalmenetlust tagava vahendiga põhjustatud kahju ja saamata jäänud tulu
õiglases ulatuses. Sellest tulenevalt jääb vaidlusesemeks üksnes õiglase hüvitise suurus.
KAPO ettepanek on Justiitsministeeriumil kiirendada vastava regulatsiooni väljatöötamist. Riigikogu
menetluses olevate eelnõude otsingust nähtub, et Riigikogus on algatatud juba 07.04.2011 uus
riigivastutuse seaduse eelnõu, mille üheks eesmärgiks on kõrvaldada ka ülal viidatud kehtiva õiguse
puudused. Kahjuks ei ole siiani Justiitsministeeriumi poolt uuendatud ja täiendatud riigivastutuse
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seaduse eelnõud Riigikogule esitatud. Olukorras, kus riigivastutusõiguse ulatuslik terviklahenduse
väljatöötamine on aeganõudev, tasub kaaluda esmalt eraldi eelnõuga kõrvaldada Riigikohtu üldkogu
poolt viidatud põhiseadusvastane olukord ning lahendada süüteomenetluses tekitatud kahju
hüvitamise lüngad eraldi eelnõuga.

Sisekaitseakadeemia
Kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks jätkatakse töötajate koolitamist
parandades seeläbi tehtavate haldusaktide kvaliteeti.

Häirekeskus
Häirekeskuse töö spetsiifikat arvestades ei saa välistada, et tulevikus ei esitata Häirekeskuse vastu
kahju hüvitamise nõudeid. Hädaabiteate vastuvõtja peab olema võimeline telefonitsi määrama
abivajaja tervisliku seisundi ja ohtlikkuse tema elule ning määrama selle astme. Olenemata sellest,
kui hästi on korraldatud töö tegemise protsessid ja kui arusaadavalt on sõnastatud kõikvõimalikud
korrad ja juhendid ei saa eksimusi välistada. Ühegi korra ega juhendiga ei ole võimalik ette näha kõiki
reaalses elus toimuvaid sündmusi, mida vastav kord või juhend peaks reguleerima.
Olles teadlik asjaolust, et kohtumenetlus on kallis, aeganõudev ning tihtipeale üllatusliku lahendiga,
proovib Häirekeskus alati enne kohtusse pöördumist lahendada vaidlusküsimuse pooltevahelisel
kokkuleppel ehk kompromissiga. Kuivõrd kompromissi sisuks on vastastikune järeleandmine
vaieldavates või ebakindlates küsimustes ja kompromiss eeldab mõlema vaidleva poole tahet
lahendada vaidlus kohtuväliselt siis ei sõltu kompromissi sõlmimise võimalikkus ainult Häirekeskuse
tahtest.
7.2.10 Sotsiaalministeerium
7.2.10.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Sotsiaalministeerium ja tema valitsemisala asutused peavad kohtus esindamist nõuetekohaseks.
7.2.10.2 Riigi kaotuste põhjused

1) Tsiviilasi nr 2-09-55061 – Kohus jättis rahuldamata Eesti Vabariigi Sotsiaalkindlustusameti kaudu
(hageja) ohvriabi seaduse § 31 lg 1 alusel esitatud regressinõude summas 2830,77 eurot kuna
asjas ei leidnud tõendamist kostja süü kannatanule tervisekahjustuse tekitamises ning mistõttu
kostja ei vastuta kannatanule tekitatud kahju eest.
2) Tsiviilasi nr 2-12-28705 - Riigilt väljamõistetud summa 10 023,20 € (töövõimetusest tuleneva
kahju igakuine hüvitis perioodi 03.06.2011-01.04.2012 eest 1844,40 €, perioodi 01.04.201231.05.2015 eest 6178,80 € ja mittevaralise kahju hüvitis 2000 €). Tegemist on ENSV
tsiviilkoodeksi § 473 alusel riigi vastu esitatud nõudega, mille kohaselt võtab riik üle
tööülesannete täitmisel saadud tervisekahju hüvitamise kohustuse juhul, kui kahju põhjustanud
tööandja on õigusjärglaseta likvideeritud. Kohus rahuldas hagi kuna asjas leidis tõendamist
tööandja poolne töölepingu rikkumine. Nõuet vähendati poole võrra VÕS § 139 alusel võttes
arvesse kahjustatud isiku osa kahju tekkimisel.
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3) Tsiviilasi nr 2-12-35430 - Kohus jättis rahuldamata Eesti Vabariigi Sotsiaalkindlustusameti kaudu
(hageja) ohvriabi seaduse § 31 lg 1 alusel esitatud regressinõude summas 6630 eurot. Nõue jäeti
rahuldamata kuna ei leidnud piisavalt tõendamist põhjuslik seos kostja teo ja kahju vahel. Riigi
kanda jäeti riigi õigusabi kulud 194,40 eurot.
4) Tsiviilasi nr 2-13-19479 - Kohus jättis rahuldamata Eesti Vabariigi Sotsiaalkindlustusameti kaudu
(hageja) ohvriabi seaduse § 31 lg 1 alusel esitatud regressinõude summas 3588,58 eurot. Nõue
jäeti rahuldamata kuna ei leidnud piisavalt tõendmaist põhjuslik seos kostja teo ja selle tagajärje üliraske kehavigastus - saabumise vahel.
5) Haldusasi nr 3-4-1-7-13 – Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus
olevaks ja kehtetuks vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 esimene lause osas, mis annab
maksimaalses määras vanemahüvitist saava isiku puhul hüvitise määrast suurema
sotsiaalmaksuga maksustatava tulu teenimise korral tulemuse, et isiku summaarne sissetulek
(korrigeeritud vanemahüvitise pluss lisatulu) väheneb võrreldes olukorraga, kus ta lisatulu poleks
teeninud. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas põhiseadusvastaseks ja
kehtetuks vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 esimese lause osas, mille alusel vähendatakse isiku
saadavat vanemahüvitist sedavõrd, et tema kogusissetulek kujuneb väiksemaks kui talle algselt
määratud vanemahüvitis.
6) Haldusasi nr 3-13-77 - Kohus oli seisukohal, et Sotsiaalkindlustusamet on läbiviinud
haldusmenetluse vaid formaalselt ning on jätnud täitmata seadusega ettenähtud kohustuse –
selgitamiskohustuse. Kohus möönas, et selline menetlusviga ei too kaasa alati haldusakti
tühistamist. Antud juhul tekkis isikul aga õiguspärane ootus, et talle määratud 60 %-ne töövõime
kaotus säilib kuni 2024 a. Seetõttu jõudis kohus arvamusele, et Sotsiaalkindlustusameti poolne
selgitamiskohustuse rikkumine on sedavõrd jäme ning ebakõlas hea halduse tavaga, et toob
kaasa Sotsiaalkindlustusameti otsuse tühistamise.
7) Haldusasi nr 3-12-2298 – Kohus jõudis oma otsuses järeldusele, et Sotsiaalkindlustusametit tuleb
kohustada kaebaja riigieelarvelisele ööpäevaringsele erihooldusteenusele suunamiseks kolme
kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Otsuse põhjenduste kohaselt saab mõistlikuks
ajaks teenusele suunamiseks pidada 3-e kuud. Riigi viivitust õigustatud isiku ööpäevaringsele
erihooldusteenusele suunamisel ca 2 aasta jooksul ei saa seega pidada mõistlikuks ajaks ning
seetõttu on selline tegevusetus õigusvastane. Seega on riigi tegevusetus kaebaja suunamisel
ööpäevaringsele erihooldusteenusele õigusvastane ning selle õigusvastase tegevusetusega on
riivatud kaebaja subjektiivseid õigusi intensiivselt – täidetud on RVastS § 7 lg-s 2 sätestatud
eeldused. Kuna riik on mõistliku aja jooksul jätnud täitmata oma kohustuse kaebaja
ööpäevaringsele erihooldusteenusele suunamisel, on kaebaja pidanud ise tasuma kõik tema
hoolekandeasutuses viibimisega seotud kulud. Sotsiaalkindlustusametilt nõuti välja sellega
kaebajale tekitatud varaline kahju 5730 eurot. Sotsiaalkindlustusameti apellatsiooni samas asjas
ei rahuldatud ja kassatsioon samas asjas jäeti läbi vaatamata.
8) Haldusasi nr 3-13-1168 - Kohus rahuldas kaebuse ja tühistas Sotsiaalkindlustusameti otsused
isiku töövõimetuse tuvastamise kohta. Kohus jõudis järeldusele, et kaebaja poolt vaidlustatud
otsustes puuduvad haldusorgani kaalutlused ning järelduseni jõudmise arutluskäik ei ole jälgitav.
Arvestades Sotsiaalkindlustusameti laia diskretsiooniõigust, ei ole need puudused
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kohtumenetluses kõrvaldatavad. Kohustati Sotsiaalkindlustusametit tegema samas asjas uus
otsus. Sotsiaalkindlustusametilt mõisteti välja riigilõiv 15 eurot.
9) Haldusasi nr 3-13-1066 – Kohus rahuldas kaebuse ja leidis, et Sotsiaalkindlustusameti poolt
kaebajale tehtud otsused ei ole piisavalt motiveeritud, langetatud puuduliku info alusel.
Sotsiaalkindlustusamet ei ole uurimisprintsiibi kohaselt võtnud tarvitusele abinõusid täiendava
info hankimiseks, et langetada objektiivne otsus ja seega kuuluvad vaidlustatud otsused
tühistamisele.
10) Haldusasi nr 3-12-2485 26.11.2012 esitas AS Samat Tartu Halduskohtule kaebuse
Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni 03.10.2012 ettekirjutuse nr 3.1-1/10293-1 tühisisuse
tuvastamiseks või alternatiivselt selle tühistamiseks. Tööinspektsiooni ettekirjutusega kohustati
AS-i Samat tööandjana korraldama sõidukijuhtide töö- ja puhkeaega nii, et juhid saavad kinni
pidada töö- ja puhkeaja nõuetest ning juhte juhendada ja regulaarselt kontrollida.
Tööinspektsioon vastas kaebusele kahel korral, sh andis sisuline vastuse ja seisukoha
kohtukulude jaotuse kohta.
Antud haldusasi oli otseselt seotud Harju Maakohtu menetluses olnud väärteoasja nr 4-12-5311
kohtumenetlusega. Väärteoasja kohtumenetluse käigus esitas AS Samat uued tõendid, mida
Tööinspektsiooni poolt läbi viidud menetluste käigus kordagi ei mainitud ega esitatud.
Väärteoasjas langetas Harju Maakohus otsuse 11.01.2013. Tulenevalt sellest ja väärteoasja
kohtumenetluse käigus ilmnenud asjaoludest ning uutest tõenditest, mis puudutasid otseselt
haldusasja nr 3-12- 2485 menetlust, tühistas Tööinspektsioon pärast väärteoasjas 4-12-5311
tehtud kohtuotsuse jõustumist 01.03.2013 Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni 03.10.2012
ettekirjutuse tagasiulatuvalt alates 12.02.2013. Pärast kohtumenetluse esemeks olnud Ida
inspektsiooni ettekirjutuse tühistamist esitas Tööinspektsioon vastustajana kohtule seisukoha,
milles leidis, et kohtumenetlus tuleb haldusasjas lõpetada HKMS § 152 lg 1 p 4 alusel. Välja on
kujunenud praktika, et kohtumenetluse käigus esitatakse ja võetakse ka kohtu poolt vastu
täiendavad tõendid, mida kohtumenetlusele eelnenud haldusmenetluse käigus esitatud ei ole,
vaatamata sellele, et menetlusosalisel on koostöökohustus.
11) Haldusasi nr 3-12-2345 - Kohtuotsuse kohaselt sekkus Tartu Halduskohus osaliselt ka
Ravimiameti diskretsiooniõigusesse ning kohustas ettekirjutusega määratlusotsuse uueks
läbivaatamiseks. Ravimiametil oli võimalik vaidlustada kohtuotsus Tartu Ringkonnakohtus või
vaadata Zandera Ltd. taotlus uuesti läbi ning teha uus otsus. Võimalike segaduste vältimiseks
vaadati taotlus uuesti läbi ja põhjendati kaalutlusi selgemalt
7.2.10.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

Sotsiaalkindlustusamet. Vajalik on koolituste läbiviimine. Sotsiaalkindlustusametis hakkab töö aastal
2014 toimuma spetsialiseerumise alusel. Sellest tulenevalt on võimalik põhjalikumalt koolitada välja
esialgseid haldusotsuseid tegevad teenistujad ning selle tulemusena peaks tõusma nii esialgsete
otsuste kvaliteet kui efektiivsus otsuste tegemisel. Teoreetiliselt võiks see vähendada juristide
töökoormust, kui esialgsed otsused on tehtud kvaliteetselt.
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Terviseamet teostab järelevalvet ja rakendab riiklikku sundi 27 seaduse alusel ja paljudes
valdkondades ning arvestades kasvavat tendentsi lahendada vaidlused kohtus, siis kohtasjade
vähenemist ei prognoosi.
2013.a kavandas ja viis Tööinspektsioon järelevalvega tegelevatele ametnikele läbi haldusmenetluse
koolituse. Koolituseks läbiviimiseks koostati õppematerjal Haldusmenetluse hea tava
Tööinspektsioonis. Koolituse praktilises osas lahendati kaasusi ja koostati ettekirjutusi. Põhiline
rõhuasetus oli suunatud tõendite kogumisele ja õiguspärase haldusakti koostamisele.
Koolitused jätkuvad 2014. a. Käesolevaks aastaks on ametnikele kavandatud kaks koolitust, mille
eesmärgiks on kaasuste lahendamine ja selle käigus õiguspäraste haldusaktide koostamine lähtuvalt
viimase kolme aasta kohtupraktikast.
Väljatöötamisel on järelevalve töökord, mis annab ametnikele selged suunised muuhulgas tõendite
kogumiseks ning menetlusprotokolli ja haldusakti koostamiseks.
Ravimiameti ja Tervise Arengu Instituudi kohtuvaidluste vähendamise meetmeid vaidluste
marginaalse hulga tõttu ei analüüsita.
7.2.11 Välisministeerium
7.2.11.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Välisministeeriumi hinnangul on kohtus riigi esindamine olnud nõuetekohane.
7.2.11.2 Riigi kaotuste põhjused

Välisministeeriumil ei olnud 2013. a kohtulahendeid riigi kahjuks.
7.2.11.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

Meetmeid ei olnud märgitud.

7.3 Maavalitsused
7.3.1

Harju Maavalitsus

7.3.1.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Hinnangut ei olnud märgitud.
7.3.1.2 Riigi kaotuste põhjused ja kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad või rakendatud meetmed

Harju Maavalitsus ei saanud 2013. a ühtegi riigi kahjuks lahendi.
7.3.1.3 Hinnang kohtuvaidluste vähendamiseks rakendatud meetmete tulemuslikkusele

2013. a kasvas lapsendamisega seonduvate tsiviilasjade arv 2012. a võrreldes - kui 2012. a andis
Harju Maavalitsus arvamuse taolises 22 asjas, siis 2013.a andis arvamuse 41 asjas.
Maareformi seadusest tulenevalt sõlmis Harju Maavalitsus ning jälgib 153 reaalkoormatisega tagatud
lepingu osas (2013. a oli see arv 220) regulaarselt ka õiguslikke probleeme.
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7.3.2

Ida-Viru Maavalitsus

7.3.2.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Hinnangut ei olnud märgitud.
7.3.2.2 Riigi kaotuste põhjused

1)

Tsiviilasjas nr.2-11-43012, Vadim Toming´a hagi Ida-Viru Maavalitsuse vastu 454,61 euro
väljamõistmiseks, mõisteti Ida-Viru Maavalitsuselt Vadim Toming´a kasuks välja töötasu 454,61
eurot ja riigilõiv 102,25 eurot. Kohus analüüsides esitatud dokumente ning kuulanud
kohtuistungil ära pooled, otsustas tuginedes VÕS § 8; § 9; § 101 lg 1; § 108 lg 1; § 635 hagi
rahuldada. Kohus asus positsioonile, et juhindudes VÕS § 8, § 9 on Ida-Viru MV hageja vahel
toimunud töövõtulepingu sõlmimine kuna 17-21.06.2011 meilidega oli teatatud olulisemad
tingimused töö ja tasu osas.

7.3.2.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnang rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

Varasematel aastatel (kuni 2010) on olnud kohtulahendite tühistamise peamiseks põhjuseks
eksimused haldusmenetluse läbiviimisel. Kolmel viimasel aastal ei ole enam sellel põhjusel
haldusakte tühistatud, mistõttu on kavandatud meetmed (pöörata suuremat tähelepanu
haldusmenetluse läbiviimisele) igati tulemusi andnud.
7.3.3

Järva Maavalitsus

7.3.3.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Järva Maavalitsuse hinnangul on kohtus riigi esindamine olnud nõuetekohane.
7.3.3.2 Riigi kaotuste põhjused

2013. a sai Järva Maavalitsus ühe riigi kahjuks lahendi haldusasjas. OÜ Järva PM esitas kaebuse Järva
maavanema kohustamiseks vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmise haldusmenetluse
lõpule viimiseks ja haldusakti väljaandmiseks. Maavanema seisukoht oli, et haldusmenetlust ei saa
lõpule viia maa kasutusvaldusesse andmisega, kuna Koeru Vallavolikogu otsus, mis on maavanema
korralduse aluseks, on vastu võetud selleks maareformi seaduse § 233 lõikes 51 sätestatud tähtaega
ületades ning seetõttu oli maavanem teinud volikogule ettepaneku otsus kehtetuks tunnistada. Sama
seisukohta toetas ka Maa-amet, kes maareformi seaduse kohaselt annab selgitusi maareformiga
seotud õigusaktide rakendamisel. Enne OÜ Järva PM kaebust oli juba teine sama maaüksuse
kasutusvaldusesse taotleja esitanud kaebuse Koeru Vallavolikogu otsuse õigusvastaseks
tunnistamiseks kaalutlusõiguse rikkumise tõttu ning kaebused ühendati üheks menetluseks. Kohus
leidis, vastupidiselt Maa-ameti seisukohale, et mitme taotlejaga maa kasutusvaldusesse andmise
menetluse puhul on tegemist erineva menetlusega, millele nimetatud tähtaeg ei rakendu ja tegemist
on üldse vaid menetlusliku, mitte õigusi lõpetava tähtajaga ning volikogu on ka kaalutlusõigust õigesti
kasutanud ja tegi sellest tulenevalt maavanemale ettekirjutuse volikogu otsuses tehtud ettepanek
maa kasutusvaldusesse andmiseks uuesti läbi vaadata. Kohus mõistis Järva Maavalitsuselt OÜ Järva
PM kasuks välja osalise menetluskulu summas 3 000 eurot.
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7.3.3.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

Kõikides kohtuasjades esindasid asutust maavalitsuse ametnikud, täites oma ülesandeid
nõuetekohaselt.
Järva Maavalitsuse eesmärk on haldusmenetluse läbiviimisel õigusaktide nõuete ning
haldusmenetluse põhimõtete järgimine, selle tagamiseks eelneb haldusaktide allkirjastamisele nende
kooskõlastamine vastavate spetsialistide poolt. Haldusaktide ja toimingute õiguspärasust toetab ka
teenistujate osalemine koolitustel, mis neid teemasid käsitlevad. Üldiselt võib vastavaid meetmeid
edukaks pidada, arvestades aastate jooksul väikest haldusasjade arvu, kus Järva Maavalitsus on
vastustajaks.
Riigi vastu algatatavate kohtuasjade ning just riigi kahjuks tehtavate kohtulahendite vähendamiseks
jätkame seniste meetmete rakendamist.
Maavanem esitab jätkuvalt hüpoteegipidaja ülesandeid täites nõudeid maa väljaostuvõlgade
sissenõudmiseks ning just nende hulk mõjutab olulisimalt kohtuasjade koguarvu igal aastal.
7.3.4

Lääne-Viru Maavalitsus

7.3.4.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Hinnangut ei olnud märgitud.
7.3.4.2 Riigi kaotuste põhjused

2013. a on lahend riigi kahjuks ühel juhul, kus tsiviilasjas kohaldas kohus aegumist ja maavalitsuse
nõue maa järelmaksu, intressi ja viivise võlgnevuses jäeti rahuldamata. Kaua kestva täitemenetluse
puhul on probleemiks, et nõue aegub ja juhul kui kinnisasja sundmüügist laekunud summa ei kata
kogu võlgnevust, puudub võimalus nõuda see sisse kohtus. Kuna täitemenetluses arvestatakse viivist
kuni müügini, siis niikaua kestva täitemenetluse puhul kasvab ka viivis. Antud kohtuasjas oli viivise
summa põhinõudest suurem. Ka tõi muudatused võlanõude aegumisse võlgade ümberkujundamise
ja võlakaitse seadus, mis jõustus 05.04.2011.
Antud lahendiga seoses pöördus Maavalitsus kirjaga Justiitsministeeriumi poole, milles väljendas
rahulolematust seoses kohtutäituri tegevusega maavalitsuse täiteasjade menetlemisel ja taotles
järelevalve algatamist. Vastuskirja kohaselt algatas Justiitsministeerium järelevalvemenetluse ja
ministeeriumi hinnangul on leidnud kohtutäituri tegevuses tõendamist TSM § 8 sätestatud
kohustuste rikkumine.
7.3.4.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete
tulemuslikkusele

Maavalitsuse kohtuasjade arv on väike, mistõttu eraldi meetmeid kohtuvaidluste vähendamiseks ei
ole kavandatud. Maa järelmaksu võlgnikele saadetakse meeldetuletusi.
Võrreldes 2012. a on kohtuasjade arv suurenenud 1 asja võrra. Kuna statistiline ülevaade on
jõustunud kohtulahendite arvu järgi, siis kokku on menetluses olevaid asju rohkem ja mõnes asjas
jätkub menetlus 2014. a (4 haldus ja 3 tsiviilasjas).
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Haldusmenetluse läbiviimisel ja maavanema korralduste vormistamisel on jälgitud seadusest
tulenevaid nõudeid.
Maavalitsuse poolt maa järelmaksu võlgnevuste sissenõudmise osas on eesmärk olnud võlgnevused
kiiresti sissenõudmisele anda.
7.3.5

Pärnu Maavalitsus

7.3.5.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele

Pärnu Maavalitsuse hinnangul on riigi esindamine kohtus toimunud nõuetekohaselt.
7.3.5.2 Riigi kaotuste põhjused

Kuigi haldusasjas, millega Pärnu maavanem esitas protesti Sauga vallavalitsuse 26.01.2007 otsuse nr
23 tühistamiseks jõustus 11.01.2013 Tallinna Ringkonnakohtu otsus, millega asja maavanema kasuks
lahend jäeti muutmata, kaasnesid vaidlusega maavalitsusele lepingulise esindaja kulud 181,20 eurot.
Haldusasjas seoses maavanema protestiga Varbla Vallavalitsuse 10.02.2012 ehituslubade nr 2449 ja
2450 tühistamiseks sõlmiti kompromiss järgnevatel põhjustel:
a) Arvestades kolmanda isiku õiguspärast ootust ehituslubade kehtima jäämise suhtes ning
asjaolu, et halduskohus ei
rahuldanud esialgse õiguskaitse taotlust vaidlusaluste
ehituslubade kehtivuse (ja sellega kaasnevalt ka ehitamisprotsessi enda) peatamiseks ning
samuti arvestades asjaolu, et vaidlusaluste tuulikute ehitustöid viiakse käesoleval ajal ka
reaalselt läbi, on tõenäoline, et ehitatavad tuulikud jäävad nende praeguses ehitamisjärgses
asukohas püsima. Ei ole tõenäoline, et isegi kui vaidlusalused ehitusload tühistataks,
kaasneks sellega tuulikute lammutamine, st sõltumata haldusasja tulemusest jäävad
ehitatud tuulegeneraatorid püsti;
b) Tallinna Halduskohus kinnitas, et uue planeerimismenetluse läbiviimisega on võimalik
ehitusload detailplaneeringuga kooskõlla viia. Võimalik on vaidlusaluste ehituslubade osas
haldusmenetluse uuendamine ja ehituslubade muutmine. Samuti on tõenäoline, et tuulikute
ehitus viiakse lõpule enne käesolevas kohtuasjas menetluse lõppemist, millega kaasneb
ehituslubade reguleerimiseseme ära langemine;
c) Vaatamata võimalikele menetluslikele minetustele, ei näe KKA sisulisi vastuväiteid
tuulegeneraatorite püstitamisele. Samas vastavate KKA poolsete ehituslubade ja Natura
hindamise kooskõlastuse olemasolu ilmnes alles kohtumenetluses, mõjutades ka kohtuasja
vajalikkusele ja perspektiivikusele antavat sisulist hinnangut.
Kuigi ehituslubade õiguspärasus oli menetlusosaliste vahel vaidluse all, on eeltoodust tulenevalt uue
planeerimismenetlusega võimalik saavutada ka maavanema järelevalve eesmärk (seaduslikkuse
tagamine).
Vastavalt 21.12.2012 Varbla Vallavolikogu korraldusele on uue Tamba tuulepargi muutmise vajadus
tingitud Natura hindamise tulemusest, kus korrigeeriti tuulikute arvu, asukohti, tuuliku tüüpi jne, ja
selle eesmärgiks on realiseerida keskkonna seisukohast parim lahendus. Menetlusosalised nõustusid
eeltoodud eesmärgi tagamise vajalikkuse osas. Detailplaneering kaotab oma kehtivuse PlanS § 27 lg 1
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kohaselt alles pärast seda, kui detailplaneering või selle osa tunnistatakse kehtetuks, või PlanS § 24 lg
6 kohaselt juhul, kui samale maa-alale kehtestatakse uus sama liigi planeering
7.3.6

Teised maavalitsused

Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru Maavalitsustel ei olnud 2013. a
riigi kahjuks kohtulahendeid.
Kohtuvaidluste vähendamiseks on järgnevad Maavalitsused ette näinud järgnevaid meetmeid:
1) Jõgeva Maavalitsus. Kohtuvaidluste vähendamiseks maavalitsus täiendavate meetmete
rakendamist ei kavanda, kuna enne allkirjastamist kontrollitakse kõigi haldusaktide ja
lepingute seaduslikkust maavalitsuse juristide poolt ning sellega on suudetud tagada, et riigi
vastu suunatud nõuete arv on viidud miinimumini.
2) Põlva Maavalitsus. Aastaid on tehtud ennetustööd kohtuasjade vältimiseks – kõik
korralduste eelnõud kooskõlastab maasekretär, samuti on tehtud tõhusat tööd
hüpoteekidest tulenevate võlanõuete kohtuväliseks sissenõudmiseks, on tugevnenud
järelevalve maa erastamise ja erastatava maa eest järelmaksuga tasumise üle. Probleemiks
on küll kohtulahendite ja lepingute alusel võlgade sissenõudmine, kuid nende kohta on
algatatud täitemenetlused.
3) Tartu Maavalitsus. Meetmena võeti eesmärgiks põhjalikumalt juhtumeid menetleda ja
haldusakte vormistada. Samas aga ei pruugi see paljudel juhtudel vähendada soovi
vaidlustada haldusakti sisulistel põhjendustel.
4) Valga Maavalitsus. Võrreldes 2012.a suurenes 2013.a kohtulahendite arv kuue võrra, mis oli
tingitud kohtulahendite suurenemisest lapsendamiste osas ja suurema arvu hagide
esitamisest kohtusse. Lapsendamiste osas on kohtumenetluste vältimine võimatu. Mitmed
võlgnevused olid tekkinud reaalkoormatise tasumata jätmisega.
5) Viljandi Maavalitsus. Eelmistel aruandeperioodidel on maavalitsustel tulnud palju tegeleda
võlanõuetega, mis on tekkinud seoses maa erastamise järelmaksete tasumise kohustuse
täitmata jätmisega. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete puhul, kus tõenäoliselt on tegemist
püsiva maksejõuetusega, tuleb igal üksikjuhul siiski kaaluda pankrotimenetluse algatamise
majanduslikku otstarbekust – kui pankrotimenetluse raugemine on tõenäoline, on kohtud
nõudnud võlausaldajatelt pankrotimenetluse kulude katteks makse tegemist kohtu deposiiti
(summas ca 3000 eurot) või on pankrotimenetlus küll algatatud, kuid kõik menetluse käigus
laekunud vahendid on läinud halduritasudeks ja muudeks pankrotimenetluse kuludeks ning
reaalne võlanõue ei ole menetluse tulemusena vähenenud.
6) Võru Maavalitsus. Kohtuvaidluste vähendamise eesmärgil toimus 2013.a maavalitsuse
osakondade ja talituste tihe koostöö juristidega, mis ilmselt aitas vältida uute kohtuasjade
algatamist
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Kokkuvõte
Käesolev koondanalüüs on ministeeriumide, maavalitsuste ja Riigikantselei poolt JM-ile esitatud
2013. a kohtus riigi esindamist kajastavate analüüside koond. Koondanalüüsi eesmärgiks on
informeerida Vabariigi Valitsust kohtuasjadest, milles ministeerium, maavalitsus või Riigikantselei või
nende valitsemisala asutus oli menetlusosaliseks ja milles oli 2013. a saadud jõustunud kohtulahend.
Hoidumaks HTM-i, RAM-i, SIM-i, SOM-i ja JM-i valitsemisala asutuste statistika moonutamisest,
käsitletakse HTM-i õppelaenudega seonduvaid, vanglateenistuse, PPA, SKA ja MTA kohtuasju eraldi.
Kokku oli 2013. a lõppenud kohtumenetlusi 2166, neist tsiviilasju 863, haldusasju 1285 ja
kriminaalasju 18. Kohtuasjade arv kokku on 2012. a võrreldes vähenenud ca 3% ja seda haldusasjade
(vähenemine 8%) ja kriminaalasjade (vähenemine 33%) arvelt kuid väike kasv on toimunud võrreldes
2012. a tsiviilasjade arvus (kasv 6%). Kohtuasjade arvu vähenemine on seotud vanglateenistusega
seotud haldusasjade arvu langusega (vähenemine võrreldes 2012. a 26%), kui need arvestusest välja
jätta, siis ei ole kohtuasjade koguarvus muutust toimunud.
Ministeeriumid ja nende valitsemisala asutused said 2013. a jõustunud lahendi kokku 1 978-s
kohtuasjas. Jättes arvestusest välja HTM õppelaenudega seonduvad, vanglateenistuse, MTA, PPA ja
SKA kohtuasjad, edaspidi nimetatud ka kui massvaidlused), siis oli 2013. a kokku 385 jõustunud
kohtuasja. 2012. a võrreldes näitab see kohtuasjade arvu vähenemist ca 7 %.
Maavalitsustel oli 2013. a kokku 188 lõppenud kohtuasja. 2012. a oli maavalitsustel kokku 134
jõustunud lahendiga lõppenud kohtuasja, 2011. a 168 ning 2010. a 238 kohtuasja. Seega on
maavalitsuste kohtuasjade koguarv 2012. a võrreldes suurenenud 40% ning võrreldes 2011. aastaga
suurenenud 12%. Samas 2010. a võrreldes vähenenud 21%. Maavalitsuste kohtuasjade arv on
kasvanud peamiselt Harju Maavalitsuse tsiviilasjade arvu kasvuga seoses reaalkoormatise tasumisel
tekkinud võla nõuetega kus Maavalitsus oli hagejaks.
HTM õppelaenudega seonduvate kohtuasjade arv on vähenenud võrreldes 2012. a 11%,
Vanglateenistuse kohtuasjade arv on vähenenud ca 26%, MTA kohtuasjade arv on suurenenud ca
12%, PPA kohtuasjade arv on suurenenud ca 8% ning SKA kohtuasjade arv on suurenenud ca 5%.
Vanglateenistuse osalemisel saadi 2013. a kokku 371 jõustunud lahendit, mis on 26% vähem kui
2012. a. Enim saadi lahendeid haldusasjades vastustajana (363), 2012. a oli vastavaks näitajaks 488,
2011. a 458 ja 2010. a 404.
MTA osales 2013. a lõppenud kohtuasjades enim halduskohtumenetlustes (391-l korral). 2012. a
võrdluses on see näitaja tõusnud ca 5%. Tsiviilasjades osaleti 80-l korral, mis tähendab, et 2012. a
võrdluses tõus antud asjade arv ca 39%. Kriminaalasjades osaleti ühel (1) korral (2012. a kahel korral).
PPA osales 2013. a lõppenud kohtuasjades enim halduskohtumenetlustes (211-l korral). 2012. a
võrdluses on see näitaja tõusnud ca 10%. Tsiviilasjades osaleti kahel korral ning kriminaalasjades
osaleti ühel (1) korral.
SKA osales 2013. a lõppenud kohtuasjades kokku 142-l korral, mis võrdluses 2012. a andmetega on
5% enam. Kõige enam osales SKA tsiviilkohtumenetlustes (81-l korral). 2012. a võrdluses on see
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näitaja tõusnud ca 43%. Haldusasjades osaleti kokku 61-l korral, mis võrdluses 2012. a on 31%
madalam.
Riigikantselei ei saanud 2013. a kohtuasjades ühtegi jõustunud lahendit, nagu seda ei saadud ka
neljal varasemal perioodil.
Kohtuasjade tulemusi hinnates on riigi kasuks tehtud kohtuasjade arv langenud 2012.a võrdluses
20% (1598-lt 1275-le). Langus on tingitud peamiselt vanglateenistusega seonduvate riigi kasuks
tehtud kohtuasjade arvu langusest (ca 200 kohtuasja võrra) ning MTA-ga seotud riigi kasuks tehtud
kohtuasjade arvu langusest (ca 60 kohtuasja võrra).
Riigi kahjuks tehtud lahendite arv on 2013. a langenud 38% (341-lt 213-le). Languse põhjuseks on
eeskätt MTA kahjuks tehtud kohtuasjade arvu langus (147-lt 60-le ehk 87 kohtuasja võrra).
2013. a tehti tsiviilasjades 604 riigi kasuks ja 25 riigi kahjuks lahendit, mis teeb tsiviilasjades
osalemise edukuseks 96% sisulise otsuse saanud lahenditest. 2012.a oli edukuse näitaja 95%, 2011. a
97% ning 2010. a 92%. Edukuse näitajaid hinnates tuleb arvestada asjaoluga, et suurema osa valimist
(kõik riigi tsiviilasjad) moodustavad HTM-i õppelaenude kohtuasjad (60% valimist), mille puhul on
positiivsete lahendite osakaal eriti suur (edukuse määr 98%). Allpool on ministeeriumide ja
maavalitsuste tsiviilasjade näitajad välja toodud ka ilma HTM õppelaenude andmeteta.
Halduskohtumenetluses tehti 2012. a riigi kasuks kokku 892 kohtulahendit. Riigi kahjuks tehti kokku
221 kohtulahendit. Menetlustes, kus riik osales vastustajana, saadi 2013. a positiivne lahend 559-l
korral. Haldusasjades, kus riik osales kaebuse või protesti esitajana, tehti lahend riigi kasuks 120-l
korral. Riigi esitatud kaebus/protest jäeti rahuldamata 7-l juhul.
Vanglateenistuse kohtuasjade tulemuslikkuse näitaja on 2013. a langenud 7%. Langus on toimunud,
kuna oluliselt (199 asja) on vähenenus positiivsete lahendite arv (394-lt 195-le) samas, kui
negatiivsete asjade arv on vähenenud vaid 11 asja võrra (60-lt 49-le).
Kinnipeetavate kaebuste kohta tehtud kohtute infosüsteemi päringu andmetest nähtub, et 2013. a
rahuldati osaliselt või tervikuna ca 2,3% kinnipeetavate kaebustest. 2012. a oli vastav näitaja 4,3%
ning 2011. a 7,4%. Eeltoodust nähtub, et kinnipeetavate põhjendamatute kaebuste osakaal on nii
2012. kui ka 2013. a suurenenud.
Kasvanud on MTA halduskohtumenetlustes osalemise tulemuslikkuse näitajad võrreldes 2012. a
(60,3%-lt 72.6%-ni). Tulemuslikkuse näitaja on kasvanud tulenevalt negatiivsete lahendite olulisest
langusest (59% ehk 147-lt 60-le). Langenud on ka positiivsete lahendite arv (29% ehk 223-lt 159-le),
kuid langus on võrreldes negatiivsete lahendite arvu langusega väiksem.
Tuntavalt on vähenenud PPA halduskohtumenetlustes osalemise tulemuslikkuse näitajad, samas ei
ole lahendite arvu muutused võrreldes 2012. a positiivsetes (langus 169-lt 149-le) ja negatiivsetes
lahendites (kasv 21-lt 25-le) olnud märkimisväärsed.
Maavalitsuste haldusasjadest lahendati riigi kasuks 22 asja. Negatiivseid lahendeid saadi 3.
Tulemuslikkuse näitajad on maavalitsuste osas paranenud kasvades 65% (2012. a) 88%-ni (2013. a).
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Kriminaalasjades riigi poolt esitatud hagidest leidis rahuldamist 16 hagi. 2012. a rahuldati 19 ja 2011.
a rahuldati 17 hagi. Kannatanuna sai ühe negatiivse lahendi Põllumajandusministeerium.
Kõigis menetlusliikides kokku mõisteti riigi kasuks välja 2 522 935 eurot ja riigi kahjuks 136 525
eurot. 2012. a mõisteti riigi kasuks välja 2 871 700 eurot ja kahjuks 457 026 eurot. Seega riigi kasuks
väljamõistetud summa on vähenenud 348 765 euro võrra ning riigilt kahjuks välja mõistetud 320 501
euro võrra võrreldes 2012. a.
Tsiviilasjades mõisteti 2013. a ministeeriumide kasuks välja 233 226 eurot ja riigi kahjuks 53 286
eurot. Riigi kasuks mõisteti 2013. a kõige enam välja koondsummana SIM-i kasuks – 71 397 eurot
ning riigi kahjuks mõisteti suurim koondsumma välja KAM-ilt summas 44 057 eurot.
HTM-i õppelaenudega seonduvates kohtuasjades (kõik tsiviilasjad) mõisteti 2013. a riigi kasuks välja
kokku 1 572 016 eurot. 2012. a mõisteti välja 1 009 763 eurot ning 2011. a 79 185 eurot.
MTA tsiviilasjades mõisteti 2013. a riigi kasuks välja 60 293 eurot ning riigi kahjuks summasid välja ei
mõistetud. 2012. a riigi kasuks ega kahjuks summasid välja mõistetud.
Vanglateenistuse esitatud andmetel tsiviilasjades 2013. a riigi kasuks ega kahjuks summasid välja
mõistetud. 2012. a mõisteti riigi kasuks välja 2 184 eurot, kuid riigi kahjuks summasid välja ei
mõistetud.
PPA tsiviilasjades 2013. a riigi kasuks ega kahjuks summasid välja ei mõistetud. Samas 2012. a
mõisteti tsiviilasjades riigi kasuks välja 5 351 eurot ning kahjuks 100 103 eurot.
SKA tsiviilasjades mõisteti 2013. a riigi kasuks välja 217 661 eurot ning kahjuks 10 023 eurot. 2012. a
mõisteti tsiviilasjades riigi kasuks välja 109 885 eurot ning riigikahjuks summasid välja ei mõistetud.
Maavalitsuste poolt osaletud tsiviilasjades mõisteti 2013. a riigi kasuks välja 220 527 eurot ning riigi
kahjuks 587 eurot. 2012. a mõisteti riigi kasuks välja kokku 155 879 eurot ning 2011. a 15 429,20
eurot. Riigil kahjuks mõisteti 2012. a välja 455 eurot.
Riigi kasuks mõisteti 2013.a ministeeriumide ja nende valitsemisala asutuste haldusasjades välja
200 eurot ning riigi kahjuks 41 453 eurot. 2012. a mõisteti haldusasjades riigi kasuks välja 339 820
eurot ning riigi kahjuks 256 693 eurot.
Riigi kahjuks mõisteti suurim koondsumma välja JM-ilt summas 18 800 eurot ning
Kaitseministeeriumilt koondsummas 11 404 eurot. Riigi kasuks mõisteti välja vaid Haridus- ja
Teadusministeeriumile koondsumma 200 eurot. Teistele ministeeriumitele haldusasjades riigi kasuks
summasid välja ei mõistetud.
Vanglateenistuse haldusasjades mõisteti 20123 a riigi kahjuks välja kokku 5 558 eurot. 2012. a
mõisteti välja kahju summas 30 351 eurot ja 2011. a 17 188 eurot. Riigi kasuks summasid välja ei ole
mõistetud.
2013. a mõisteti MTA-lt haldusasjades riigi kahjuks välja summa 19 490 eurot. Perioodil 2010-2013. a
riigi kasuks summasid välja mõistetud. Riigi kahjuks mõisteti 2012. a välja 610 eurot.
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PPA haldusasjades mõisteti 2013. a riigi kahjuks välja 11 128 eurot ning riigi kasuks 11 560 eurot.
2012. a mõisteti riigi kahjuks välja 1 974 eurot ning riigi kasuks summasid välja ei mõistetud.
Maavalitsuste osas ei ole perioodil 2010-2013 riigi kasuks halduskohtumenetlustes summasid välja
mõistetud. Riigi kahjuks ei ole perioodil 2011-2013 samuti summasid välja mõistetud, kuid 2010. al
mõisteti riigi kahjuks välja summa 1 071 eurot.
Kriminaalasjades mõisteti tsiviilhagide rahuldamisega riigi kasuks välja kokku 186 065 eurot. Aastal
2012 oli vastav näitaja 304 842 eurot ning 2011. a 124 464 eurot. Riigi kahjuks summasid 2013. a
välja ei mõistetud. 2012. a mõisteti riigi kahjuks välja 4 090 eurot.
MTA kriminaalasjades esitatud tsiviilhagide alusel mõisteti 2012. a riigi kasuks välja 70 510 eurot.
PPA kriminaalasjades esitatud tsiviilhagide alusel mõisteti 2013. a riigi kasuks välja 15 316 eurot.
2012. a oli vastav näitaja 601 eurot. Kahjuks summasid välja ei mõistetud.
Maavalitsustelt perioodil 2011 kuni 2013. a riigi kasuks ja riigi kahjuks summasid välja ei mõistetud.
2010. a mõisteti Lääne-Viru Maavalitsuse tsiviilhagi alusel riigi kasuks välja 1597,79 eurot.
2013. a täideti aruandekohuslaste poolt esitatud andmete kohaselt kokku 130 kohtulahendit, kuid
see number ei ole päris täpne, sest HTM-il (õppelaenude osas), MTA-l ja SKA-l puudub ülevaade
sellest, kui palju neil kohtulahendiga väljamõistetud nõudeid aasta jooksul arvuliselt täideti.
Kohtulahendite täitmisest laekus riigituludesse kokku 2 434 196 eurot. Täitmisel on 513 lahendit ning
täitmata lahenditest saadaolev summa on kokku 54 146 451 eurot.
Ministeeriumide poolt esitatud andmete kohaselt täideti aastal 2013 kokku 94 kohtulahendit.
Kohtulahendite täitmisest laekus riigituludesse 185 695 eurot. Täitmata kohtulahendeid on kokku
188 ja saadaolev summa 4 607 807 eurot. Ministeeriumide arvestuses kõige rohkem laekus 2013. a
riigieelarvesse raha KEM-i kohtulahendite täitmisel – summas 136 829 eurot. Ülejäänud
ministeeriumide poolt täitmisel saadud summad olid oluliselt väiksemad, jäädes alla 25 000 euro.
Vastavalt aruandekohuslaste esitatud andmetele on suurim kogusumma täitmisel RAM-il – 4 194 009
eurot. KEM-il on täitmisel saada 230 553 eurot.
Aruandeperioodi jooksul on õppelaenunõudeid kokku hüvitatud (nii sundtäitmisel kui vabatahtlikult
tasutud) summas 1 572 016 eurot. Täitmisel on 31.12.2013 seisuga kokku 3011 nõuet kogusummas
458 791 eurot.
2013. a laekus PPA-l kohtulahendite täitmiselt saadud raha riigituludesse summas 11 560 eurot.
Täitmisel on 31.12.2013 seisuga kokku 1 nõue summas 15 316 eurot. 2012. a laekus kohtulahendite
täitmisel riigituludesse 2 452 eurot ning täitmisele jäi üks kohtulahend summas 3 500 eurot.
SKA-l laekus 2013. a kohtulahendite täitmiselt saadud raha riigituludesse summas 21 912 eurot.
Täitmisel on 31.12.2013 seisuga kokku 256 nõuet summas 453 833 eurot.
2013 a täideti 35 maavalitsuste kohtulahendit, mille täitmisest laekus kokku 58 866 eurot. Täitmisel
on 68 lahendit, kogusummas 222 603 eurot.
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Riigi kasuks 2013. a õigusabikulusid teistelt menetlusosalistelt välja ei mõistetud. 2012. a mõisteti
õigusabikuludena välja 88 043 eurot, 2011. a 10 908 eurot ja 2010. a 7 385 eurot. 2012. a moodustas
riigile väljamõistetud õigusabikuludest 99% KAM-i kahes kohtuasjas väljamõistetud õigusabikulu.
68 885,54 eurot mõisteti välja Vabadussõja võidusamba vaidlusega seotud kohtuasjas ning 18 464,12
eurot seoses 2012. a menetluskulude kindlaksmääramisega 2011. a lõppenud Tallinn, Kopli 103
maatüki rendivõlgnevusega seotud kohtuasjas.
Riigi kahjuks ehk riigilt mõisteti 2013. a õigusabikulusid välja kogusummas 241 502 eurot. 2012. a oli
vastav summa 344 199 eurot, 2011. a 273 762 eurot ja 2010. a 251 663 eurot. Enim mõisteti
õigusabikulusid välja MTA kohtuasjades – 166 396 eurot. 2012.a oli sama näitaja 249 789 eurot.
Keskkonnaministeeriumi valitsemisala kohtuasjades mõisteti õigusabikulusid välja kokku summas 24
746 eurot ning PPA kohtuasjades summas 14 189 eurot. Ülejäänutelt väljamõistetud õigusabikulu
summad jäid alla 10 000 euro. Maavalitsuste arvestuses mõisteti enim õigusabikulusid välja Järva MV
kohtuasjades summas 3 000 eurot.
2013. a kasutati riigi kohtuasjades kokku 25 erineva advokaadibüroo teenuseid kogusummas 174 617
eurot.
Lepingulisi esindajaid kasutati 2013. a kokku 68 menetluses. Varasemate aastatega võrreldes on
lepinguliste esindajate kasutamine aasta aastalt vähenenud. Võrreldes 2010. a on kohtuasjade arv,
milles lepingulist esindust kasutati, vähenenud rohkem kui kaks korda. Sarnaselt varasematele
aastatele kasutati ka möödunud aastal lepingulisi esindajaid valdavalt haldusasjades ja seda kokku 49
haldusasjas.
Ministeeriumide
lõikes
kulutasid
jätkuvalt
enim
lepingulisele
õigusteenusele
Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutused – kokku summas 71 334 eurot (2012. a kulutati
80 321 eurot, 2011. a 90 226,61 eurot ja 2010. a 59 852,04 eurot). Enim on vähenenud
Kaitseministeeriumi kulutused välisele õigusabile. Kui 2012. a kulutati summas kulutati summas 44
804 eurot, siis 2012. a vaid 3 724,20 eurot.
Enim kordi kasutati 2013. a lepingulist esindajat KEM-i valitsemisalas, so kokku 26-s kohtuasjas (2012.
a 20-s asjas). PÕM-i valitsemisalas kasutati 2013. a lepingulist esindajat 12-s asjas (2012. a 10-s
kohtuasjas). Seega on nii KEM-i puhul vähenenud ning PÕM-i puhul tõusnud kohtuasjade arv, milles
kasutati asutusevälist õigusabi.
2013. a saadi kohtuasjades, milles menetluse jooksul oli kasutatud lepingulist esindajat, kokku 25
jõustunud lahendit. 2012. ja 2011. a saadi 47 jõustunud lahendit ning 2010. a 61 jõustunud lahendit.
Riigi kasuks tehti 2013. a kokku 12 lahendit. Aasta varem tehti positiivseid lahendeid 17. Riigi
kahjuks tehti lahendeid 4-l korral.
Enim aruandekohuslasi kasutas AB Glikman, Alvin ja Partnerid OÜ ja AB Sorainen AS teenuseid (3
erinevat aruandekohuslast).
Enim tasuti 2013. a välise õigusabiteenuse kasutamise eest riigi kohtuasjades AB-le Glikman, Alvin ja
Partnerid OÜ – summas 29 460 eurot. AB-le Sorainen AS tasuti 28 004 euro ning AB-le Leppik ja
Partnerid 22 397 eurot.
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Õigusabikulu ühe kohtuasja, milles kasutati lepingulist esindajat, kohta keskmiselt oli 2013. a 2 816
eurot. 2012. a oli vastav näitaja 4 050 eurot, 2011. a 2 458 eurot ja 2010. a 2 539 eurot.
JM hindab kokkuvõtlikult 2013. a kohtus riigi lepinguliste esindajate kasutamist rahuldavaks, kuna
lepingulise esindaja kasutamise tulemuslikkus oli 84%, kuid samas ei ole paljudel juhtudel piisavalt
põhjendatud lepingulise esindaja kasutamine.
Vastavalt aruandekohuslaste esitatud analüüsidele, on lepingulist esindamist kasutatud üldjuhul
kohtuasjades, mis olid õiguslikult äärmiselt keerulised, mahukad, kaalukad või pretsedenti loovad ja
jäid väljapoole ministeeriumide igapäevasest põhitegevust ning asutuse enda töötajatel puudus
vajalik kompetents. Lepingulise esindaja valimist on põhjendatud ka otstarbekusega, nt kui esindaja
on juba varem edukalt osalenud samasisulises vaidluses ning oli vaidluse temaatikaga kursis. Samuti
kasutati vandeadvokaatide esindust esindamisel tsiviilasjades Riigikohtus. Ida-Viru Maavalitsus võttis
lepingulise esindaja Siseministeeriumi soovitusel ja lähtudes kohtuasja kaalukusest (ohust Eesti
Vabariigi kaitsevõimele).
Samas ei ole põhjendatud esitatud analüüsides lepingulise esindaja kasutamist RMK 7-s kohtuasjas
(kokku 2013. a 19 kohtuasja) (põhjendusena toodud vaid kohtuasja keerukus selgitamata, milles
seisnes keerukus konkreetses asjas), Põllumajandusameti haldusasja nr 3-12-2136, Veterinaar- ja
Toiduameti 11 kohtuasja ja SOM-i haldusasja nr 3-13-688 puhul. Lisaks ei saa lugeda põhjendatuks
lepingulise esindaja kasutamist:
1) KAM-i tsiviilasja nr 2-10-44674 puhul – põhjenduseks toodud lepingulise esindaja kursis oleks
temaatikaga;
2) MKM-i haldusasja nr 3-13-48 puhul – põhjenduseks on toodud, et tegemist „sensitiivse“
vaidlusega selgitamata, milles see seisneb või miks asutuse juristid ei ole pädevad seda asja
vaidlema.
Kohtus riigi lepingulist esindamist hinnati aruandekohuslaste poolt nõuetekohaseks. Kohtuasju,
milles oleks lepingulise esindamisega olnud probleeme, kordagi välja ei toodud ning ükski
aruandekohuslane ei avaldanud ka vajadust lepingulise esindaja väljavahetamiseks.
Kõige rohkem on lepingulisi esindajaid oma kohtuasjades kasutanud KEM ja tema valitsemisala
asutused, sh KEM 14-s, Keskkonnaamet 1-s, RMK 7-s, Maa-Amet 2-s ja Keskkonnainspektsioon 2-s
kohtuasjas. Ka lepingulistele esindajatele väljamakstud tasude kogusumma on ministeeriumide
valitsemisalade võrdluses suurim KEM-il ja tema valitsemisala asutustel (71 333,65 eurot). Samas
tuleb märkida, et kohtuasjade koguarv, mille puhul KEM ja tema valitsemisala asutused on 2013. a
asutusevälist õigusabi kasutanud, on püsinud samal tasemel.
Kõigi ministeeriumide poolt, kes olid 2013. a lepingulist esindajat kasutanud, esitati kokku 34
kliendilepingut, millest 10 lepingut ei olnud sõlmitud 2013.a ja ei kuulu analüüsimisele käesolevas
analüüsis eeldusel, et neid on analüüsitud varasemates analüüsides. Muuhulgas esitati
Välisministeeriumi poolt üks 2012. a sõlmitud leping, mida 2012. a analüüsi koostamise käigus ei
esitatud.
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Kokkuvõtlikult saab tõdeda, et enamus aruandekohuslaste poolt esitatud kliendilepinguid vastab
suures osas kehtestatud nõuetele sh 12 kliendilepingut vastab kehtestatud nõuetele täies osas ning
12-s lepingus on puudusi. Kõigile riigi lepingulise esindamise korra nõuetele vastavad kõik SIM-i,
SOM-i, Ida-Viru MV ja Pärnu MV lepingud, kelle kõigil oli 2013. a sõlmitud üks riigi esindamise leping.
Puudusi leidus KEM-i valitsemisala asutuste (Maa-Amet, RMK ja Keskkonnainspektsioon), Tehnilise
Järelevalve Ameti, Tarbijakaitseameti, MTA, Veterinaar- ja Toiduameti ja Pärnu MV lepingutes.
VÄM-i lepingud ei vastanud korra nõuetele. Samas, kuna tegemist on välisriigis teenuse ostmisega,
kus teenust osutatakse vastavalt antud riigis kehtivatele nõuetele/tingimustele, ei saa kohustada
lepingus täies osas järgma Eesti Vabariigis kehtestatud nõudeid.
Nii Maa-Ameti (lepingupartner AB Leppik ja Partnerid) ühes, Keskkonnainspektsiooni
(lepingupartner Heli Raidve Tööõigusabi OÜ) ühes, Tarbijakaitseameti (lepingupartner AB Amos OÜ)
ühes, Veterinaar- ja Toiduameti (lepingupartner AB Tehver ja Partnerid) kolmes kui ka Pärnu MV
(lepingupartner AB Andresson Consulting Network OÜ) ühes lepingus on kokku leppimata: teenust
osutava vandeadvokaadi nimi ja õiguskulude hüvitamise kord ja ulatus (§ 4 lg 2), sõidu ja ooteaja
tasustamine (§ 4 lg 3), menetluse kohta esitatava aruande eest küsitava tasu ülemmäär (§ 4 lg 4),
õigusliku analüüsi koostamise nõue peale ülesande vastuvõtmist (§ 4 lg 5) ja aruandekohustus (§ 4 lg
6).
Lisaks ei ole eelpool mainitud Heli Raidve Tööõigusabi OÜ ja Keskkonnainspektsiooni vahelise
lepinguga volitused antud määruses volitatud isikule, mille kohaselt võib riigi esindajaks olla
vandeadvokaat (määruse § 2 lg 2).
Kahes RMK lepingus (lepingupartnerid AB Lillo ja Partnerid OÜ ning AB Kasak & Missik OÜ) ei ole
kokku lepitud menetluse kohta esitatava aruande eest küsitava tasu ülemmäär (§ 4 lg 4).
AB Sorainen AS ja Tehnilise Järelevalveameti vahelises lepingus on kokku leppimata: sõidu ja ooteaja
tasustamises (§ 4 lg 3), menetluse kohta esitatava aruande eest küsitava tasu ülemmäär (§ 4 lg 4) ja
aruandekohustus (§ 4 lg 6). Lisaks ei ole üks kliendilepingu kohaselt riigi esindajaks määratud isik
vandeadvokaat (§ 2 lg 2).
MTA ühes lepingus (Lepinguline esindaja AB Glimstedt OÜ) on kokku leppimata: õigusliku analüüsi
koostamise nõue peale ülesande vastuvõtmist (§ 4 lg 5) ja aruandekohustus (§ 4 lg 6).
Paljudes kliendilepingutes on märgitud, et lepingulistel esindajatel on õigus kaasata esindamisse ka
muud personali (vandeadvokaadi abid, juristid). Uue korra kohaselt saab riigi lepinguliseks esindajaks
kohtus olla vaid vandeadvokaat ning erandeid sellest reeglist ette ei nähta. Olukorras, kus
kliendileping on sõlmitud riigi esindamiseks lisaks kohtus esindamisele ka muudes küsimustes
(kohtumenetluse välised läbirääkimised, esindamine vahekohtutes, kohtueelses menetluses, muudes
ametiasutustes, kaasnev tehniline töö) tuleks riigi kohtus esindamine muudest tegevustest selgelt
eristada ja välistada nõuetele mittevastavate isikute esindamine kohtumenetluses. Uute
kliendilepingute sõlmimisel uue korra kohaselt palume sellele tähelepanu pöörata.
Veel tuleb ära märkida, et nõuet leppida kliendilepingus kokku advokaaditasu, mis sisaldab
käibemaksukohustuslasest AB pidaja käibemaksu, on lepingutes tõlgendatud erinevalt, kus osades
lepingutes on välja toodud advokaaditasu summana, mis sisaldab käibemaksu ning teisel juhul
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advokaaditasu summana, millele lisandub käibemaks. Kuigi viimasel juhul on lõplik advokaaditasu
tuletatav, soovitame siiski lepingus kokku leppida lõpliku summa, mis sisaldab endas käibemaksu.
Kohtuasjade kaotuste põhjused, mis on 7. peatüki alapunktides toodud iga ministeeriumi ja
maavalitsuse kohtuasjade osas eraldi, võib üldistatult kokku võtta järgmiselt. Valdavalt saadi
negatiivsed lahendid haldusasjades. Peamiselt heideti kohtute poolt asutustele ette
haldusmenetluses ärakuulamisõiguse tagamata jätmist, selgitamiskohustuse rikkumist, kaalutluste ja
põhjenduste puudumist või ebapiisavust haldusaktides, uurimispõhimõtte rikkumist ja rakendatud
meetmete ebaproportsionaalsust, esines puudusi nii materiaalõigusnormide tõlgendamisel kui ka
menetlusnormide järgimisel. Need on põhjused, mis on kordunud aastast aastasse ning neid võib
jätkuvalt pidada riigi kohtuasjade kaotuste peamisteks põhjusteks.
Ministeeriumite ja maavalitsuste poolt esitatud analüüside kohaselt on kohtuvaidluste
vähendamiseks korraldatud asutusesiseseid infopäevi, koolitusi (haldusakti vormistamise nõuete,
motiveerimise tähtsuse ja kaalutlusotsuste tegemise teemadel jne) ja koosolekuid ning saadetud
vastavaid ametnikke/töötajaid asjakohastele koolitustele Harku- ja Murru vanglas, Tallinna vanglas,
Viru vanglas, Tartu vanglas, Kaitseväes, KEM-is, Keskkonnainspektsioonis, Maa-ametis, KUM-is,
MKM-is, Tehnilise Järelevalve Ametis, PÕM-is, MTA-s, SIM-is, Päästeametis, KAPO-s,
Sisekaitseakadeemias, SKA-s, Tööinspektsioonis ja Järva MV-s.
HTM on viimastel aastatel seadnud eesmärgiks tõhustada õppelaenunõuete hagimenetlusse
esitamist ja nende menetlemist. Vaadates õppelaenunõuete viimaste aastate statistikat, saab
märkida, et õppelaenunõuete menetlemine on olnud 2013. a tulemuslik ehk 2013. a on riigi kasuks
rahuldatud nõudeid 268 379,87 euro ulatuses ehk siis pisut enam kui 2012. a.
Lisaks on 2013. a on tõhustatud koolituslubade andmise ja riikliku järelevalve menetlusi, et tagada
seal haldusmenetluse seaduse nõuete järgimine.
Haldusasjades on HTM viimastel aastatel panustanud haldusmenetluse praktika parandamisele,
ennekõike haldusaktide paremale põhjendamisele ja ärakuulamisõiguse tõhusamale rakendamisele.
JM-i ja tema valitsemisala riigi kahjuks tehtud lahendite arv on 2012. a võrreldes tõusnud enam kui
kaks korda (5-lt 13-le). Kohtuvaidluste vältimiseks analüüsib JM kohtupraktikat ja
distsiplinaarmenetluste läbiviimisel osutab tähelepanu haldusaktide hoolikale motiveerimisele ja
menetlusnõuete järgimisele. Lisaks tuleb märkida, et JM-il on palju kohtuasju, mis ei tulene
ministeeriumi tegevusest ehk nende ärahoidmiseks ei ole võimalik meetmeid rakendada.
Andmekaitse Inspektsioon lähtub oma menetlustes haldusmenetluse konspektist ja
dokumendivormidest, mida analüüsitakse ja täiendatakse iga-aastaselt. Avalikkuse informeerituse
tagamiseks läbisid 2013. a kõik Andmekaitse Inspektsiooni võrgulehel avaldatud soovituslikud juhised
põhjaliku revisjoni, mis aitab ära hoida tarbetuid vaidlusi. Menetlejatele korraldati väärteomenetluse
koolitus, kus käsitleti menetlustega seotud praktilisi probleeme ning arutati kohtumenetluse trende
kohtuvälise menetleja lahendite läbivaatamisel.
JM-i vanglate osakond on vanglate kohtuasjades sageli kolmas isik, kuna JM teostab vanglate üle
teenistuslikku järelevalvet. Kohtuasjade arvu ei ole võimalik otseselt mõjutada, kuigi tähtaegselt
läbiviidud haldusmenetlus võib välistada mõnegi kaebuse esitamise.
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Viru Vanglas on kaebuste vähendsmisele aidanud kaasa kohustuslik vaidemenetlus, sest see takistab
kohtusse jõudmast kaebustel, milles vangla paratamatult peab oma eksimust tunnistama.
Vaidemenetluse praktika muutmisest tingitult on 2013. a oluliselt vähenenud kinnipeetavate poolt
esitatud vaiete koguhulk (2012. a 463 vaiet, 2013. a 303 vaiet). Kui varasematel aastatel on olnud
probleeme vaidemenetluse tähtaegade järgimisega (tegemist 2009. või 2010. a kaebustega), siis
käesoleval ajal lahendab vangla enamasti vaideid ja kahjunõudeid tähtaegselt, mistõttu on praegu
kaebused tähtaegsuse üle väga harvad.
KAM on täiendanud sõlmitud lepinguid, vältimaks tulevikus sarnaste olukordade tekkimist nagu
2013. a, mis võivad viia potentsiaalsete kohtuvaidlusteni.
Kaitsevägi on analüüsinud oma tehtud vigu ning püüdnud kohtulahendite sisust tulenevalt
parandada igapäevast halduspraktikat. Aruandeperioodil on kitsaskohad seisnenud peamiselt
kaitseväeteenistuse seaduse rakendamisel – 01.04.2013. jõustus uus seadus ja selle rakendamine
lühikese aja jooksul on toonud kaasa üksikuid vigu õigusnormide kohaldamisel.
KEM-is tuleb kohtuvaidluste vähendamiseks pöörata jätkuvalt suurt tähelepanu õigusloome
kvaliteedile sh õigusaktide mõjude hindamisele. Ka edaspidi analüüsida keskkonnalast
kohtupraktikat.
Keskkonnaametis analüüsiti kohtupraktikat ja kujundati vastavalt ka halduspraktikat. Oluliselt on
tõhustatud haldusaktidele esitatud vaiete lahendamist, mis võimaldas ära hoida vajaduse pöörduda
kohtu poole
Edasiste kohtuvaidluste vähendamiseks kavandab Maa-amet
jätkuvat kvaliteedi parandamist.

läbiviidavate haldusmenetluste

Võimalike kohtuvaidluste vältimiseks ja vähendamiseks on Keskkonnainspektsioonis teostatud
menetluste analüüse, kaardistatud menetlusalaseid puuduseid.
RMK kohtuvaidluste vältimise meetmed on eelkõige korrektne asjaajamine ja tegevuses kasutatava
dokumentatsiooni nõuetekohane vormistamine. Samuti lepingute nõuetekohane vormistamise ning
täitmine.
Kõik Keskkonnaagentuuris koostatavad käskkirjad ning lepingud (sh füüsiliste isikutega)
kooskõlastatakse juristiga ning riigihangete ja riigivara enampakkumiste puhul on
planeerimisprotsess endisest põhjalikum ja läbimõeldum. Suuremat avalikku tähelepanu pälvivates
küsimustes on kaasatud ka asutusevälist õigusalast abi. Keskkonnaagentuuris on ka juurutatud
kvaliteedijuhtimissüsteem, mis eeldab regulaarset erinevate tööprotsesside, tegevuste ja
organisatsiooni eesmärkide saavutamist ohustada võivate riskide seiramist, analüüsimist ning
parendamist.
KUM tõdeb, et kaalutlusotsuste põhjendamisele suurema tähelepanu pööramine on oluline halduse
enesekontrollivahend ning tõstab haldusotsuste kvaliteeti. Antud praktikat plaanitakse jätkata.
Tarbijakaitseamet peab oluliseks nii tsiviilasjades, väärteomenetluses kui ka haldusmenetluses
menetlusnõuete piisavat järgimist ja menetlusotsuste ammendavat faktilist ja õiguslikku
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põhjendamist oma teenistujate poolt tagamaks tehtavate menetlusotsuste kõrget taset ja ühtlast
kvaliteeti.
Veeteede Amet pöörab jätkuvalt tähelepanu oma haldusaktide põhistamisele ning menetluse
läbiviimise dokumenteerimisele. Probleemide tekkimisel suhtleb amet kliendiga ja püüab küsimust
esmalt läbirääkimiste teel lahendada.
PÕM haldusmenetluse käigus lähtutakse põhjalikumalt haldusmenetluse läbiviimise nõuetest,
järgitakse nõuet taotleja ära kuulamiseks ning haldusmenetluse käigus esitatud teavet arvestatakse
haldusakti andmisel. Samuti pööratakse rohkem tähelepanu menetletavas haldusasjas olulise
tähendusega asjaolude väljaselgitamisele, faktiliste ja õiguslike asjaolude väljatoomisele ning
haldusakti paremale põhjendamisele. Haldusaktid on valdavalt õiguspärased, piisavalt motiveeritud,
arusaadavad ja kontrollitavad.
RAM leiab, et kohtuasjade arvu vähendamiseks ei ole spetsiaalselt vaja rakendada täiendavaid
meetmeid. Kohtuvaidlused on tekkinud erinevatel põhjustel ja alustel, millel ei ole ühist nimetajat.
MTA-s koostati ametnikele aktuaalsetel teemadel (vaatluste läbiviimine, eelaresti seadmine,
dokumentide kätte toimetamine jne) juhendeid, kus analüüsiti kohtupraktikat ja anti suuniseid
haldusmenetluste õiguspäraseks läbiviimiseks.
Kuigi kohtuasjade arv on üsna suur leiab SIM, et suures osas on tegemist halduskaebustega, millede
esitamist ei ole võimalik haldusorganil oluliselt mõjutada.
PPA mõjukaimaks eluliseks asjaoluks, mis on kaasa toonud kohtuasjade kaotuse, on olnud vilets
olukord arestimajades. On ilmselge, et seni kuni arestimajades puuduvad jalutamisvõimalused,
jätkatakse ka neis kinnipeetutele rahaliste hüvitiste väljamõistmist. Kuivõrd mitmed arestimajad on
viimastel aastatel kaasajastatud, siis see peaks tooma endaga kaasa ka vaidluste ja negatiivsete
lahendite arvu vähenemise. PPA-le negatiivselt lõppenud kohtulahendeid analüüsitakse erilise
põhjalikkusega ning vaadatakse üle senine menetluspraktika, mille tulemusena on järgnevate
haldusaktide koostamisel võimalik varasemaid vigu vältida. Kohtuasjade arvu langetamiseks arvestab
kodakondsus- ja migratsiooniosakond oma menetluste läbiviimisel kohtulahenditest tulenevaid
seisukohti; isikule koormava haldusakti koostamisel kooskõlastatakse keerulisemad juhtumid
vajadusel PPA-d kohtus esindavate juristidega. Kõikidest kohtuasjadest teavitatakse asjassepuutuvat
struktuuriüksust. Lisaks on kohtuasjade kohta info kättesaadav.

Päästeamet on koostanud ka kohtuasjade analüüse, et kaardistada kohtumenetlustest ilmnenud
puuduseid.
KAPO. Tulenevalt Riigikohtu 2011. a üldkogu otsustest on kriminaalmenetluses õigeksmõistetud
isikutel võimalik põhiseaduse alusel taotleda kahju hüvitamist, sh õiguspäraselt tekitatud kahju eest.
Senikaua kuni seadusandja poolt ei ole kõrvaldatud kehtiva regulatsiooni põhiseadusvastane olukord
ja lahendatud süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise küsimused ei ole KAPO-l võimalik
vastavate taotluste või kaebuste korral vältida riigile kaasnevaid rahalisi kohustusi. Riigikohtu
seisukohadest tulenevalt tuleb riigil isikule hüvitada õiguspärase kriminaalmenetlust tagava
vahendiga põhjustatud kahju ja saamata jäänud tulu õiglases ulatuses. Sellest tulenevalt jääb
vaidlusesemeks üksnes õiglase hüvitise suurus.
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KAPO ettepanek on JM-il kiirendada vastava regulatsiooni väljatöötamist. Riigikogu menetluses
olevate eelnõude otsingust nähtub, et Riigikogus on algatatud juba 07.04.2011 uus riigivastutuse
seaduse eelnõu, mille üheks eesmärgiks on kõrvaldada ka ülal viidatud kehtiva õiguse puudused.
Kahjuks ei ole siiani JM-ii poolt uuendatud ja täiendatud riigivastutuse seaduse eelnõud Riigikogule
esitatud. Olukorras, kus riigivastutusõiguse ulatuslik terviklahenduse väljatöötamine on aeganõudev,
tasub kaaluda esmalt eraldi eelnõuga kõrvaldada Riigikohtu üldkogu poolt viidatud
põhiseadusvastane olukord ning lahendada süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise lüngad
eraldi eelnõuga.

Kuivõrd töö spetsiifikat arvestades ei saa välistada tulevikus Häirekeskuse vastu esitatavaid kahju
hüvitamise nõudeid proovib alati enne kohtusse pöördumist lahendada vaidlusküsimuse poolte
vahelisel kokkuleppel ehk kompromissiga. Kuivõrd kompromissi sisuks on vastastikune järeleandmine
vaieldavates või ebakindlates küsimustes ja kompromiss eeldab mõlema vaidleva poole tahet
lahendada vaidlus kohtuväliselt siis ei sõltu kompromissi sõlmimise võimalikkus ainult Häirekeskuse
tahtest.
SKA-s hakkab töö aastal 2014 toimuma spetsialiseerumise alusel. Sellest tulenevalt on võimalik
põhjalikumalt koolitada välja esialgseid haldusotsuseid tegevad teenistujad ning selle tulemusena
peaks tõusma nii esialgsete otsuste kvaliteet kui efektiivsus otsuste tegemisel. Teoreetiliselt võiks see
vähendada juristide töökoormust, kui esialgsed otsused on tehtud kvaliteetselt.
Terviseamet teostab järelevalvet ja rakendab riiklikku sundi 27 seaduse alusel ja paljudes
valdkondades ning arvestades kasvavat tendentsi lahendada vaidlused kohtus, siis kohtasjade
vähenemist ei prognoosi.
Tööinspektsioonis on väljatöötamisel järelevalve töökord, mis annab ametnikele selged suunised
muuhulgas tõendite kogumiseks ning menetlusprotokolli ja haldusakti koostamiseks.
Ravimiameti ja Tervise Arengu Instituudi kohtuvaidluste vähendamise meetmeid vaidluste
marginaalse hulga tõttu ei analüüsita.
Harju MV sõlmis maareformi seadusest tulenevalt ning jälgib 153 reaalkoormatisega tagatud lepingu
osas (2013. a oli see arv 220) regulaarselt ka õiguslikke probleeme.
Ida-Viru MV-s on pööratakse suuremat tähelepanu haldusmenetluse läbiviimisele.
Järva MV eesmärk on haldusmenetluse läbiviimisel õigusaktide nõuete ning haldusmenetluse
põhimõtete järgimine, selle tagamiseks eelneb haldusaktide allkirjastamisele nende kooskõlastamine
vastavate spetsialistide poolt. Lisaks esitab maavanem esitab hüpoteegipidaja ülesandeid täites
nõudeid maa väljaostuvõlgade sissenõudmiseks ning just nende hulk mõjutab olulisimalt kohtuasjade
koguarvu igal aastal.
Lääne-Viru MV kohtuasjade arv on väike, mistõttu eraldi meetmeid kohtuvaidluste vähendamiseks ei
ole kavandatud. Maa järelmaksu võlgnikele saadetakse meeldetuletusi.
Ülejäänud maavalitsustel lahendid puudusid. Kuid enamus neist on siiski välja toonud järgmised
kohtuvaidluste vähendamise meetmed.
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Põlva MV-s on aastaid tehtud ennetustööd kohtuasjade vältimiseks – kõik korralduste eelnõud
kooskõlastab maasekretär, samuti on tehtud tõhusat tööd hüpoteekidest tulenevate võlanõuete
kohtuväliseks sissenõudmiseks, on tugevnenud järelevalve maa erastamise ja erastatava maa eest
järelmaksuga tasumise üle. Probleemiks on küll kohtulahendite ja lepingute alusel võlgade
sissenõudmine, kuid nende kohta on algatatud täitemenetlused.
Tartu MV-s võeti meetmena eesmärgiks põhjalikumalt juhtumeid menetleda ja haldusakte
vormistada.
Võru Maavalitsuses toimus 2013.a kohtuvaidluste vähendamise eesmärgil maavalitsuse osakondade
ja talituste tihe koostöö juristidega, mis ilmselt aitas vältida uute kohtuasjade algatamist.
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Justiitsministeeriumi järeldused ja ettepanekud
Aruandekohuslaste poolt esitatud analüüse ja statistilisi andmeid kokku võttes võib tõdeda, et kohtus
riigi esindamine on aasta aastalt läinud paremaks ja efektiivsemaks. Kohtuasjade üldarv on eelmise
aastaga võrreldes vähenenud. Kui negatiivsete kohtulahendite osakaal on varasematel aastatel
statistiliselt tõusnud, siis 2013. a on see näitaja võrreldes eelneva aastaga langenud 38%. Samuti võib
nentida, et aruandekohuslastest asutused on varasemaga võrreldes üha rohkem hakanud kaotuste
tegelikke põhjuseid nägema ja teadvustama ning nendest ka järeldusi tegema, viidates
konkreetsetele rakendatud või kavandatavatele meetmetele edasiste vaidluste ärahoidmiseks või
vähendamiseks. Erinevalt eelnevatest aastatest, on käesoleval aruandeperioodil kõik
aruandekohuslased esitanud sisukamad analüüsid.
Tsiviilasjade ja kriminaalasjade jätkuvalt head näitajad kõnelevad sellest, et vaid üksikutel juhtudel
jäävad riigi nõuded rahuldamata. On ilmne, et riik peabki enda nõuetega kohtu poole pöörduma
juhul, kui neid vabatahtlikult ei täideta. Samuti ei ole riigil võimalik vältida kohtumenetlusi, milles ta
kaasatakse menetlusse arvamuse andmiseks või avalikku huvi kaitsma.
Valdav enamik riigi kahjuks tehtavaid kohtulahendeid saadakse endiselt haldusasjades. Kohtuasjade
vähendamise meetmed on ja peavadki olema enamjaolt suunatud just sedalaadi vaidluste
vähendamiseks. Paraku põhjused, miks kohus rahuldas riigi vastu esitatud kaebused, on samad, mis
need on olnud ka varasematel aastatel. Nendeks on nii haldusorgani otsuse mittepiisav motiveeritus
ning ebaproportsionaalsus, otsuse aluseks olevate asjaolude/tõendite ebapiisav kaalumine ja ebaõige
hindamine, materiaalõigusnormi ebaõige tõlgendamine ja kohaldamine, haldusakti vorminõuete
rikkumine kui ka põhjendamatute haldustoimingute läbiviimine. Seega on kaebuste rahuldamise
peamisteks põhjusteks endiselt nii haldusorganite menetluslikud eksimused haldusakti väljaandmisel
kui ka materiaalõigusnormide ebaõige tõlgendamine ja kohaldamine. See probleem on ja ilmselt saab
olema veel järgnevatel aastatel peamiseks kohtus kaotuste põhjuseks, millele tuleb üha enam ja
enam tähelepanu pöörata ja vajalikke meetmeid leida ja neid tõhusalt rakendada.
Endiselt peaks kaotatud asjade põhjustest tulenevalt olema võimalik negatiivsete kohtulahendite
arvu vähendada ning seda eelkõige haldusasjades ja läbi üldise halduspraktika parandamise.
Tuleb arvestada, et riigil ei ole võimalik kohtuvaidlusi täielikult vältida. Samuti ei ole ilmselt kunagi
realiseeritav eesmärk, et kõik kohtuvaidlused laheneksid riigi kasuks ja riigi kahjuks enam lahendeid
ei tehtaks. Kohtuvaidlused tõusetuvad erinevatest elulistest situatsioonidest ning neid ei olegi
võimalik 100%-liselt ette näha ja ennetada. PS § 15 sätestab igaühe õiguse pöörduda oma õiguste ja
vabaduste rikkumise korral kohtusse. Kuivõrd avalikku võimu kandvad asutused tegutsevad avalikes
huvides, mis ei pruugi üksikisikute erahuvidega kattuda, siis alati leidub isikuid, kes ei ole avaliku
võimu kandja tegevusega rahul ja peavad vajalikuks oma huvide kaitseks kohtusse pöörduda. Samuti
tuleb arvestada, et ükski süsteem, milles mängib rolli inimfaktor, ei ole veatu. Ka ametnik on inimene
ja võib eksida ning eksibki, mistõttu peab riik oma kohtusüsteemi kaudu sellises olukorras võtma
vastutuse ja seadma jalule õigluse ja tasakaalu. Vältida ei ole võimalik ka täiesti põhjendamatute ja
pahatahtlikult riigi vastu esitatud kaebuste esitamist, mis oluliselt raiskavad riigi ressursse.
Põhieesmärgiks peaks aga olema just põhjendatud kaebuste arvu vähendamine. Haldusorganil tuleb
maksimaalselt pingutada selleks, et mitte anda inimestele põhjendatud alust nende tegevuse
vaidlustamiseks või tegevusetuse peale kaebamiseks. Isegi kui haldusorganil võib vaidlusaluses
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küsimuses olla sisuliselt õigus, aga kui aga haldusmenetluse läbiviimisel on isiku põhiõigusi rikutud, nt
jäetud isikule tagamata ärakuulamisõigus või isiku kahjuks tehtud kaalutlusotsus jäetud
põhjendamata, siis pole reeglina võimalik selliseid eksimusi kohtumenetluses parandada ning
tulemuseks on paratamatult haldusorgani akti tühistamine või toimingu õigusvastasuse tuvastamine,
mis toob tõenäoliselt riigile kaasa nii otsese rahalise kulu väljamõistetava menetluskulu näol kui
kaudse kulu ebavajaliku halduskoormuse näol. Samuti, kui haldusorgani õigusvastase tegevusega on
põhjustatud kahju, siis võib kaasneda ka kulu võimalike väljamõistetavate kahjuhüvitiste näol. Seega
võti kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks seisneb Justiitsministeeriumi
hinnangul eelkõige haldusorganite tegevuse seaduslikkuse tagamises ja haldusmenetluse läbiviimises
vastavalt haldusmenetluse nõuetele. Eeltoodut on kohtuvaidluste vähendamise meetmetena enim
välja toonud ka aruandekohuslased oma analüüsides.
2013. a algusest hakkas kehtima uus riigi esindamise kord, mis kohustas kõigis riigi kohtuasjades,
millega võib mõistlikult eeldades kaasneda asutusele kulu, riigi esindajat koostama kohtuasja
perspektiivikuse kohta õigusliku analüüsi, hinnates seejuures kohtumenetluse riske, asjassepuutuvaid
tõendeid, kehtivat õigust ja kohtupraktikat ning prognoosides riigile kaasneda võivat kulu, sh riigilt
võimaliku väljamõistetava summa suurust, lepingulisele esindajale makstava tasu suurust ja
kaasneda võiva menetluskulu suurust. Varem selline kohustus asutustel puudus ning juhul, kui
õiguslikku analüüsi ei koostatud, polnud riigil negatiivse lahendi saamise korral võimalik asjaolusid ja
olukorra kujunemist tagantjärele usaldusväärselt analüüsida ja vastuvõetud otsuseid hinnata. Uue
korraga kehtestatud õigusliku analüüsi koostamise ja selle asutuse juhile või volitatud ametnikule
otsustamiseks esitamise kohustus peaks edaspidi sellised juhud välistama. Samuti on asutuse juhil või
teisel pädeval ametnikul, kes vastutab kohtus riigi esindamise korraldamise eest, keeruline teha
asutuse esindamisel parimat võimalikku otsust, kui tal puudub piisavalt täpne ülevaade
otsustamiseks oluliste asjaolude kohta. Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koostatud
analüüsiga on tagatud kogu asjas olulise info edastamine ja säilimine ning vajaduse korral saab hiljem
hinnata varasema otsuse vastuvõtmist tinginud asjaolusid ja nende põhjendatust.
Lähtudes 2013. a sõlmitud riigi esindamise lepingutest peab täheldama, et 25% lepingute puhul (6
lepingut 24-st) on antud nõue lepingust välja jäetud.
Kohtuasjades, kus saadi riigi kahjuks lahend ei ole aruandekohuslaste poolt esitatud infot, kas
kõnealuses asjas oli koostatud õiguslik analüüs ning kuivõrd lõpplahend erines analüüsis kujundatud
positsioonist. Arvestades, et õigusliku analüüsi koostamise kohustus hakkas kehtima 2013. aastast,
olnuks möödunud aasta kohta selliste andmete nõudmine mõnevõrra ennatlik. Küll aga plaanitakse
tuleval aastal nendes asjades, kus riik sai negatiivse lahendi, sellele koondanalüüsi koostamisel
tähelepanu pöörata.
Lisaks ei ole aruandekohuslaste poolt esitatud analüüsides 24-l juhul sisuliselt põhjendatud
lepingulise esindaja kasutamist kohtuasjades. Rõhutame siinkohal, et kohtus riigi lepingulise
esindamise korra kohaselt võib lepingulise esindaja kasutamise kasuks otsustada üldjuhul
materiaalõiguslikult keerukates kohtuasjades, samuti kui seda liiki vaidlustes puudub väljakujunenud
ühtne kohtupraktika või kui vaidluse ese väljub ametniku erialasest pädevusest.
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Eeltoodut kokku võttes leiame, et 2013. a on riigi esindamine kohtumenetlustes toimunud
rahuldavalt. Positiivse küljena võib välja tuua kriminaalmenetlustes ja tsiviilasjades riigi kasuks
tehtavate lahendite endiselt suure osakaalu. Lisaks on võrreldes eelneva aastaga:
1) vähenenud nii lepingulistele esindajatele makstud tasude kogusumma (37 %) kui ka
keskmiselt ühes asjas lepingulisele esindajale makstav summa;
2) vähenenud riigilt välja mõistetud õigusabikulude summa (vähenemine 31 %);
3) Paranenud on oluliselt lepinguliste esindajate kohtuasjade tulemused, kus 2012. a oli
positiivsete lahendite (arvestamata siinjuures asju, kus kaebaja loobus, võttis taotluse tagasi
või kus tehti kompromiss) osakaal 35 % ning 2013. a 75 %;
4) Üle kolme korra on vähenenud riigilt väljanõutav koondsumma.
Kohtus riigi lepingulise esindamise korraldamist võib lugeda samuti rahuldavaks, kuid riigi
esindamiseks advokaadibüroodega sõlmitud lepingutes esineb endiselt mitmeid vastuolusid kohtus
riigi lepingulise esindamise korraga.
Ülaltoodule tuginedes teeb Justiitsministeerium järgnevad ettepanekud:
 Keskkonna-, majandus- ja kommunikatsiooni-, rahandus- ning põllumajandusministril,
lähtudes koondanalüüsi „Riigi esindamine kohtus 2013.a“ punktist 6.3.2., viia nende
valitsemis- või haldusalas peale 1.01.2013. a kohtus riigi esindamiseks sõlmitud
kliendilepingud kooskõlla kehtiva Vabariigi Valitsuse 30.08.2012 määruse nr 71 “ Kohtus riigi
esindamise ja kohtumenetlusega riigile kaasnevate kulude kandmise kord“ tulenevate
nõuetega;


ülal nimetatutel informeerida JM-i kolme kuu jooksul kliendilepingute kooskõlla viimisest
Vabariigi Valitsuse 30.08.2012 määrusega nr 71 “ Kohtus riigi esindamise ja
kohtumenetlusega riigile kaasnevate kulude kandmise kord“.



Lepingulise esindaja kasutamisel soovitame edaspidi aruandekohuslastel riigi kahjuks
lahendite puhul välja tuua kuivõrd lõpplahend erines õiguslikus analüüsis kujundatud
positsioonist kõnealuses asjas.
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