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Sissejuhatus  

 

Käesolev koondanalüüs on ministeeriumide, maavalitsuste ja Riigikantselei poolt Justiitsministeeriu-

mile esitatud 2012. a kohtus riigi esindamist kajastavate analüüside koond. Koondanalüüsi eesmär-

giks on informeerida Vabariigi Valitsust kohtuasjadest, milles ministeerium, maavalitsus või Riigikant-

selei või nende valitsemisala asutus oli menetlusosaliseks ja milles oli 2012. a saadud jõustunud koh-

tulahend. 

Analüüsi koostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse seaduse § 44¹ lõige 10, mille kohaselt peab jus-

tiitsminister esitama igal aastal Vabariigi Valitsusele arutamiseks analüüsi riigi esindamisest kohtus. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13.03.2008 määruse nr 64 „Andmete loetelu riigi esindamise kohta koh-

tus ja andmete edastamise kord“ (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 mi-

nister, maavanem või riigisekretär on riigi kui kannatanu või tsiviilkostja seaduslik esindaja; c) haldus-

kohtumenetlustest, milles minister, maavanem või riigisekretär või ministeerium, maavalitsus või 

Riigikantselei või nende ametnik on menetlusosaline; d) halduskohtumenetlustest, milles ministee-

riumi, maavalitsuse või Riigikantselei haldamisel olev valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav riigi-

asutus või nende ametnik on menetlusosaline; e) kohtulahendiga riigi kasuks väljamõistetud summa-

de riigi tuludesse laekumist. 

Andmete edastamise korra § 2 lõike 1 kohaselt hõlmab analüüs eelmise kalendriaasta kohtuvaidlusi, 

milles saadi jõustunud lahend. Andmete edastamise korra § 2 lõike 2 kohaselt peab ministeeriumide, 

maavalitsuste ja Riigikantselei poolt Justiitsministeeriumile esitatud informatsioon kajastama järgmisi 

andmeid: 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; kohtulahendiga riigi kasuks väljamõistetud summade riigi tuludesse laekumist; 

lepingulise esindaja kasutamise puhul tema nime või ärinime ja esindajale aruandeperioodil makstud 

tasu suurust ning kohtulahendiga riigi kasuks teiselt poolelt väljamõistetud õigusabikulusid; hinnan-

gut selle kohta, kas kohtus riigi esindamine on nõuetekohane; põhjuseid, miks on kohus teinud otsu-

se riigi, asutuse või ametniku kahjuks, ning sellest tulenevalt kohtuvaidluste vähendamiseks kavanda-

tavaid meetmeid; eelmisel kalendriaastal kohtuvaidluste vähendamiseks rakendatud meetmete tu-

lemuslikkuse hinnangut. 

Andmete edastamise korra § 2 lg 1 kohaselt peab analüüs kajastama eelmise kalendriaasta kohtuas-

ju. Kuivõrd üks kohtuasi võib kesta läbi mitme aasta, on ülevaate koostamisel võetud aluseks need 

kohtuvaidlused, milles on 2012. a tehtud kohtulahend (kohtuotsus, samuti määrus kokkuleppe kinni-

tamise või muul moel menetluse lõpetamise kohta) ning mis on analüüside esitamise ajaks jõustu-
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nud. Lahendatud asjana on vaadeldud kohtuasju, milles on tehtud jõustunud kohtulahend ajavahe-

mikul 01.01.2012 kuni 31.12.2012 kas esimeses, teises või kolmandas kohtuastmes. 

Tulenevalt andmete edastamise korrast ei kajasta käesolev analüüs prokuratuuri poolt kohtus riikliku 

süüdistuse esitamisega seotud kohtuasju. Samuti ei kajastata analüüsis väärteomenetlustega seon-

duvaid kohtuasju. 

Ministeeriumide näitajate võrdlemisel on ministeeriumide statistikasse arvestatud ka iga ministee-

riumi haldusala asutuste statistika. Võimaluse korral eristatakse analüüsis konkreetsete näitajate 

käsitlemisel ministeeriumi haldusala asutuste statistikat ministeeriumi statistikast. Erinevaid näitajaid 

võrreldakse võimalusel 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 kaebustega1 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 valit-

semisala asutused (nt PPA) puutuvad kokku kinnipeetavate kaebustega, on nende kohtuasjade osa-

kaal vanglateenustuse kohtuasjadega võrreldes väga väike ja nende täielik eristamine sedavõrd kee-

ruline, et käesolevas analüüsis on piirdutud vaid vanglateenistuse kohtuasjade andmete eristamise-

ga. Samamoodi on vanglateenistuse kohtuasju käsitletud  ka varasemates koondanalüüsides, mistõt-

tu on tagatud andmete võrreldavus erinevate aastate võrdluses. Ministeeriumi valitsemisala andme-

test eraldi esitatakse ka Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Maksu- ja Tolliameti (MTA) koh-

tuasjade ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) poolt õppelaenude tagasinõudmisega seondu-

vate kohtuasjade kohta.  

Riigi või asutuse või ametniku kasuks või kahjuks väljamõistetud summade kajastamisel lähtutakse 

materiaalõiguslikest nõuetest. Riigile või riigilt teise menetlusosalise kasuks väljamõistetud õigusabi-

kulusid 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 välja-

mõistetud 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 2012.a kohtuasjades tehtud välja-

makseid olenemata sellest, kas kohtuasi on lõppenud või pooleli või kas tehtud kohtulahend on jõus-

tunud või mitte.  

                                                           
1 Kinnipeetavate kaebuste osas on välja toodud ka KIS-i andmed, mis näitavad lisaks menetlusse võetud kaebustele ka täiesti põhjendama-
tuid või alusetuid kaebusi, mis kuulusid tagastamisele ilma vastustajat kaasamata. 
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Analüüs koosneb seitsmest peatükist. Statistilisi andmeid kajastatakse andmete võrreldavuses huvi-

des 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 2012.a 

lõppenud jõustunud lahendiga kohtuasjadest, menetlusliikidest ja -seisunditest võrdluses varasemate 

aastatega. Peatükis tuuakse eraldi välja HTM-i õppelaenude, vanglateenistuse ja MTA kohtuasjade 

statistika. Analüüsi teises peatükis esitatakse riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahendite arv eri-

nevate    menetlusliikide lõikes ning varasemate aastate võrdluses. Kolmandas peatükis esitatakse 

andmed riigi kasuks või kahjuks väljamõistetud summade osas erinevate menetlusliikide lõikes ning 

varasemate aastate võrdluses. Neljandas peatükis esitatakse andmed riigi kasuks kohtulahendiga 

väljamõistetud summade riigi tuludesse laekumise kohta varasemate aastate võrdluses. Viiendas 

peatükis antakse ülevaade riigi kasuks ning riigilt teistele menetlusosalistele väljamõistetud õigusabi-

kuludest.    Analüüsi kuuendas peatükis esitatakse statistiline ülevaade kohtumenetlustes kasutatud 

lepingulistest esindajatest ja neile tasutud summadest. Lisaks antakse ülevaade kohtuasjadest, milles 

kasutati 2012.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.  Seits-

mendas peatükis on esitatud aruandekohuslaste riigi kahjuks tehtud kohtulahendite analüüsid, milles 

antakse hinnang kohtus riigi esindamise nõuetekohasusele, käsitletakse põhjusi, miks kohus on tei-

nud otsuse(d) riigi kahjuks, analüüsitakse kohtuvaidluste ja negatiivsete kohtulahendite vähendami-

seks kavandatavaid meetmeid ning antakse hinnang rakendatud meetmete tulemuslikkusele. Samuti 

on seitsmendas peatükis antud ülevaade Vabariigi Valitsuse 2012. a lõppenud kohtuasjadest. Lõpetu-

seks on ära toodud kokkuvõte käesolevast analüüsist ning Justiitsministeeriumi järeldused ja ettepa-

nekud kohtus riigi esindamise efektiivsemaks muutmiseks. 

Analüüsile on lisatud statistiline ülevaade kohtuasjadest kohtumenetluste lõikes ja menetlusseisundi-

test, riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahenditest, riigi kasuks või kahjuks väljamõistetud summa-

dest, riigi kasuks väljamõistetud summade riigi tuludesse laekumisest, riigi kasuks või riigilt väljamõis-

tetud õigusabikuludest, lepingulistest esindajatest ja neile tasutud summadest, lepinguliste esindaja-

te kasutamisest kohtumenetluste lõikes ning lepinguliste esindajate kasutamisel riigi kasuks või kah-

juks tehtud kohtulahenditest. 

Analüüsi on koostanud Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigustee-

ninduse talituse nõunik Alar Must. 
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1 Kohtumenetlustes osalemine ja menetlusseisundid 

Antud peatükis antakse statistiline ülevaade riigi 2012. a lõppenud jõustunud lahendiga kohtuasja-

dest, menetlusliikidest ja -seisunditest. 

1.1 Üldine statistika 

Kokku oli 2012. a lõppenud kohtumenetlusi 2241, neist tsiviilasju 815, haldusasju 1399 ja kriminaal-

asju 27. Kohtuasjade arv kokku on 2011. aastaga võrreldes vähenenud ca 21%. 

Joonis 1. 2012.a kohtuasjad kohtumenetluste lõikes ja kohtuasjade arv varasemate aastate võrdluses 

 

Kohtuasjade arvu vähenemine on tingitud peamiselt tsiviilasjade arvu 41%-lisest vähenemisest, mille 

peamiseks põhjuseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi õppelaenudega seonduvate kohtuasjade 

arvu suur langus (2011. a – 946 kohtuasja, 2012. a – 443 kohtuasja). Kui jätta arvestusest õppelaenu-

dega seonduvad kohtuasjad välja, siis on 2012. a kohtuasjade koguarv langenud 2011. a võrreldes ca 

3%. 

Joonis 2. Kohtuasjade arv kohtumenetluste lõikes varasemate aastate võrdluses 

 

Ministeeriumid ja nende valitsemisala asutused said 2012. a jõustunud lahendi kokku 745-s kohtu-

asjas (jättes arvestusest välja HTM õppelaenudega seonduvad, vanglateenistuse ning MTA kohtuas-

jad, edaspidi nimetatud ka kui massvaidlused), siis oli 2012. a kokku 745 jõustunud kohtuasja. 2011. 
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aastaga võrreldes näitab see kohtuasjade arvu vähenemist ca 17 % (2011. a oli selliseid kohtuasju 

896). 

Maavalitsustel oli 2012. a kokku 134 lõppenud kohtuasja. 2011. a oli maavalitsustel kokku 168 jõus-

tunud lahendiga lõppenud kohtuasja ja 2010. a 238 kohtuasja. Seega on maavalitsuste kohtuasjade 

koguarv 2011. aastaga võrreldes vähenenud 20% ning 2010. a võrdluses ca 44%. 

HTM õppelaenudega seonduvate kohtuasjade arv on vähenenud 53%. Vanglateenistuse kohtuasjade 

arv on tõusnud ca 8%. Maksu- ja Tolliameti kohtuasjade arv on suurenenud ca 15%. 

Riigikantselei ei saanud 2012. aastal kohtuasjades ühtegi jõustunud lahendit, nagu seda ei saadud ka 

kolmel varasemal perioodil. 

Joonis 3. Ministeeriumide ja maavalitsuste kohtuasjad varasemate aastate võrdluses 

 

1.2 Ministeeriumid ja nende allasutused 
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penud menetlustes ministeeriumid ja nende valitsemisala asutused enim lahendeid haldusasjades, so 

kokku 508-s menetluses Võrreldes 2011. a on nii haldus- kui ka tsiviilasjade arv langenud ca 16%. 

Kriminaalasjade arv on langenud 36%. 
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Jätkuvalt oli enim kohtuasju 2012. a Siseministeeriumil (221) ning Sotsiaalministeeriumil (143), kuid 

nagu alljärgnevatelt jooniselt näha, on kohtuasjade arv nimetatud ministeeriumide valitsemisalas 

märkimisväärselt vähenenud. Kohtuasjade arv on vähenenud 7-l ministeeriumil, 4-l ministeeriumil on 

kohtuasjade arv suurenenud. 

Joonis 5. Ministeeriumide valitsemisala kohtuasjad varasemate aastate võrdluses 
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Tsiviilasjades osalesid ministeeriumid ja nende valitsemisala asutused 2012. a massvaidlusi arvesta-

mata 212-l korral (16% vähem kui 2011. a, ent 9% rohkem kui 2010. a). Hagejana osaleti 170-l korral 

(langus ca 15%), kostjana 30-l korral (langus ca 32%), kolmanda isikuna 4-l korral ning muu puuduta-

tud isikuna 8-l korral. 

Joonis 6. Tsiviilasjade arv menetlusseisundite lõikes varasemate aastate võrdluses 
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Ministeeriumide lõikes oli enim tsiviilasju (82) Justiitsministeeriumil, seejuures 74 nendest olid RIK-i 

avalduste alusel alustatud maksekäsu kiirmenetlused. 2011. a võrdluses on kõige rohkem langenud 

Justiitsministeeriumi tsiviilasjade arv (117-lt 82-le). Kõige rohkem on tõusnud Kaitseministeeriumi 

tsiviilasjade arv (12-lt 17-le). 

Joonis 7. Ministeeriumide ja valitsemisala asutuste osalemine tsiviilasjades 

 

1.2.2 Haldusasjad 
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riumid ja nende valitsusala asutused osalesid kaebajana. Proteste haldusorganid 2012. a ei esitanud. 
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Joonis 9. Ministeeriumide valitsemisala asutuste osalemine vastustajana haldusasjades 
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Joonis 11. Ministeeriumide ja valitsemisala asutuste osalemine kriminaalasjades 
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Joonis 12. HTM-i õppelaenudega seonduvad kohtuasjad menetlusliikide võrdluses 
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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 2012. a jõustunud 

lahendiga lõppenud kinnipeetavate kohtuasju 917, mida on 41% vähem kui 2011. a (1549). Enamus 

kinnipeetavate kaebustest tuli lahendada vanglate asukohast tulenevalt lahendada Tartu Halduskoh-
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Joonis 15. Kinnipeetavate kohtuasjad kohtute lõikes varasemate aastate võrdluses 
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1.3.3 Maksu- ja Tolliameti kohtuasjad 

Maksu- ja Tolliamet osales 2012. a lõppenud kohtuasjades enim halduskohtumenetlustes (370-l kor-

ral). 2011. a võrdluses on see näitaja tõusnud ca 16%. Tsiviilasjades osaleti 49-l korral, mis tähendab, 

et 2011. a võrdluses tõus ca 32%. Kriminaalasjades osaleti 2-l korral (2011. a 5-l 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 
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Joonis 18. MTA haldusasjade jagunemine menetlusseisundite lõikes 
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2012.a lõppenud kohtumenetlustes osalesid maavalitsused enim tsiviilasjades, so kokku 104-s me-

netluses. Võrreldes 2011. a on tsiviilasjade arv langenud ca 24%. 2010. a võrdluses on langus ca 44%. 
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Joonis 20. Maavalitsuste kohtuasjad varasemate aastate võrdluses 
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üldarv jäänud peaaegu samaks. 

Joonis 21. Maavalitsuste tsiviilasjad menetlusseisundite lõikes varasemate aastate võrdluses 
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94 

33 

7 5 5 
1 1 

11 

5 

33 

7 

32 

4 

85 

15 

5 6 6 
1 2 

5 
2 

26 

5 
9 

1 

55 

17 

0 

13 15 

0 0 0 
4 

21 

5 4 
0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Harju MV Ida-Viru
MV

Jõgeva
MV

Järva MV L-Viru
MV

Lääne
MV

Pärnu
MV

Rapla MVSaare MV Tartu MV Valga MV Viljandi
MV

Võru MV

2010 2011 2012

46 
39 36 

3 2 4 3 2 2 

134 

93 

62 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012

Hageja

Kostja

Kolmas isik

Muu



19 
 

Joonis 22. Maavalitsuste osalemine tsiviilasjades 

 

1.4.2 Haldusasjad 

Maavalitsused osalesid 2012. a lõppenud halduskohtumenetlustes 30-l korral, sh vastustajana 24-l 

korral. 2011. a osaleti halduskohtumenetlustes 32-l korral, sh vastustajana 21-l korral. 

Joonis 23. Maavalitsuste haldusasjade arv menetlusseisundite lõikes varasemate aastate võrdluses 

 

Maavalitsuste võrdluses oli enim haldusasju Harju MV-l (14) ja Ida-Viru MV-l (9). 

Joonis 24. Maavalitsuste osalemine haldusasjades 
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1.4.3 Kriminaalasjad 

Kriminaalasjades lahendeid 2012. a ja 2011. a ei saadud. 2010. a sai lahendi üksnes Lääne-Viru Maa-

valitsus, kes osales menetluses kannatanuna. 
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2 Riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahendite arv 

Käesolevas peatükis antakse statistiline ülevaade 2012. a tsiviilasjades, kriminaalasjades ja haldusas-

jades riigi kasuks või kahjuks tehtud jõustunud kohtulahendite arvust. Ministeeriumide, maavalitsus-

te, HTM-i õppelaenude kohtuasjade, vanglateenistuse ning MTA kohtuasjade näitajaid käsitletakse 

eraldi. Vastavalt andmete edastamise korrale ei kajastata antud peatükis kohtuasju, millega ei kaas-

nenud 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 2011.a võrdluses 26% 

(2171-lt 1598-le). Langus on tingitud peamiselt HTM- õppelaenudega seonduvate kohtuasjade arvu 

langusest (ca 500 kohtuasja  võrra). 

Riigi kahjuks tehtud lahendite arv on 2012.a tõusnud 11% (308-lt 341-le). Tõusu põhjused on eeskätt 

MTA haldusasjade tulemustes ning seotud peamiselt asjaoluga, et 2012.a saadi maksuasjades 2 olu-

list Riigikohtu lahendit seoses üleliigse laovaru kohtuasjadega ja seoses kütusekäitlejate tagatiste 

kohtuasjadega (vt p 7.2.8.2.), millest juhindudes pidi MTA muutma halduspraktikat ning vastavad 

haldusaktid kehtetuks tunnistama. Eeltoodu tulemusena lõpetati kokku 58 kohtumenetlust MTA-l 

ning 18-s Põllumajandusministeeriumi põllumajandustoodete ülekandevaru ja üleliigse laovaru koh-

tuasjas, mis kajastusid riigi kahjuks tehtud lahenditena. 

Joonis 25. Riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahendite koguarv 

 

Alljärgneval joonisel on kujutatud riigi kasuks tehtud lahendite protsentuaalset osakaalu kõikide sisu-

lise lahendi saanud kohtuasjade seas, mis näitab menetlustes osalemise tulemuslikkust. 
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Joonis 26. Menetlustes osalemise edukus varasemate aastate võrdluses 

 

2.1 Tsiviilasjades riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahendite arv 

2012. a tehti tsiviilasjades 624 riigi kasuks ja 35 riigi kahjuks lahendit, mis teeb tsiviilasjades osalemise 

edukuseks ca 95% sisulise otsuse saanud lahenditest. 2011. a oli vastav näitaja ca 97% ja 2010. a 92%. 

Edukuse näitajaid hinnates tuleb arvestada asjaoluga, et suurema osa valimist (kõik riigi tsiviilasjad) 

moodustavad HTM-i õppelaenude kohtuasjad, mille puhul on positiivsete lahendite osakaal eriti suur. 

Allpool on ministeeriumide ja maavalitsuste tsiviilasjade näitajad välja toodud ka ilma HTM õppelae-

nude andmeteta. 

Joonis 27. Tsiviilasjade tulemused varasemate aastate võrdluses 

 

Menetlustes, kus riik osales hagejana, saadi 2012. a positiivne lahend 594-l korral. Rahuldamata jäeti 

20 hagiavaldust. Tsiviilasjades, kus riik osales kostjana, tehti lahend riigi kasuks 30-l korral. Vähemalt 

osaliselt rahuldati riigi vastu esitatud hagiavaldus 15-l korral. Seega on menetluses osalemise eduku-

se näitajad oluliselt kõrgemad tsiviilasjades, kus riik osales hagejana, mis tähendab seda, et põhjen-

damatuid hagisid sisuliselt ei esitata. Samas riigi vastu esitatud hagidest, millele riik on vastu vaielnud 

ja mis on sisulise lahendi saanud, on kolmandik olnud vähemalt osaliselt põhjendatud. 
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Joonis 28. Tsiviilasjade tulemused menetlusseisundite lõikes varasemate aastate võrdluses 

 

2.1.1 Ministeeriumide näitajad 

Tsiviilasjades said ministeeriumide valitsemisala asutused 2012. a massvaidlusi arvestamata 141 posi-

tiivset ning 18 negatiivset lahendit. 

Joonis 29. Ministeeriumide valitsemisala tsiviilasjade tulemused varasemate aastate võrdluses 

 

Joonis 30. Ministeeriumide valitsemisala asutuste tsiviilasjade tulemused osalemisel hagejana 
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Joonis 31. Ministeeriumide valitsemisala asutuste tsiviilasjade tulemused osalemisel kostjana 

 

2.1.2 Haridus- ja Teadusministeeriumi õppelaenudega seonduvad kohtuasjad 

Sarnaselt 2011. aastaga on HTM-i õppelaenude kohtuasjade tulemuslikkuse näitajad äärmiselt     

kõrged. 

Joonis 32. HTM-i õppelaenudega seonduvate kohtuasjade tulemused 

 

2.1.3 Maksu- ja Tolliameti tsiviilasjad 

Joonis 33. MTA tsiviilasjade tulemused 
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Joonis 34. Maavalitsuste tsiviilasjade tulemused 

 

 

2.2 Haldusasjades riigi kasuks või kahjuks tehtud kohtulahendite arv 

Halduskohtumenetluses tehti 2012. a riigi kasuks kokku 912 kohtulahendit. Riigi kahjuks tehti kokku 

299 kohtulahendit. 

Joonis 35. Haldusasjade tulemused varasemate aastate võrdluses 
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Joonis 36. Haldusasjade tulemused menetlusseisundite lõikes varasemate aastate võrdluses 

 

2.2.1 Ministeeriumide näitajad 

Haldusasjades said ministeeriumide valitsemisala asutused 2012. a massvaidlusi arvestamata 320 

positiivset ning 87 negatiivset lahendit. 

Joonis 37. Ministeeriumide valitsemisala haldusasjade tulemused varasemate aastate võrdluses 
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Joonis 38. Ministeeriumide valitsemisala asutuste haldusasjade tulemused osalemisel vastustajana 

 

Haldusasjades osalemisel kaebuse/protesti esitajana sai PPA 64 positiivset lahendit (ehk kaebused 

rahuldati). Ühe positiivse lahendi said Kaitseministeerium ja MKM. MKM-il jäeti rahuldamata üks 

kaebus/protest. Teised asutused kaebaja/protesti esitajana halduskohtumenetlustes ei osalenud. 
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Vanglateenistuse kohtuasjade tulemuslikkuse näitajad on endiselt kõrged. Kui 2011.a oli positiivsete 

lahendite osakaal 83,9%, siis 2012.a oli antud näitaja 86,8%, seejuures riigi kahjuks tehtud lahendite 

arv vähenes 2011.a võrreldes 9%. 

Joonis 39. Vanglateenistuse kohtuasjade tulemused varasemate aastate võrdluses 
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Joonis 40. Kinnipeetavate kaebuste tulemused kohtute võrdluses 

 

Joonis 41. Kinnipeetavate kaebuste tulemused varasemate aastate võrdluses 

 

2.2.3 Maksu- ja Tolliameti haldusasjad 

Alljärgnevalt jooniselt nähtuvalt on tuntavalt vähenenud MTA halduskohtumenetlustes osalemise 

tulemuslikkuse näitajad. MTA kohtuasjade kaotuste põhjuseid käsitletakse eraldi allpool. 

Joonis 42. MTA haldusasjade tulemused osalemisel vastustajana varasemate aastate võrdluses 

 

2.2.4 Maavalitsuste näitajad 
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Joonis 43. Maavalitsuste haldusasjade tulemused varasemate aastate võrdluses 

 

Joonis 44. 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 19 hagi. 2011. a rahuldati 17 tsiviilhagi. Tsiviil-

kostjana sai ühe negatiivse lahendi Kaitseministeerium. 

Joonis 45. Ministeeriumide tsiviilhagide tulemused varasemate aastate võrdluses 
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2.3.2 Maavalitsuste näitajad 

Maavalitsused ei saanud 2011 ja 2012. a 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 2012. a riigi kasuks või kahjuks väljamõistetud summad ilma menet-

luskuludeta. Peatükis võrreldakse käesoleva aruandeaasta näitajaid eelmiste aastate vastavate and-

metega ning ministeeriumide ja maavalitsuste ning HTM-i õppelaenude, vanglate ja MTA 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 2 869 780 eurot ja riigi kahjuks 459 497 eurot. 

2011. aastal mõisteti riigi kasuks välja 2 865 973 eurot ja kahjuks 623 8292 eurot. Seega riigi kasuks 

väljamõistetud summa on jäänud peaaegu samaks, kuid riigilt on välja mõistetud 2012.a ca 26%   

vähem kui 2011. a. 

Joonis 46. Riigi kasuks ja kahjuks väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses 
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Joonis 47. Ministeeriumide tsiviilasjades väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses 

 

Riigi kasuks mõisteti 2012. aastal suurim summa välja Kaitseministeeriumi kasuks – 627 943 eurot 

seoses Vabadussõja võidusamba ehitustöödega seotud vaidlusega.  

Riigi kahjuks mõisteti suurim summa välja Politsei- ja Piirivalveametilt kompromissiga lõpetatud koh-

tumenetluses seoses sõidukite hoiustamise tasu hüvitamisega summas 100 000 eurot. 

Joonis 48. Tsiviilasjades väljamõistetud summad ministeeriumide lõikes 
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3.1.2 Haridus- ja Teadusministeeriumi õppelaenudega seonduvad kohtuasjad 

HTM-i õppelaenudega seonduvates kohtuasjades (kõik tsiviilasjad) mõisteti 2012. a riigi kasuks välja 

kokku 1 009 763 eurot. 2011. aastal mõisteti riigile välja 79185 eurot. 

Joonis 49. HTM-i õppelaenude tsiviilasjades väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses 

 

3.1.3 Maksu- ja Tolliameti tsiviilasjad 

Maksu- ja Tolliameti tsiviilasjades 2012. a riigi kasuks ega kahjuks summasid välja mõistetud. 
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Maavalitsuste poolt osaletud tsiviilasjades mõisteti 2012. a riigi kasuks välja kokku 155 879 eurot. 

2011. aastal mõisteti riigi kasuks välja 15 429,20 eurot. Riigilt mõisteti 2012. a välja 455 eurot. 

Joonis 50. Maavalitsuste tsiviilasjades väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses 
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Joonis 51. Ministeeriumide haldusasjades väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses 

 

Riigi kahjuks mõisteti suurim summa välja Keskkonnaministeeriumi haldusasjas summas 176 518  

eurot seoses kiirgustegevusloa väljastamisega viivitamisega põhjustatud varalise kahju hüvitamise 

nõudega. Siseministeeriumilt mõisteti välja kokku 43 609,55 eurot. Justiitsministeeriumilt mõisteti 

välja 16 350 eurot. Riigi kasuks mõisteti välja 338 568 eurot seoses Keskkonnainspektsiooni määratud 

saastetasu suuruse üle käinud vaidluses sõlmitud kompromissiga. Ülejäänud väljamõistetud summad 

ministeeriumide haldusasjades on kajastatud alljärgneval joonisel. 

Joonis 52. Haldusasjades väljamõistetud summad ministeeriumide lõikes 
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Joonis 53. Vanglate haldusasjades väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses 

 

3.2.3 Maksu- ja Tolliameti haldusasjad 

Maksu- ja Tolliameti haldusasjades 2010-2012. a riigi kasuks summasid välja mõistetud. Riigi kahjuks 

mõisteti 2012. a välja 610 eurot. 

3.2.4 Maavalitsuste näitajad 

Maavalitsuste osas ei mõistetud 2012. a riigi kasuks halduskohtumenetlustes summasid, nagu seda ei 

tehtud ka 2011. a ega 2010. a. 

Maavalitsuste kahjuks 2012. a samuti summasid välja ei mõistetud. Viimati mõisteti maavalitsustelt 

halduskohtumenetluses välja 2010. a 1070,52 eurot. 
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2011 oli vastav näitaja 124 4643 eurot. Riigilt mõisteti 2012. a välja 4090 eurot. 

Joonis 54. Ministeeriumide tsiviilhagide alusel väljamõistetud summad varasemate aastate võrdluses 
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3.3.2 Maksu- ja Tolliameti näitajad 

Maksu- ja Tolliameti kriminaalasjades esitatud tsiviilhagide alusel mõisteti 2012. a riigi kasuks välja 

235 251 eurot. 

Joonis 55. MTA osalemisel kriminaalasjades väljamõistetud summad 

 

3.3.3 Maavalitsuste näitajad 

Maavalitsustelt 2012. a ja 2011. 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 

2012. a täideti aruandekohuslaste poolt esitatud andmete kohaselt kokku 116 kohtulahendit, kuid 

see number ei ole päris täpne, sest Sotsiaalkindlustusametil, MTA-l ja Haridus- ja Teadusministeeriu-

mil puudub ülevaade sellest, kui palju neil kohtulahendiga väljamõistetud nõudeid aasta jooksul arvu-

liselt täideti4. Kohtulahendite täitmisest laekus riigituludesse kokku 1 878 045 eurot. Täitmisel on 769 

lahendit ning täitmata lahenditest saadaolev summa on kokku 7 335 541 eurot. Alljärgnevatel graafi-

kutel on toodud samad näitajad ka varasemate aastate võrdluses. 

Joonis 56. Täidetud ja täitmisel olevate kohtulahendite arv varasemate aastate võrdluses 

 

Joonis 57. Täitmisel laekunud ja saadaolevad summad eurodes varasemate aastate võrdluses 

 

4.1 Ministeeriumide näitajad 

Ministeeriumide poolt esitatud andmete kohaselt täideti aastal 2012 kokku 99 kohtulahendit. Kohtu-

lahendite täitmisest laekus riigituludesse 273 210 eurot. Täitmata kohtulahendeid on kokku 190 ja 

saadaolev summa 6 310 676 eurot. Varasemate aastate näitajad on toodud alljärgnevatel joonistel. 

 

                                                           
4 Kuivõrd MTA 2012.a täitmisele kuuluvate summade hulka on arvestatud kõik summad, mis kunagi on MTA (riigi) kasuks kohtuotsuse 
alusel välja mõistetud ja jätkuvalt täitmisel, kuid 2009. ja 2010. aasta aruannetes on välja mõistetud summad kajastatud vaid osaliselt ja 
vahe on ca 10-kordne, siis ei ole MTA andmed omavahel ega teiste andmetega võrreldavad ega kuulu antud analüüsis käsitlemisele. 
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Joonis 58. Täidetud ja täitmisel olevate kohtulahendite arv varasemate aastate võrdluses 

 

Joonis 59. Täitmisel laekunud ja saadaolevad summad eurodes varasemate aastate võrdluses 

 

Ministeeriumide arvestuses kõige rohkem laekus 2012. a riigieelarvesse raha Keskkonnaministeeriu-

mi kohtulahendite täitmisel – summas 223 301 eurot. Ülejäänud ministeeriumide poolt täitmisel 

saadud summad olid oluliselt väiksemad, jäädes alla 25 000,00 euro.  

Joonis 60. Kohtulahendite täitmisel laekunud summad ministeeriumide lõikes 

 

Vastavalt aruandekohuslaste esitatud andmetele on suurim kogusumma täitmisel Rahandusministee-

riumil – 3 658 079 eurot. Kaitseministeeriumil on täitmisel saada 1 995 028 eurot. Alljärgneval jooni-

sel on toodud kõik saadaolevad summad ministeeriumide lõikes. 
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Joonis 61. Kohtulahendite täitmisest saadaolevad summad ministeeriumide lõikes 

 

 

4.2 Haridus- ja Teadusministeeriumi õppelaenudega seonduvate kohtulahendite 

täitmine 

Andmete võrreldavuse huvides kajastatakse HTM-i õppelaenudega seonduvate kohtulahendite täit-

mise andmeid eraldi. 

Aruandeperioodi jooksul on õppelaenunõudeid kokku hüvitatud (nii sundtäitmisel kui vabatahtlikult 

tasutud) summas 1 593 533 eurot. Täitmisel on 31.12.2012 seisuga kokku 524 nõuet kogusummas 

787 397 eurot. 

Joonis 62. HTM-i õppelaenudega seonduvate kohtulahendite täitmisel laekunud ja saadaolevad summad 

eurodes varasemate aastate võrdluses 

 

 

4.3 Maavalitsuste näitajad 

2012. a täideti 17 maavalitsuste kohtulahendit, mille täitmisest laekus kokku 11 302 eurot. Täitmisel 

on 55 lahendit, kogusummas 237 467 eurot. 
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Joonis 63. Täidetud ja täitmisel olevate kohtulahendite arv varasemate aastate võrdluses 

 

Joonis 64. Täitmisel laekunud ja saadaolevad summad eurodes varasemate aastate võrdluses 

 

2012. a laekus Harju MV kohtulahendite täitmisel 5090 eurot, Järva MV-l 4950 eurot ja Lääne-Viru 

MV-l 1262 eurot. 

Joonis 65. Kohtulahendite täitmisel laekunud summad maavalitsuste lõikes 

 

Suurim saadaolev summa on jätkuvalt Lääne-Viru MV-l – 213 556 eurot. 

Joonis 66. Kohtulahendite täitmisest saadaolevad summad maavalitsuste lõikes 
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5 Riigi kasuks ja riigilt väljamõistetud õigusabikulud 

Riigi kasuks mõisteti 2012. a õigusabikuludena teiselt menetlusosaliselt välja kokku 88 043 eurot. 

2011. a mõisteti riigi kasuks välja 10 908 eurot ja 2010. a 7 385 eurot. 2012. a moodustas riigile väl-

jamõistetud õigusabikuludest 99% Kaitseministeeriumi kahes kohtuasjas väljamõistetud õigusabiku-

lu. 68885,54 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 eelmisel aastal õigusabikulusid välja kogusummas 348 469 eurot. 

Aastal 2010 tehti seda summas 271 077 eurot. Riigi kahjuks väljamõistetud summa ületab riigi kasuks 

väljamõistetut olulisel määral. Selle põhjuseks on peamiselt asjaolu, et riik osaleb jätkuvalt kohtume-

netlustest 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 67. Riigi kasuks ja riigilt väljamõistetud õigusabikulud varasemate aastate võrdluses 

 

Enim mõisteti õigusabikulusid välja Maksu- ja Tolliameti kohtuasjades – 249 789 eurot. Seejuures 73 

932 eurot mõisteti välja seoses üleliigse laovaru ja kütusekäitlejate tagatistega seotud kohtuasjades. 

2011.a oli sama näitaja 165 467 eurot. Põllumajandusministeeriumi valitsemisala kohtuasjades mõis-

teti õigusabikulusid välja kokku summas 59 131 eurot ning Keskkonnaministeeriumi valitsemisala 

kohtuasjades summas 10 041 eurot. Ülejäänutelt väljamõistetud õigusabikulu summad jäid alla 

10000 euro. Maavalitsuste arvestuses mõisteti enim õigusabikulusid välja Harju MV kohtuasjades 

summas 4 609,10 eurot. 
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Joonis 68. Riigilt väljamõistetud õigusabikulud asutuste võrdluses
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6 Lepinguliste esindajate kasutamine 

6.1 Statistilised andmed 

2012. a kasutati riigi kohtuasjades kokku 19 erineva advokaadibüroo teenuseid kogusummas 275 411 

eurot. Advokaadiks mitteolevate juristide õigusteenuseid 2012. a üheski kohtumenetluses ei kasuta-

tud. 

Joonis 69. Lepinguliste esindajatele makstud summad varasemate aastate võrdluses 

 

Lepingulisi esindajaid kasutati 2012. a kokku 68 menetluses Varasemate aastatega võrreldes on le-

pinguliste esindajate kasutamine aasta aastalt vähenenud. Võrreldes 2010. aastaga 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 42 

haldusasjas. Alljärgneval joonisel on toodud asjakohased näitajad varasemate aastate võrdluses.  

Joonis 70. Lepinguliste esindajate kasutamine kohtumenetluste lõikes varasemate aastate võrdluses 

 

Ministeeriumide lõikes kulutasid jätkuvalt enim lepingulisele õigusteenusele Keskkonnaministeeriumi 

valitsemisala asutused – kokku summas 80 321 eurot (2011. a kulutati 90 226,61 eurot, 2010. a 

59 852,04 eurot). Enim on vähenenud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kulutused väli-

sele õigusabile. Kui 2011 kulutati summas 43 688,27 eurot ja 2010. a 49 723,53 eurot, siis 2012. aas-

tal vaid 2 808 eurot. 
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Joonis 71. Lepinguliste esindajatele tasutud summad aruandekohuslaste võrdluses 

 

Enim kordi kasutati 2012. a lepingulist esindajat Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas, so kokku 20-

s kohtuasjas (2011. a 28-s asjas). Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kasutati 2012. a lepingu-

list esindajat 10-s asjas (2011. a 33-s kohtuasjas). Seega on nii Keskkonnaministeeriumi kui Põlluma-

jandusministeeriumi puhul vähenenud kohtuasjade arv, milles kasutati asutusevälist õigusabi. Põllu-

majandusministeeriumi puhul jäid antud juhul arvestusest välja 20 üleliigse laovaru kohtuasja, milles 

2012. a loobuti lepingulisest esindusest ja menetluste lõpetamisega tegelesid Põllumajandusminis-

teeriumi enda ametnikud (3-s kohtuasjas saadi lahend alles 2013. a alguses, mistõttu need ei kajastu 

2012. a tulemustes). 

Joonis 72. Lepinguliste esindajate kasutamine aruandekohuslaste võrdluses 
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2012. a saadi kohtuasjades, milles menetluse jooksul oli kasutatud lepingulist esindajat, kokku 47 

jõustunud lahendit. 2011. a saadi samuti 47 jõustunud lahendit. Riigi kasuks tehti 2012. a kokku 17 

lahendit. Aasta varem tehti positiivseid lahendeid 29. Riigi kahjuks tehti lahendeid 29-l korral, sh 18 

lahendit seoses haldusaktide tühistamisega ja menetluste lõpetamisega Põllumajandusministeeriumi 

ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramise kohtuasjades, milles Põllumajandusministeeriumit esin-

das menetluse käigus AB Sorainen. Alljärgnevatel joonistel on toodud lepinguliste esindajate kasuta-

misel kohtumenetluste tulemused varasemate aastate võrdluses ja aruandekohuslaste lõikes. 

Joonis 73. Lepinguliste esindajate kasutamisel kohtumenetluste tulemused varasemate aastate võrdluses 

 

Joonis 74. Lepinguliste esindajate kasutamisel kohtumenetluste tulemused aruandekohuslaste lõikes 

 

Enim aruandekohuslasi kasutas AB Raidla Lejins & Norcous ja AB Sorainen teenuseid (3 erinevat aru-

andekohuslast). 
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Joonis 75. Lepingulised esindajad advokaadibüroode lõikes 

 

Enim tasuti 2012. a välise õigusabiteenuse kasutamise eest riigi kohtuasjades AB-ile Sorainen – sum-

mas 61 230 eurot. 2011. a tasuti AB-ile Sorainen 27 779,95 eurot. AB-le Varul tasuti 2012. a 49 382 

eurot ning AB-le Raidla Lejins & Norcous 38 440 eurot. Tasutud summad on AB-de lõikes toodud all-

järgneval joonisel. 

Joonis 76. Lepingulistele esindajatele makstud tasud advokaadibüroode lõikes 
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Õigusabikulu ühe kohtuasja, milles kasutati lepingulist esindajat, kohta keskmiselt oli 2012. a 4050 

eurot. 2011. a ja 2010. a vastav näitaja täpsustatud andmetel vastavalt 2458 ja 2539 eurot. 

Joonis 77. 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 2012. a kasutatud järgmistes kohtuasjades: 

1) Tsiviilasjas nr 2-12-17360 kasutas Järvamaa Kutsehariduskeskus OÜ Advokaadibüroo Concordia 

õigusabiteenust 24. aprillil 2012. a sõlmitud kliendilepingu alusel. Esindajale maksti 2012. a tasu 

7284,13 eurot. Menetlus tsiviilasjas on pooleli. Tegemist on kooli igapäevasest põhitegevusest 

väljuva tsiviilasjaga ja kooli töötajatel puudus arutatavas asjas piisav kvalifikatsioon kooli esinda-

miseks, mistõttu oli välise õigusabi kasutamine põhjendatud. Esindamine on vastanud nõutavale 

tasemele. 

2) Tsiviilasjas nr 2-10-44150 kasutas Järvamaa Kutsehariduskeskus OÜ Advokaadibüroo Concordia 

õigusabiteenust 30. augustil 2010. a sõlmitud kliendilepingu alusel. Menetlus tsiviilasjas on     

pooleli. Esindajale maksti 2012. a tasu 9663,52 eurot. Teenustasu on makstud teise poole tagatis-

rahast. 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) Tsiviilasjas nr 2-08-2722 kasutas Haridus- ja Teadusministeerium Advokaadibüroo Tamme Ots-

mann Ruus Vabamets OÜ õigusabiteenust 21. jaanuaril 2009. a sõlmitud lepingu alusel. Menetlus 

tsiviilasjas on lõppenud. Maakohtu ja ringkonnakohtu otsusega lahendati hagi riigi kasuks, s.o  

hagi jäeti rahuldamata ja menetluskulud hageja kanda. Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust 

21. novembril 2012. a menetlusse (kohtuasi nr 3-7-1-2-645). Sama asjaga seoses tunnistas Riigi-

kohus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse raames (kohtuasi nr 3-4-1-1-11) põhiseadusega 
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vastuolus olevaks riigilõivuseaduse lisa 1 sätte, mis nägi ette, et tsiviilasjalt hinnaga üle 

10 000 000 krooni on riigilõivu täismäär 3% tsiviilasja hinnast, kuid mitte rohkem kui 1 500 000 

krooni. Esindajale 2012. a tasu ei makstud. Tegemist oli tsiviilasjaga, mis väljus Haridus- ja Tea-

dusministeeriumi igapäevase põhitegevuse raamidest, mistõttu oli välise õigusabi kasutamine 

põhjendatud. Esindamine vastas nõutavale tasemele. 

4) Tsiviilasjas nr 2-09-24802 kasutas Haridus- ja Teadusministeerium AS Advokaadibüroo LAWIN 

õigusabiteenust 21. jaanuaril 2011. a sõlmitud kliendilepingu alusel. Menetlus tsiviilasjas on lõp-

penud. Riigikohus jättis riigi hagi rahuldamata. Esindajale maksti 2012. a tasu 35,54 eurot. Tege-

mist oli tsiviilasjaga, kus Riigikohtus esindamiseks kasutati vandeadvokaati. Lisaks nõudis see koh-

tuasi võlaõiguse süvitsi analüüsimist ja põhjalikumaid eriteadmisi, mistõttu oli välise õigusabi ka-

sutamine põhjendatud. Esindamine vastas nõutavale tasemele. 

5) Haldusasjades nr 3-12-465, 3-12-442 ja 3-12-422 (liidetud üheks asjaks 3-12-422) kasutas Hari-

dus- ja Teadusministeerium AS Advokaadibüroo LAWIN õigusabiteenust 8. mail 2012. a sõlmitud 

lepingu alusel. Menetlus haldusasjas on pooleli. Esindajale maksti 2012. a tasu 7801,20 eurot. 

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 2012. 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. 

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 õigustloova akti andmata jätmisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamise 

nõudes. 

3) Haldusasi nr 3-09-2215 Ljudmilla Dovženko kaebus Eesti Vabariigi poolt õigustloova akti andmata 

jätmisega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõudes. 

Kõigis eeltoodud kohtuasjade kaebuste sisuks on nn sundüürnike nõuded riigi poolt õigustloova akti 

andmata jätmisega (omandireformiga seoses) tekitatud varalise ja/või mittevaralise kahju hüvitami-

seks. Riigi lepinguliseks esindajaks valiti van.adv Valdo Lips AB-st Borenius, kuivõrd kõnealuste vaid-

luste näol on tegemist materiaalõiguslikult keeruliste ja komplekssete vaidlustega omandireformi 

küsimustes ning Valdo Lips on riigi huve on juba varem lõppenud samasisulises kohtuasjas (3-08-

2400) tulemuslikult esindanud (kaebus jäeti rahuldamata). Menetlused kõigis toodud haldusasjades 

on pooleli. 
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6.2.3 Kaitseministeerium 

Lepingulist esindajat on 2012. 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 temaa-

tikaga. 

2) Tsiviilasi nr 2-12-37975 – esindaja Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous. Kasutati sama esin-

dajat, keda tsiviilasjas nr 2-09-32027, kuna esindaja oli varasemalt kursis vaidluse temaatikaga. 

3) Haldusasjad nr 3-10-2751, 3-10-2324, 3-12-58, ja 3-12-860 – esindaja Rödl & Partner Advokaadi-

büroo. Kõik viidatud vaidlused on seotud tuuleparkide rajamisega seotud planeerimismenetlus-

tega 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, samuti on Kaitseministeerium algatanud seadusemuudatused, mille eesmärk on tek-

kivaid vaidlusi vähendada. Kolmes viimases menetlus pooleli. 

4) Tsiviilasi nr 2-12-16851 – esindaja Advokaadibüroo Varul. Tegemist oli keeruka ja pikaleveninud 

vaidlusega arbitraažikohtus ja seepärast tuli kaasata esindaja. 

5) Tsiviilasi nr 2-09-11277 – esindaja Advokaadibüroo Varul. Tegemist on eraisiku pankrotimenetlu-

sega, millega Kaitseministeerium igapäevaste tööülesannete käigus kokku ei puutu ja seepärast 

tuli vaidluses kaasata esindaja. Menetlus kohtuasjas pooleli. 

6) Tsiviilasi nr 2-08-4448 – esindaja Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co. Esindaja kaasati, kuna 

esindaja oli varasemalt kursis vaidluse temaatikaga. 

 
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 eurot ja viivise saamise nõudes. Lepinguline esindaja valiti arvestades kohtuasja 

keerukust, suurt kaalu. Samuti on vaidlus väljunud Keskkonnaministeeriumi põhitegevuse raami-

dest. Lepingu eesmärgiks on tagada kvaliteetne esindamine kohtus. Lepinguliseks esindamiseks 

sõlmiti 13.05.2011 õigusabileping nr 4-1.1/111 Aavik & Partnerid Advokaadibüroo OÜ-ga. Kuna 

lepinguline esindaja vahetas advokaadibürood ja asus tööle Tark Grunte Sutkiene Advokaadibü-

roosse, otsustati õigusabileping Aavik & Partnerid Advokaadibürooga lõpetada ning sõlmida uus 

leping Advokaadibürooga Tark Grunte Sutkiene. Menetlus tsiviilasjas on pooleli. 
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2) Tsiviilasi nr 2-08-89601 – OÜ Monoliit hagi Eesti Vabariigi (Keskkonnaministeeriumi kaudu) vastu 

17 256,15 eurot ja viivise saamiseks. Lepinguliseks esindajaks AB LAWIN. Lepinguline esindaja   

valiti arvestades tsiviilasja keerukust, suurt kaalu ja asjaolu, et vaidlus on kestnud niivõrd pikka 

aega. Menetlus tsiviilasjas on lõppenud. 

3) Tsiviilasi nr 2-11-20719 – Reprohver OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Indrek Lepsoo hagi Eesti   

Vabariigi (Keskkonnaministeeriumi kaudu) vastu kahju hüvitamiseks summas 204 624,30 eurot. 

Menetlus tsiviilasjas lõppenud. Esindajaks AB LAWIN. Lepinguline esindaja valiti arvestades      

tsiviilasja keerukust, suurt kaalu (kahjunõue summas 204 624,30 eurot). 

4) Tsiviilasi 2-11-39376 – Eesti Vabariigi (Keskkonnaministeeriumi kaudu) hagi Reprohver OÜ (pank-

rotis) vastu võlausaldajate üldkoosoleku otsuse osaliseks kehtetuks tunnistamiseks ning nõude 

tähtaja ennistamiseks. Menetlus tsiviilasjas lõppenud. Esindajaks AB LAWIN. 

5) Tsiviilasi nr 2-11-39378 Eesti Vabariigi (Keskkonnaministeeriumi kaudu) hagi Reprohver OÜ 

(pankrotis) pankrotihalduri Indrek Lepsoo ja Utileek OÜ vastu nõude tunnustamiseks. Menetlus 

tsiviilasjas lõppenud. Esindajaks AB LAWIN. 

6) Haldusasi nr 3-10-2266 (liidetud ka 3-10-2617) – OÜ VKG Kaevandused kaebus Keskkonnaminis-

teeriumi tegevusetuse õigusvastasuse tuvastamiseks ja Keskkonnaministeeriumi kohustamiseks 

jätkata kaebaja kaevandamisloa taotluse menetlemist ning Keskkonnaministeeriumi poolt OÜ 

VKG Kaevandused selgitustaotlusele tähtaegselt vastamata jätmise õigusvastasuse tuvastamiseks 

ja Keskkonnaministeeriumi kohustamiseks vastata kaebaja selgitustaotlusele sisuliselt. Lepinguli-

seks esindajaks Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid. Lepinguline esindaja valiti arvestades hal-

dusasja mahtu, keerukust ja suurt kaalu, lühikest ettevalmistusaega kaebusele. Menetlus haldus-

asjas on pooleli. 

7) Haldusasi 3-10-3401 – kaebus Keskkonnaministeeriumi käskkirja tühistamiseks. Kaebaja vaidlus-

tab AS-ile Tallinna Sadam maavara kaevandamise loa andmist Ihasalu liivakarjääris kaevandami-

seks. Lepinguliseks esindajaks Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo. Lepinguline esindaja vali-

ti esindamaks vastustajat Riigikohtus, kuna vaidlus on Keskkonnaministeeriumile väga oluline ja 

pretsedenti loov, samuti arvestades haldusasja keerukust. I ja II astme kohtus oli nimetatud hal-

dusasjas esindajaks Keskkonnaministeeriumi ametnik. Menetlus haldusasjas on pooleli. 

8) Haldusasi nr 3-11-496 – kaebused Keskkonnaministeeriumi kantsleri käskkirja tühistamiseks. 

Lepinguliseks esindajaks Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo. Lepinguline esindaja valiti, ku-

na 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). Menetlus haldusasjas pooleli. 

9) Haldusasi nr 3-09-420 – Kiviõli Keemiatööstuse OÜ kaebus Keskkonnaministeeriumi poolt kaebu-

se esitaja taotluse lahendamisega viivitamisega tekitatud kahju hüvitamiseks. Lepinguliseks esin-
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dajaks Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo. Lepinguline esindaja valiti arvestades haldusasja 

mahtu ja keerukust. Menetlus haldusasjas on pooleli. 

10) Haldusasi nr 3-07-2445 – AS Steri kaebuses Keskkonnaministeeriumi õigusvastase tegevusega 

tekitatud kahju hüvitamiseks. Lepinguliseks esindajaks Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo. 

Lepinguline esindaja valiti arvestades haldusasja mahtu, keerukust ja suurt kaalu. Menetlus on 

2012. aastal lõppenud. 

11) Haldusasi nr 3-11-2457 – AS Skinest kaebuses tühistada keskkonnaministri kirjast tulenev keel-

dumine 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 pooleli. 

12) Haldusasi nr 3-12-443 – Valguskandja OÜ kaebus Keskkonnaministeeriumi haldusakti tühistami-

seks, Keskkonnaministeeriumi menetlustoimingu, millega keelduti riigivara kasutamise nõusoleku 

andmisest, õigusvastasuse tuvastamiseks ja Keskkonnaministeeriumi kohustamiseks kaebuse esi-

taja poolt esitatud loa taotluste menetlemiseks. Lepinguliseks esindajaks Raidla Lejins & Norcous 

Advokaadibüroo. Lepinguline esindaja valiti, arvestades haldusasja mahtu ja keerukust. Menetlus 

on pooleli. 

13) Tsiviilasi nr 2-11-16762 – Eesti Vabariigi (Keskkonnaameti kaudu) hagiavaldus STekspert OÜ vastu 

töövõtulepingu alusel makstud ettemaksu tagastamise, viivitusintresside ja leppetrahvi nõudes. 

Lepinguliseks esindajaks Aavik & Partnerid Advokaadibüroo OÜ. Lepinguline esindaja valiti, kui-

võrd Keskkonnaameti tavapäraste ülesannete hulka ei kuulu tsiviilvaidluste pidamine ja arvesta-

des nõude suurust (21 723,45 EUR) ning vaidluse olulisust haldusorganile ning keerukust, peeti 

otstarbekaks konkreetses asjas sõlmida õigusabileping advokaadibürooga. Menetlus tsiviilasjas 

on pooleli. 

14) Haldusasi nr 3-11-401 – AS Repo Vabrikud kaebus RMK vastu RMK aktide osaliseks tühistamiseks 

ning ettekirjutuse tegemiseks. Lepinguliseks esindajaks vandeadvokaat Aarne Akerberg Advokaa-

dibüroost Lillo & Partnerid. Lepinguline esindaja valiti, sest vaidlus kujunes keerukaks ja lõppes 

menetlusdokumentide esitamisega Riigikohtusse. Kohtumenetlus on lõppenud, sest Riigikohus ei 

võtnud AS Repo Vabrikud kassatsioonkaebust menetlusse. 

15) Haldusasi nr 3-12-308 – OÜ Eesti Metsahalduse kaebus RMK vastu riigihangete vaidlustuskomis-

joni otsuse tühistamise ning vastavalt ka RMK käskkirja osalise tühistamise nõudes. Lepinguliseks 

esindajaks vandeadvokaat Indrek Lillo Advokaadibüroost Lillo & Partnerid. Lepinguline esindaja 

valiti vaidluse keerukuse ja RMK koosseisulise juristi suure töökoormuse tõttu. Kohtumenetlus on 

lõppenud. 
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16) Haldusasi nr 3-11-2707 – kaebus Kiili Vallavolikogu 20.10.2011 otsuse nr 72 tühistamise nõudes. 

Kolmas isik Eesti Vabariik Riigimetsa Majandamise Keskuse kaudu. Lepinguliseks esindajaks van-

deadvokaat Indrek Lillo Advokaadibüroost Lillo & Partnerid. Lepinguline esindaja valiti vaidluse 

keerukuse ja RMK koosseisulise juristi suure töökoormuse tõttu. Kohtumenetlus on pooleli. 

17) Tsiviilasi nr 2-12-13402 – avaldaja Eesti Vabariik RMK kaudu avaldus avalikult kasutatavale teele 

juurdepääsu nõudes. Lepinguliseks esindajaks vandeadvokaat Indrek Lillo Advokaadibüroost Lillo 

& Partnerid. Lepinguline esindaja valiti vaidluse keerukuse ja RMK koosseisulise juristi suure töö-

koormuse tõttu. Kohtumenetlus on pooleli. 

18) Haldusasi nr 3-12-2666 – OÜ Talvakas kaebus RMK vastu riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuse 

tühistamiseks teda puudutavas osas. Lepinguliseks esindajaks vandeadvokaat Indrek Lillo Advo-

kaadibüroost Lillo & Partnerid. Lepinguline esindaja valiti vaidluse keerukuse ja RMK koosseisuli-

se juristi suure töökoormuse tõttu. Kohtumenetlus on pooleli. 

19) Haldusasi nr 3-12-804 – OÜ BAO ohtlikud jäätmed kaebus Keskkonnateabe Keskuse kinnitatud 

„Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse rendile andmise korra“ osaliseks tühistamiseks ja õigus-

aktidega kooskõlla viimise kohustamiseks. Lepinguliseks esindajaks vandeadvokaat Jaana 

Nõgisto, AB Nordeus OÜ-st. Lepinguline esindaja valiti seetõttu, et kohtule vastamiseks antud 

tähtajad olid väga lühikesed (kohtunik kohaldas riigivara asjale sisuliselt haldusasjale kohalduvaid 

lühendatud tähtaegu). Lisaks pidi jurist samal ajal asendama ka osakonnajuhatajat, mis omakorda 

suurendas juristi töökoormust, mille kõrvalt veel põhjalikku ja kiiret tegutsemist vajava kohtuas-

jaga ei oleks olnud võimalik tegeleda. Kohtumenetlus on lõppenud. 

20) Haldusasi nr 3-12-1087 – AS Veolia Keskkonnateenused kaebus keskkonnaministri käskkirja „Vai-

vara ohtlike jäätmete käitluskeskuse rendile andmise korra“ ning „Vaivara ohtlike jäätmete käit-

luskeskuse rendilepingu eelnõu“ osalise tühistamise nõuetes ja keskkonnaministri ning Keskkon-

nateabe Keskuse kohustamiseks vaidlustatud punktide õigusaktidega kooskõlla viimiseks“ (nime-

tatud kohtuasjaga oli ühendatud ka haldusi nr 3-12-1137). Lepinguliseks esindajaks vandeadvo-

kaat Jaana Nõgisto, AB Nordeus OÜ-st. Lepinguline esindaja valiti arvestades, et nagu haldusasi 

nr 3-12-804, nii oli ka  haldusasi nr 3-12-1087 seotud riigivara enampakkumise menetlusega, mis-

tõttu oli loogiline edasi minna sama lepingulise esindajaga, sest valitud lepinguline esindaja oli 

juba teemast süvitsi teadlik, samuti oli lepingulise esindaja valik andnud esimeses haldusasjas ju-

ba positiivseid tulemusi. Lisaks oli menetluse kestel Keskkonnateabe Keskuse töötajatel puhkuste 

aeg, mistõttu oleks erinevate töötajate kordamööda puudumisel kohtumenetlusega järjepidev ja 

põhjalik tegelemine olnud raskendatud. Kohtumenetlus on lõppenud. 

 
6.2.5 Kultuuriministeerium 

Lepingulist esindajat Kultuuriministeerium ega valitsemisala või hallatavad asutused 2012. aastal 

kohtuasjades ei kasutanud. 
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6.2.6 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

MKM-i valitsemisala asutused kasutasid lepingulist esindajat järgmistes kohtuasjades: 

1) Tsiviilasjas nr 2-06-7347/24 – kostjana osalenud riiki (MKM kaudu) esindas Maria Mägi advokaa-

dibüroo. Lepingulise esindaja kasutamise tingis kohtuasja mahukus ja keerukus. Tegemist oli Eesti 

Vabariigi ja AS Eesti Raudtee vahelise kohtuvaidlusega riigi hagis AS Eesti Raudtee vastu summas 

2 314 599,12 eurot, mis esitati tulenevalt asjaolust, et AS Eesti Raudtee rikkus Euroopa Komisjoni 

ja EV vahel 23.12.1998 sõlmitud Phare projektist nr ES9808 "Tallinn-Narva raudtee renoveerimi-

ne ja rekonstrueerimine" nõudeid, mille tulemusel nõudis Euroopa Komisjon Eesti riigilt ülalnime-

tatud summa tagasi. Riik esitas AS Eesti Raudtee vastu regressinõude. Riigi hagi jäeti täies ulatu-

ses rahuldamata. Valitsus otsustas 02.02.2012 kabinetinõupidamisel mitte esitada apellatsioon-

kaebust, kui AS Eesti Raudtee ei taotle menetluskulude kindlaksmääramist (ei taotlenud) ja Ra-

handusministeerium ei esita 07.02.2012 apellatsioonkaebuse esitamisest loobumise osas vastu-

väiteid (ei esitanud). Kohtumenetlus on lõppenud, jõustus Harju Maakohtu 09.01.2012 otsus. 

2) 08.02.2012 sõlmis MKM kliendilepingu Advokaadibüroo Glimstedt OÜ-ga. Nimetatud lepingu 

alusel kohustas büroo osutama õigusteenust kahes haldusasjas, milles on riigi vastu esitatud kah-

ju hüvitamise nõuded tulenevalt pakettreisidirektiivi ülevõtmisest. Leping sõlmiti tulenevalt asja 

keerukusest ning ka sellest, et eelnevalt (19.01.2012 sõlmitud lepingu alusel) oli advokaadibüroo 

esitanud õigusliku analüüsi turismiseaduse regulatsiooni vastavuse osas direktiivile ning hinna-

nud riigi võimalusi kohtumenetluses. Pakettreisidirektiivi käsitleva Euroopa Kohtu tõlgenduste 

kohaselt peab liikmesriik muuhulgas tagama, et reisiettevõtja maksejõuetuse korral saab tarbija 

tagasi tasutud ettemaksu. Kohtuasjad, milles esindamiseks leping sõlmiti käsitlevad konkreetse 

reisiettevõtja maksejõuetuse juhtumit. Nimetatud kohtuasjadega seonduv oli ka Vabariigi Valit-

suse 24.01.2013 kabinetinõupidamise päevakorras. Advokaadibüroo esindas riiki vaid apellat-

sioonikohtu istungil. MKM õigusosakond esindas riiki kõikides teistes kohtuastmetes ning kuna 

28.11.2012.a otsusega rahuldas Riigikohus EV kassatsioonkaebuse ja saatis asja halduskohtusse 

uueks läbivaatamiseks, esindab riiki jätkuvalt MKM. Kohtumenetlused on pooleli Tallinna Haldus-

kohtus. 

3) Tsiviilasjas nr 2-08-77153 esindas Tehnilise Järelevalve Ametit Advokaadibüroo Glimstedt OÜ. 

Menetlus lõppes 2012. a seoses hagist loobumisega (kostjaks oli riik, esindas TJA). Lepinguline 

esindaja valiti, sest vaidluse ese väljus TJA tavapärasest tegevusest. 

 
6.2.7 Põllumajandusministeerium 

Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas sõlmiti 2012. aastal kohtumenetlustes esindamiseks viis 

õigusabilepingut. Halduskohtumenetlustes vaidlustatud haldusakte ja nendele eelnenud toiminguid 

on 2012. aastal kohtus üldjuhul kaitsnud haldusorgani ametnikud ise. Lepingulist õigusabi kasutati 

halduskohtumenetlustes, kui kohtus esindamist ei olnud võimalik korraldada ametnike kaudu. 59 

kohtuvaidluse puhul, milles 2012. aastal jõuti sisulise lahendini, kasutas lepingulist esindajat 2012. 
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aastal Veterinaar- ja Toiduamet (viiel korral) ja Põllumajandusministeerium (Riigikohtu haldusasjas nr 

3-3-1-55-10). PRIA ja PMA 2012. aastal kohtuvaidlustes õigusabiteenust ei kasutanud. 

Veterinaar- ja Toiduamet kasutas Advokaadibüroo Tehver & Partnerid õigusabiteenust haldusasjades 

nr 3-09- 3021, nr 3-09-3022, nr 3-11-2391, nr 3-10-2767 ja nr 3-12-59. Viiest kohtuvaidlusest ühe 

(haldusasi nr 3-12-59) rahuldas halduskohus kaebaja kasuks ning tühistas VTA Viljandimaa Veteri-

naarkeskuse ettekirjutuse. Sama büroo õigusabiteenust kasutab VTA pooleliolevates haldusasjades 

nr 3-12-858, nr 3-12-683, nr 3-12-1764 ja nr 3-12-1305. 

Alates 2010. aastast kasutas PÕM Advokaadibüroo Sorainen AS õigusabiteenust 21-s ülekandevaru ja 

üleliigse laovaru määramisega seotud haldusasjas nr 3-04-407 (nr 3-3-1-55-10), nr 3-07-1446, nr 3-

07-865, nr 3-07-888, nr 3-07-902, nr 3-07-880, nr 3-07- 875, nr 3-07-757, nr 3-07-907, nr 3-07-879, nr 

3-07-874, nr 3-07-915, nr 3-07-890, nr 3-07- 891, nr 3-07-876, nr 3-07-845, nr 3-07-904, nr 3-07-877, 

nr 3-07-873, nr 3-07-851, nr 3-07- 1241. Nimetatud kohtuvaidlustest jõuti 2012. aastal sisulise kohtu-

lahendini 18-s asjas, haldusasjades nr 3-3-1-55-10 (nr 3-04-407), nr 3-07-1241, nr 3-07-902, nr 3-07- 

879, nr 3-07-873, nr 3-07-904, nr 3-07-888, nr 3-7-874, nr 3-07-865, nr 3-07-890, nr 3-07- 1446, nr 3-

07-845, nr 3-07-877, nr 3-07-875, nr 3-07-880, nr 3-07-907, nr 3-07-891 ja nr 3- 07-757. 2012. aasta 

esimesel poolel oli menetlus eespool nimetatud kohtuasjades peatatud kuni Riigikohtu haldusasjas nr 

3-3-1-55-10 peatamise ajendiks olnud Euroopa Kohtule esitatud eelotsuse küsimustes Euroopa Kohtu 

lahendi jõustumiseni kohtuasjas nr C- 146/11. Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-146/11 jõustus 12. 

juulil 2012. a. 2012. aasta teisel poolel korraldati ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramisega seo-

tud kohtuvaidlustes kohtus esindamist ning esitati kohtule taotlused menetluse lõpetamiseks juba 

PÕM-i ametnike kaudu ilma õigusabiteenust kasutamata.  

Eelnevast nähtub, et 2012. aasta kohtuvaidlustest, milles kasutati lepingulist esindajat ja tehti ka 

sisuline lahend, on enamik lahenenud riigi kasuks, mistõttu on lepingulise esindaja kasutamine koh-

tuvaidlustes end õigustanud. 

 
6.2.8 Rahandusministeerium 

Rahandusministeerium kasutas 2012. a lepingulist esindajat 1 korral haldusasjas nr 3-12-1578 Tallin-

na linna kaebus Vabariigi Valitsuse 28.06.2012 korralduse nr 288 tühistamise nõudes (Mustpeade 

maja vaidlus). Vabariigi Valitsust esindas advokaadibüroo Pohla & Hallmägi, kellega on Rahandusmi-

nisteeriumil 10.02.2006. a sõlmitud õigusabi leping. 2012. aastal tasuti 2 arvet kogusummas 3523,25 

eurot. Menetlus on pooleli Tallinna Ringkonnakohtus. 

Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MTA) kasutas lepingulist esindajat 2012. a järgmistes kohtuasjades: 

1) Tsiviilasi nr 2-10-58837 seoses Eesti Vabariigi (MTA kaudu) kahju hüvitamise hagiga OÜ Aatomik-

Transport (uue nimega OÜ Veldt-Driel) juhatuse liikmete vastu summas 32293,34 eurot, kuna  

isikud jätsid esitamata õigeaegselt pankrotiavalduse. 
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2) Tsiviilasi 2-11-43718 seoses esitas Eesti Vabariigi (MTA kaudu) hagiga OÜ Altedis Eesti vastu 

137 836,14 euro väljamõistmiseks Nextprom OÜ asemel maksuhaldurile OÜ Altedis Eesti ja 

Nextprom OÜ vahel sõlmitud lepingu kohaselt. 

Mõlemal juhul pidi MTA kasutama lepingulist esindajat, kuna Riigikohtusse saab esitada kassatsiooni 

tsiviilasjades ainult vandeadvokaadi kaudu. Nimetatud kohtuasjade menetlus ei ole veel lõppenud. 

Statistikaamet kasutas 2012. a lepingulist esindajat 4 korral – tsiviilasjades nr 2-12-29443, 12-29456, 

2-12-29459 ja 2-12-29464. Statistikaametit esindas Advokaadibüroo Lentsius & Talts OÜ. Kõik       

kohtumenetlused on lahendatud kompromissi teel. 

6.2.9 Siseministeerium 

Siseministeerium ei kasutanud 2012. aastal jõustunud kohtulahenditega menetlustes lepingulist 

esindajat. Siseministeeriumi esindasid kohtumenetlustes nõutava kvalifikatsiooni ja teadmistega 

õigusnõunikud. 

Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi PPA) kasutas 2012. aastal lepingulist esindajat tsiviilasjas nr 2-10-

67241 (AS GSG nõue Eesti Vabariigi vastu). Õigusabi kasutati põhjusel, et eelnimetatud kohtuasi 

omas nõude suurusest tulenevalt (nõude suuruseks oli üle poole miljoni euro) tavapärasest suuremat 

kaalu ning tegemist oli tavapärasest keerukama kohtuasjaga. Kõnealuses kohtuasjas esindas PPA-d 

advokaadibüroo Laus ja Partnerid vandeadvokaat Kalev Aavik, kellega oli PPA-l ka varasemast posi-

tiivne koostöökogemus. 

Kaitsepolitseiamet (KAPO) kasutas 2012. aastal lepingulist esindajat Advokaadibüroo Sorainen AS 

(leping lisatud) neljas haldusasjas:  

1) Haldusasi nr 3-12-925 Mihhail Kõlvarti kaebus KAPO vastu (menetlus hetkel Tallinna Halduskoh-

tus);  

2) Haldusasi nr 3-12-983 Mihhail Kõlvarti kaebus Kaitsepolitseiameti vastu (menetlus hetkel Tallinna 

Halduskohtus);  

3) Haldusasi nr 3-12-960 Yana Toomi kaebus KAPO vastu (menetlus hetkel Tallinna Ringkonnakoh-

tus);  

4) Haldusasi nr 3-12-961 Mihhail Stalnuhhini kaebus KAPO vastu (menetlus hetkel Tallinna Haldus-

kohtus). 

Lepingulise esindaja kasutamine oli 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 kohtuvaid-

luste puhul väljub menetlus KAPO juristide igapäevase põhitegevuse raamidest, olles sisult väga   

mahukas ja keerukas. 



56 
 

6.2.10 Sotsiaalministeerium 

Sotsiaalministeerium 2012. a kohtuasjades lepingulist esindajat ei kasutanud. 

Sotsiaalkindlustusamet kasutas tsiviilasjas nr 2-11-14063 lepingulise esindajana van.adv Maria Mägi-

Rohtmets Advokaadibüroost Maria Mägi, kuna antud asjas oli tegemist tavapärasest erineva ja õigus-

likult keerukama kohtuvaidlusega. Menetlus lõpetatud. 

Ravimiamet kasutas haldusasjas 3-08-1317 lepingulise esindajana van.adv Ants Nõmper AB-st Raidla 

Lejins & Norcous. Vajadus oli tingitud seoses Euroopa Kohtu eelotsustusmenetlusega C-249/09 La-

hend. Menetlus lõppenud. 

 

6.2.11 Välisministeerium 

Välisministeerium 2012. a kohtuasjades lepingulist esindajat ei kasutanud. 

6.2.12 Ida-Viru Maavalitsus 

Lepingulist esindajat kasutati haldusasjades 3-10-2324 (lõpetatud), 3-10-2751 (liidetud haldusasjaga 

3-10-3229) (lõpetatud) ja 3-12-58 (pooleli). Kõik kolm vaidlust on seotud ühe teemaga – Purtse tuu-

lepargi teemaplaneeringuga. Lepinguline esindaja on võetud Siseministeeriumi soovitusel, kuna tee-

maplaneeringu kehtestamine olemasoleval kujul võib osutuda ohtlikuks Eesti Vabariigi kaitsevõimele 

(planeeringu kehtestamine olukorras, kus osade tuulikute asukohad olid Kaitseministeeriumi kooskõ-

lastuseta, võib tuua kaasa olukorra, et need tuulikud hakkavad segama radarite tööd). Maavalitsus 

protesti esitajana ja Kaitseministeerium kaebuse esitajana haldusasjas 3-10-2751, ning kaasatud  

isikutena haldusasjades 3-10-2324 ja 3-12-58 on võtnud ennast esindama sama esindaja Alvin Rödl ja 

Partner Advokaadibüroo OÜ. Kaks käesolevaks ajaks lõppenud vaidlust on lahenenud maavanema 

kasuks. 

6.2.13 Pärnu Maavalitsus 

Lepingulist esindajat (Advokaadibüroo Varul AS) kasutati 2012. aastal jätkuvalt pooleliolevas haldus-

asjas nr 3-11-2736 – Pärnu maavanema 24.11.2011 protest Sauga Vallavolikogu 26.01.2007 otsuse nr 

23 tühistamiseks. Tallinna Ringkonnakohtu 11.12.2012 otsusele nimetatud kohtuasjas on esitatud 

kolmanda isiku – EP Coinvestors AS poolt Riigikohtule kassatsioonkaebus. 

6.2.14 Valga Maavalitsus 

Valga Maavalitsus kasutas kohtuasjade menetlemisel 2012. a ühel korral lepingulise esindajana    

Advokaadibürood Lillo & Partnerid. Õigusteenuse sisuks oli hagiavalduse ja teiste menetlusdokumen-

tide koostamine esimese astme kohtule ja esimese astme kohtus riigi esindamine seoses Vara valla 

vastu kahju nõude esitamisega Vara Vallavalitsuse, Valga Maavalitsuse ja OÜ Berry Farming vahel 

24.09.2010 sõlmitud töövõtulepingu alusel. Töövõtulepingust tulenes kostjale nõue: kui Euroopa Liit 

otsustab mitte rahastada projekti „ViSoEst by bike“ raames Vara mõisa aida rekonstrueerimist, siis 
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tuleb kostjal saadud finantseering hagejale tagastada. Kohus peatas menetluse poolte taotlusel 

kompromissi sõlmimiseks. Käesoleval ajal on menetlus pooleli. Lepingulist esindajat on kasutatud 

eelnimetatud menetluses probleemi keerukuse tõttu seoses Euroopa Liidu rahade kasutamisega. 

 

6.3 Justiitsministeeriumi kokkuvõtlik hinnang lepinguliste esindajate kasutami-

sele riigi kohtuasjades 

Kokkuvõtlikult ning allpool toodud põhjustel hindab Justiitsministeerium 2012.a kohtus riigi lepingu-

liste esindajate kasutamist rahuldavaks. 

 
6.3.1 Lepinguliste esindajate kasutamise põhjendatus 

29.09.2008. a jõustus Vabariigi Valitsuse 25.09.2008 määrus nr 144 “Kohtus riigi lepingulise esinda-

mise kord“ (edaspidi nimetatud ka kui vana kord), millega kehtestati üldised nõuded kohtus riigi le-

pinguliseks esindamiseks ning esindajatega sõlmitavatele kliendilepingutele. Tänaseks on eelnimeta-

tud 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 esin-

damise 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 alga-

tatud kohtuasjale vastuvaidlemise ning mismoodi kantakse kohtuasjaga asutusele kaasnevad kulud.  

Kuivõrd käesolev kohtuasjade analüüs käsitleb 2012. a lõppenud kohtuasju ja lepingulist esindamist 

aastal 2012, siis on kohtus riigi lepingulisele esindamisele hinnangut andes lähtutud vana korra nõue-

test. 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 lepinguline 

esindamine jätkuda kuni poolelioleva kohtuasja lahendamiseni ning uue korra täpsustatud ja täien-

davatest nõuetest tuleb lähtuda alates 01.01.2013 sõlmitud lepingute puhul.  

Vastavalt aruandekohuslaste esitatud analüüsidele, on lepingulist esindamist kasutatud üldjuhul koh-

tuasjades, 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. Veel viidati lepingulise esindamise 

kasutamist põhjendades lühikestele vastamistähtaegadele, asutuse enda töötajate suurele töökoor-

musele, vaidluse pikaajalisusele. Ravimiamet leidis, et lepingulise esindaja kasutamine oli tingitud 
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Euroopa Kohtu eelotsustusmenetlusest. Ida-Viru Maavalitsus võttis lepingulise esindaja Siseministee-

riumi soovitusel ja lähtudes kohtuasja kaalukusest (ohust Eesti Vabariigi kaitsevõimele). 

Kohtus riigi lepingulise esindamist hinnati aruandekohuslaste poolt nõuetekohaseks. Kohtuasju, mil-

les oleks lepingulise esindamisega olnud probleeme, kordagi välja ei toodud ning ükski aruandeko-

huslane ei avaldanud ka vajadust lepingulise esindaja väljavahetamiseks. 

Kõige rohkem on lepingulisi esindajaid oma kohtuasjades kasutanud Keskkonnaministeeriumi valit-

semisala asutused, sh Keskkonnaministeerium 12-s, Keskkonnaamet 1-s, RMK 5-s ja Keskkonnateabe 

Keskus 2-s kohtuasjas. Ka lepingulistele esindajatele väljamakstud tasude kogusumma on ministee-

riumide valitsemisalade võrdluses suurim Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustel (80320,76 

eurot). Omamata pädevust anda hinnangut iga üksiku Keskkonnaministeeriumi valitsemisala kohtu-

asja lepingulise esindaja kasutamise põhjendatusele, nähtub esitatud põhjendustest, et Riigimetsa 

Majandamise Keskuse ja Keskkonnateabe Keskuse kohtuasjades otsustati lepingulise esindaja kasu-

tamise kasuks mitte seoses asutusesisese kompetentsi puudumisega, vaid vähemalt osaliselt ametni-

ke suure töökoormusega tõttu. 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 lepinguli-

se esindaja kasutamine õigustatud ainult erandjuhtudel. Eelkõige võib sellisteks erandlikeks olukor-

dadeks Justiitsministeeriumi hinnangul pidada kohtuvaidlusi, kus vajalik kompetents on vaid väga 

piiratud arvul ametnikel, kohtumenetlus ei olnud ette prognoositav ning menetlustähtajad ei võimal-

da töökoormust ümber jaotada ega täiendavat tööjõudu hankida. 

Samas tuleb märkida, et kohtuasjade koguarv, mille puhul Keskkonnaministeeriumi valitsemisala 

asutused on 2012. a asutusevälist õigusabi kasutanud, on üle-eelmise aastaga võrreldes vähenenud 

28-lt 20-le. 

Samuti ei saa piisavaks pidada Kaitseministeeriumi tsiviilasjas nr 2-08-4448 lepingulise esindaja kasu-

tamise põhjendust, millest nähtuvalt esindaja kaasati üksnes põhjusel, et esindaja oli varasemalt kur-

sis vaidluse temaatikaga. Kui asutusel on endal vajalik kompetents olemas, siis ei ole põhjendatud 

välise õigusabi kasutamine. Sellisel juhul ei ole tegemist riigi rahaliste vahendite otstarbeka kasutami-

sega. 

6.3.2 Kliendilepingud 

2011. a koondanalüüsis tegi Justiitsministeerium ettepaneku sotsiaalministrile, haridus- ja teadusmi-

nistrile, keskkonnaministrile, siseministrile, põllumajandusministrile ja Pärnu maavanemale ettepa-

neku viia nende valitsemisalas riigi kohtus esindamiseks sõlmitud kliendilepingud kooskõlla Vabariigi 

Valitsuse 25.09.2008 määruse nr 144 “Kohtus riigi lepingulise esindamise kord“ §-ga 3 ning  kooskõlla 

viimisest informeerida Justiitsministeeriumit kolme kuu jooksul. 20.09.2012.a teavitas Pärnu maava-

nem Justiitsministeeriumit vastava kliendilepingu kooskõlla viimisest. Teised ei ole kliendilepingute 

kooskõlla viimisest Justiitsministeeriumile informatsiooni esitatud. 



59 
 

Kuivõrd asutustel on olnud varasematel aastatel probleeme kohtus riigi lepingulise esindamise nõue-

te järgimisega, palus Justiitsministeerium aruandekohuslastel ka sel aastal esitada koopiad 2012. a 

lepinguliste esindajatega sõlmitud kliendilepingutest. 

Kõigi ministeeriumide poolt, kes olid 2012. a lepingulist esindajat kasutanud, esitati kokku 24 kliendi-

lepingut, millest 2 lepingut ei olnud seotud kohtus riigi esindamisega 2012. aastal ega kuulunud see-

tõttu analüüsimisele. 

Kokkuvõtlikult saab tõdeda, et enamus aruandekohuslaste poolt esitatud kliendilepinguid vastab 

kehtestatud nõuetele. 

Maksu- ja Tolliamet kasutas lepingulist esindajat pooleliolevates tsiviilasjades nr 2-10-58837 ja 2-11-

43718, esitades Justiitsministeeriumile 17.10.2012 kliendilepingu AB-ga Tark Grunte Sutkiene, mis 

kahjuks ei vasta kohtus riigi lepingulise esindamise korra nõuetele. Lepingus ei ole märgitud õigus-

teenust osutaja vandeadvokaadi nime, volitusi ega ülesandeid. Lepingus viidatud volikirju ja/või tel-

limuskirju ei ole koondanalüüsi koostajale tutvumiseks esitatud. Samuti ei nähtu esitatud lepingust, 

et kohtus esindamisega seoses oleks kokku lepitud vajalike õigusteenuskulude hüvitamise ulatuses 

ning sõidu- ja ooteaja tasustamise määras vastavalt eelnimetatud korrale. 

Kõnealustes asjades lepingulise esindamise jätkumisel tuleb Maksu- ja Tolliametil leping nõuetega 

kooskõlla viia. 

Ida-Viru Maavalitsuse esitatud kliendilepingus Alvin Rödl ja Partner AB-ga (muudetud 28.02.2012) on 

märgitud ülesande täitmisel väljaspool Tallinna teel oldud aja tasustamise määraks 50% esindajatasu 

määrast. Vastavalt kohtus riigi lepingulise esindamise korrale ei tohi kokkulepitud sõidu- ja ootetasu 

määr ületada 1/3 õigusteenuse tunnitasu määrast. Seega kõnealuse kliendilepingu alusel lepingulise 

esindamise jätkumisel tuleb Ida-Viru maavanemal leping nõuetega kooskõlla viia. 

Sõidu- ja ooteaja tasustamise piirmäär on märkimata ka Järvamaa Kutsehariduskeskuse 24.04.2012 

kliendilepingus AB-ga Concordia, Veterinaar- ja Toiduameti 18.04.2012, 23.05.2012, 24.07.2012 ja 

29.08.2012 kliendilepingutes AB-ga Tehver ja Partnerid, ning Statistikaameti 14.05.2012 kliendilepin-

gus AB-ga Lentsius & Talts. Seega tuleb ka nende kliendilepingute alusel lepingulise esindamise jät-

kumisel lepingud nõuetega kooskõlla viia. 

Paljudes kliendilepingutes on märgitud, et lepingulistel esindajatel on õigus kaasata esindamisse ka 

muud personali (vandeadvokaadi abid, juristid). Vana korra § 2 lg 1 ja 2 nõuete kohaselt tohtis riigi 

esindajaks kohtumenetlustes olla vandeadvokaat või vandeadvokaadi vanemabi ning muu isiku võis 

riigi lepinguliseks esindajaks valida vaid kaalukal põhjusel ning justiitsministri loal. Asutused ei ole 

2012. a justiitsministri poole vastava loa saamiseks pöördunud. Olgu märgitud, et 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 muu-

des küsimustes (kohtumenetluse välised läbirääkimised, esindamine vahekohtutes, kohtueelses me-
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netluses, muudes ametiasutustes, kaasnev tehniline töö)  tuleks riigi kohtus esindamine muudest 

tegevustest selgelt eristada ja välistada nõuetele mittevastavate isikute esindamine kohtumenetlu-

ses. Uute kliendilepingute sõlmimisel uue korra kohaselt palume sellele tähelepanu pöörata. 

Veel tuleb ära märkida, et nõue, mille kohaselt tuleb kliendilepingus kokku leppida ka õigusteenusku-

lude hüvitamise ulatuses, eeldab, et kokku lepitakse vähemalt kulude maksimaalmääras või selles, et 

hüvitatav vajalik kulutus kooskõlastatakse enne kulutuse tegemist. Eeltoodu on vajalik, et oleks välis-

tatud ootamatu ja planeerimata hüvitamiskohustuse tekkimine, kui nt asutuse eelarves puuduvad 

selleks vahendid (olgugi, et kulutus võib kohtumenetluse seisukohast olla vajalik ja põhjendatud). 

Uute kliendilepingute sõlmimisel palume eeltoodule samuti tähelepanu pöörata. 

6.3.3 Tähelepanekud seoses uue korra jõustumisega 

Seoses uue korra jõustumisega 01.01.2013 juhime aruandekohuslaste tähelepanu alljärgnevale. 

Kui vana korra kohaselt tuli kohtuasjas riigi lepingulise esindamise kasuks otsustamisel ja esindaja 

valikul lähtuda kohtuasja keerukusest, siis uues korras on lõplikke kriteeriumeid seadmata eeltoodut 

täpsustatud ning ette nähtud, et üldjuhul on lepingulise esindaja kasuks otsustamine põhjendatud 

materiaalõiguslikult keerukates kohtuasjades, samuti kui seda liiki vaidlustes puudub väljakujunenud 

ühtne kohtupraktika või kui vaidluse ese väljub ametniku erialasest pädevusest. 

Peamisteks täiendavateks nõueteks, millele lepinguliste esindajate valimisel ja uute kliendilepingute 

sõlmimisel alates 01.01.2013 on tulnud tähelepanu pöörata, on esiteks nõue, et riigi esindajaks tohib 

olla vaid vandeadvokaat (varem võis olla ka vandeadvokaadi vanemabi ning Justiitsministri loal kaa-

lukal põhjusel ka muu isik). Samuti on täiendavaks nõudeks see, et alates 01.01.2013 sõlmitud klien-

dilepingutes peab olema kokku lepitud lepingulise esindaja kohustuses ülesande vastuvõtmise järel 

koostada õiguslik analüüs (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis). Samuti peab kliendilepingu-

tes sisalduma kokkulepe lepingulise esindaja aruandekohustuse osas vastavalt uue korra nõuetele 

ning tingimuses, et riigi lepingulise esindaja poolt asutusele menetluse kohta esitatava aruande eest 

küsitava tasu aluseks olev määr ei ületa 1/3 õigusteenuse tunnitasu määra. Aruannete koostamine ei 

kujuta endast õigusteenuse osutamist ning eesmärgiks on vältida olukordi, kus advokaadibüroo esi-

tab riigile täies mahus arveid aja eest, kus lepinguline esindaja tegelikult õigusteenust ei osutanud. 

Pole põhjendatud lepingulise esindaja tasustamine täistunnitasuga aja eest, mis on kulutatud aruan-

des ülevaate koostamisele.  

Samamoodi nagu vanas korras, on ka uue korraga nõutav ajatasu kokkuleppe korral leppida kliendi-

lepingus eraldi kokku riigi lepingulise esindaja mõistliku sõidu- ja ooteaja tasustamises, mille määr ei 

tohi ületada 1/3 õigusteenuse tunnitasu määrast. Nimetatud kokkuleppe fikseerimise eesmärgiks on 

vältida olukordi, kus advokaadibüroo esitab riigile täies mahus arveid aja eest, mil lepinguline esinda-

ja tegelikult õigusabiteenust ei osutanud, vaid oli näiteks sõidus või ooteajal (istungi edasilükkumine, 

vaheaeg jms). Põhjendatud ei ole esindaja tasustamine täistunnitasuga eelnimetatud aja eest. 
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Uues korras on reguleeritud ka kohtumenetlusega riigile kaasnevate kulude kandmine ja olukorrad, 

millal tuleb esitada Vabariigi Valitsusele õiguslik analüüs. 

Vabariigi Valitsusele tuleb õiguslik analüüs esitada üksnes sellise kohtuasja kohta, milles vaidlusalusel 

küsimusel on riigi jaoks oluline tähendus ja ministeerium peab vajalikuks Vabariigi Valitsust kohtuas-

jast teavitada. Selliselt toimides jääb asutusele õigus taotleda valitsuse reservist vahendeid kohtuas-

jaga kaasneva kulu katmiseks, kuid seda juhul, kui asutusel on vältimatu vajadus saada eraldist. Seega 

ei tähenda valitsusele õigusliku analüüsi esitamine veel summade broneerimist ja garantiid, et reser-

vist raha eraldatakse.   

Valitsusele õigusliku analüüsi esitamine peaks toimuma erandolukordadel, kus nt vaidlus ei seondu 

asutuse tegevusega või asutus ei ole olnud asjaga eelnevalt üldse seotud. Lisaks on valdkondi, kus 

riigi otsustusvabadus ei tohiks olla piiratud asutuse eelarveliste võimaluste või prioriteetidega. Samu-

ti pole õiglane jätta kohtuasjaga kaasnev kulu üksnes kohtuasjas osalenud asutuse kanda juhtudel, 

kui kohtuasi on tõusetunud õigustloovast aktist (nt seadus või Vabariigi Valitsuse määrus). Selliste 

õigusaktide väljatöötamisel on osalejate ja otsustajate ring tavapäraselt laiem. Kui õigusakti põhisea-

dusvastasuse alusel esitatud kahjunõue rahuldatakse, pole põhjendatud sellega kaasneva kulu jätmi-

ne üksnes kohtuasjas osalenud asutuse kanda. Samuti võiks siia alla kuuluda juhtumid, kus asutusel 

on vaidlus oma hallatava asutusega või on vajadus piiriülese õigusabiteenuse hankimise järele. Samu-

ti tuleks esitada valitsusele õiguslik analüüs juhul, kui kohtuasjaga kaasneda võiv kulu on ilmselt se-

davõrd suur, et asutusel puuduvad selle katmiseks igasugused mõistlikud võimalused, eelkõige kui 

asutusel jääks kulu kandmiseks eelarveliste vahendite ümberjagamise tulemusena täitmata mõni 

asutuse põhifunktsioon. 

Õiguslik analüüs koos ettepanekutega tuleb esitada Vabariigi Valitsusele kohtusse pöördumise kavat-

suse korral või juhul, kui riigi vastu on kohtusse pöördutud. Erandiks on olukorrad, kus analüüsi ei ole 

kohe võimalik esitada kohtu määratud menetlustähtaja tõttu. Näiteks kohtu poolt vastamiseks mää-

ratud tähtaeg on sedavõrd lühike, et selle aja jooksul ei jõua analüüsi koostada, seda VV-le esitada 

ega VV-lt seisukohta saada. Sellisel juhul tuleb esitada VV-le analüüs viivitamata. Kui analüüsi valitsu-

sele ei esitata, jääb negatiivse lahendi korral üldjuhul kogu vastutus, sh ka kulu, asutuse kanda.  

Kui varem VV-le esitatud analüüsi aluseks olevad asjaolud muutuvad või hinnatakse need ümber, 

tuleb viivitamata esitada täpsustatud analüüs. 

Kulud, mis kaasnevad asutuse tegevusvaldkonnast ja ülesannete täitmisest, sealhulgas tugitegevusest 

tuleneva kohtuasjaga, kannavad üldjuhul asutused ise oma eelarvest. Juhul, kui asutusel ei olnud 

võimalik planeerida kohtuasjaga kaasnevat kulu enda eelarves või ei piisa planeeritud vahenditest 

kulu katmiseks ning tal on vahendite puudumise tõttu vältimatu vajadus saada eraldis Vabariigi Valit-

suse reservist, eraldatakse raha kulu katmiseks riigieelarve seaduse § 30 lõike 3 alusel kehtestatud 

Vabariigi Valitsuse määruses sätestatu kohaselt. Eraldise taotlemise eelduseks on, et asutusel puudu-

vad igasugused mõistlikud võimalused kohtuasja kulu katmiseks. 
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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(d) riigi kahjuks, analüüsitakse kohtuvaidluste ja negatiivsete kohtulahendite vähenda-

miseks kavandatavaid meetmeid ning antakse hinnang rakendatud meetmete tulemuslikkusele.  

Samuti on käesolevas peatükis antud ülevaade Vabariigi Valitsuse 2012. a lõppenud kohtuasjadest. 

7.1 Vabariigi Valitsuse kohtuasjad 

Käesolevaga antakse ülevaade 2012. a kohtuasjadest, milles Vabariigi Valitsust on esindanud minis-

teeriumid ja milles saadi 2012. a negatiivne lahend, mis on jõustunud. Kohtuasjad seonduvad Vaba-

riigi Valitsuse üksikaktide, seaduste ja määruste või toimingute vaidlustamisega või VV kohustamise-

ga akti andma või toimingut tegema. Pooleliolevate kohtuvaidlusi ja riigi kasuks lahenenud kohtuasju 

ei ole tulenevalt analüüsi metoodikast käsitletud. 

Siseministeerium esindas Vabariigi Valitsust haldusasjas nr 3-10-1677, milles otsustas Tallinna Ring-

konnakohus tühistada osaliselt Vabariigi Valitsuse 17.02.2011 korralduse nr 86 ja kohustas Vabariigi 

Valitsust otsustama uuesti Loksa Kultuurikeskuse renoveerimise ja ümberehitamise projekti perioodi 

2009-2012 KOIT kava reservnimekirja kinnitamise küsimuse. Tallinna Ringkonnakohus leidis, et Loksa 

linna Kultuurikeskuse projekti reservnimekirja kandmata jätmisel ei ole lubatav selline põhjendus, et 

Loksa linna eeltaotlust ei esitatud perioodi 2009-2012 KOIT kava reservnimekirja koosseisu kinnitami-

seks põhjendusega, et Loksa linna nimetatud eeltaotlus kantakse perioodi 2007-2010 KOIT kavasse. 

Kuna menetlus Loksa Kultuurikeskuse projekti perioodi 2007-2010 KOIT kavasse lisamiseks ei olnud 

lõppenud, ei saanud Loksa linnal olla veendumust selles, et kõnealune projekt selle perioodi KOIT 

kavasse kinnitatakse. Kusjuures kuigi Vabariigi Valitsusele oli regionaalministri poolt esitatud eelnõu 

lisada Loksa linna projekt perioodi 2007-2010 KOIT kavasse, otsustas Vabariigi Valitsus 17.02.2011 

istungil Loksa linna Kultuurikeskuse projekti 2007-2010 KOIT kavasse mitte kinnitada. 

Vabariigi Valitsus pidas põhjendatuks mitte arvata Loksa linna eeltaotlust ka perioodi 2009-2012 KOIT 

kava reservnimekirja, kuna Rahandusministeerium oli andnud Vabariigi Valitsusele negatiivse hin-

nangu Loksa linna finantsvõimekuse osas, mis puudutas Loksa linna eeltaotlust Loksa Kultuurikeskuse 

renoveerimise ja ümberehitamise projekti perioodi 2007-2010 KOIT kava eelistusnimekirja kinnita-

mist. Seega võttis Vabariigi Valitsus 17.02.2011 vastu ka korralduse nr 86, millega jäeti Loksa linna 

eeltaotlus Loksa Kultuurikeskuse renoveerimise ja ümberehitamise projekt kinnitamata ka perioodi 

2009-2012 KOIT kava Harju maakonna projektide reservnimekirja.  

Vabariigi Valitsus Siseministeeriumi kaudu ja Loksa linn esitasid Tallinna Ringkonnakohtu 26.03.2011 

otsuse peale kassatsioonkaebused. 25.09.2012 Riigikohtu Halduskolleegiumi kohtumäärustega jäeti 
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kassatsioonkaebused menetlusse võtmata. Kohus mõistis Vabariigi Valitsuselt välja menetluskulud 

summas 3023 eurot. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esindas Vabariigi Valitsust haldusasjas nr 3-10-1443, 

milles taotleti Vabariigi Valitsuse korralduse kehtetuks tunnistamist, millega otsustati kinnisasja osa 

sundvõõrandamine. Pooled sõlmisid kompromissi, mille Tallinna Halduskohus kinnitas 03.05.2012 

määrusega. Kompromissis fikseeriti Maanteeameti poolt kaebajale tasutav summa (sundvõõranda-

tud osade hariliku väärtuse ja sundvõõrandamisega kaasnevate kahjude eest makstav hüvitis), lepiti 

kokku kinnisasja sundvõõrandatud osade valduse Eesti Vabariigile üleandmises ning riigi kohustuses 

rajada kinnisasja piirile teeprojekti realiseerimise käigus lammutatava aiaga samaväärne aed. Komp-

romiss oli riigile oluline, sest kohtuvaidluse jätkumisel oleksid riigi kulud olnud märkimisväärselt suu-

remad, kui kompromissi saavutamise korral. Arvestades praktikat ning konkreetse vaidluse asjaolu-

sid, oleks vaidlus kestnud pikaajaliselt. Vaidluste jätkumine oleks pikemaajaliselt takistanud teetööde 

teostamist. Kuna tegemist oli EL finantseeritava projektiga, pidi riik arvestama ka sellest tulenevate 

tähtaegadega ning kohtuprotsessi venimisest tekkivate täiendavate kulutustega. Kompromissis mär-

gitud tasude osas lähtuti atesteeritud kinnisvarahindaja koostatud hindamisaktist. 

Rahandusministeerium esindas Vabariigi Valitsust, kes oli vastustajaks haldusasjas nr 3-04-469.   

Tegemist oli Akke AS (likvideerimisel), AS Tartu Lihakombinaat (pankrotis), AS A.O Imbi (pankrotis), 

AS Saare Kalur, AS Pärnu Kalur Holding kaebusega Eesti Vabariigi kohustamiseks määrata hüvitus 

Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega kompenseeritud nõuete eest. Tallinna Halduskohus jättis 

25.11.2011 kaebuse rahuldamata. Tallinna Ringkonnakohus tühistas 11.01.2012 halduskohtu otsuse 

ja määras Eesti Vabariigile Vabariigi Valitsuse kaudu rahatrahvi summas 3200 eurot. Ringkonnakohus 

leidis, et Vabariigi Valitsus ei ole Tallinna Ringkonnakohtu 22.10.2010 otsust, millega kohustati Vaba-

riigi Valitsust üheksa kuu jooksul otsustama Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvi-

tamise küsimus, tähtaegselt täitnud. Arvestades, et Vabariigi Valitsus ei olnud Riikliku VEB Fondi serti-

fikaatidega tagatud nõuete hüvitamise küsimuse lahendamisel täielikult tegevusetu ja oli asunud 

kohtuotsust täitma, ei olnud põhjendatud trahvi määramine võimalikus maksimaalses suuruses.  

Riigikohus jättis 08.03.2012 Vabariigi Valitsuse määruskaebuse menetlusse võtmata. 

Vabariigi Valitsus on tulenevalt PSJKS § 10 lg 1 p 7 menetlusosaliseks ka õigustloovate aktide põhi-

seaduslikkuse järelevalve menetlustes ning järgnevalt on antud lühiülevaade vastavatest 2012. a 

jõustunud lahenditest, milles õigustloov akt tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks. 

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 31.01.2012 otsusega kohtuasjas nr 3-4-1-24-11 

(Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks käibemaksuseaduse           

§ 442 lg 2 ning vedelkütuse seaduse § 3 lg 3, § 41 , § 42 lg 2, § 14 lg 3, § 15 lg 3 ning § 36 lg 5 osas, mil-

les need kohalduvad isikute suhtes, kes olid 01.04.2011 registreeritud majandustegevuse registris 

kütuse müüjana) tunnistas kolleegium vedelkütuse seaduse § 36 lõige 5 põhiseadusega vastuolus 

olevaks ja kehtetuks osas, milles see kohaldub tarbimisse lubatud kütuse müüjate suhtes, kes olid 1. 

aprillil 2011 registreeritud majandustegevuse registris kütuse müüjana ning olid kütuseturul tegutse-
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nud vähem kui kolm aastat. Samuti tunnistas kolleegium vedelkütuse seaduse § 42 lõike 5 punkti 1 

tekstiosa „ning vähemalt kolmeaastane kogemus kütuse käitlemise valdkonnas“ põhiseadusega vas-

tuolus olevaks ja kehtetuks. Kolleegium leidis, et avalik huvi kiiresti vähendada maksupettusi ja soo-

dustada ausat konkurentsi ei kaalu üles isiku õiguspärast ootust, et vedelkütuse seaduse muudatus-

tega nähakse ette mõistlik aeg isikule oma tegevuse ümberkorraldamiseks. Seega riivab VKS § 36 

lõige 5 ebaproportsionaalselt tarbimisse lubatud kütuse müüjate, kes olid 1. aprillil 2011 registreeri-

tud majandustegevuse registris kütuse müüjana ning olid kütuseturul tegutsenud vähem kui kolm 

aastat, õiguspärast ootust ja on selles osas põhiseadusvastane ning tuleb tunnistada kehtetuks. Veel 

leidis kolleegium, et avalik huvi ei kaalu maksupettuste vähendamise ning kütuseturul tegutsevate 

isikute huvi ausa konkurentsi soodustamise vastu üles kütuseturul vähem kui kolm aastat tegutsenud 

ettevõtjate ettevõtlusvabadusse sekkumist., mistõttu on ka VKS § 42 lõike 5 punkti 1 lauseosa „ning 

vähemalt kolmeaastane kogemus kütuse käitlemise valdkonnas“ põhiseadusvastane ja tuleb kehte-

tuks tunnistada. 

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 27.03.2012 otsusega kohtuasjas nr 3-4-1-1-12 

(Viru Maakohtu taotlus tunnistada korruptsioonivastase seaduse § 19 lg 2 p 2 põhiseadusevastaseks 

osas, milles keelatakse kohaliku omavalitsuse ametnikul olla juhtorgani liige äriühingus, mille majan-

dustegevus ei ole puutumuses isiku ametitegevusega) tunnistas kolleegium korruptsioonivastase 

seaduse § 19 lõige 2 punkt 2 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks. Kolleegium leidis, et 

ametiisikute õigus olla äriühingu juht- või järelevalveorgani liige kaalub üles abstraktse korruptsioo-

niohu vähendamisest tõusva kasu, mistõttu ei ole KVS § 19 lõike 2 punktis 2 sätestatud keeld mõõdu-

kas ega järelikult ka proportsionaalne. 

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 17.04.2012 otsusega kohtuasjas nr 3-4-1-25-11 

(õiguskantsleri taotlus tunnistada asjaõigusseaduse § 158(1) lg 1 ning asjaõigusseaduse rakendamise 

seaduse § 15(2) lõigete 1-2 koostoimes asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15(4) lõigetega 2-4 

kehtetuks osas, milles need ei näe avalikes huvides tehnovõrkude või-rajatiste talumise kohustuse 

eest kinnisasja omanikule piisavat tasu) leidis kolleegium, et AÕSRS § 154 lõiked 2-4 ja AÕS § 1582 

lõike 1 esimese lause osa „asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 154 kehtestatud suuruses“ on 

PS § 32 lõike 2 teise lausega vastuolus ja tuleb kehtetuks tunnistada, kuna need ei näe avalikes huvi-

des vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumise kohustuse eest kinnisasja omanikule ette mõistlikku 

hüvitist. 

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 06.07.2012 otsusega kohtuasjas nr 3-4-1-3-12 

(Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks väärtpaberite kesk-

registri seaduse (EVKS) § 18 osas, milles see ei näe ette aluseid osaühingu osade keskregistrist kustu-

tamiseks osanike otsuse alusel) tunnistas kolleegium PSJKS § 15 lõike 1 punkti 2 alusel PS §-ga 31 

vastuolus olevaks ja kehtetuks Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 18 lg 2 osas, milles see ei 

sisalda õiguslikku alust osaühingu osade Eesti väärtpaberite keskregistrist kustutamiseks osanike 

otsuse alusel, kui see ei ole seotud äriühingu ümberkujundamisega ja kui osaühingu osad ei ole pan-

ditud. Kolleegium leidis, et EVKS § 18 lg-s 2 sisalduv piirang osaühingu osade EVK-st kustutamiseks 
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väljaspool äriühingu ümberkujundamist ei ole vajalik abinõu, et kaitsta osaühingu osanike õigusi, sh 

õigust teada, kellele osa kuulub ja millal see omanikku vahetab. Sama eesmärki on võimalik osanikke 

ja osaühingut vähem koormates saavutada, kui osanike nimekirja peab osaühingu juhatus (ÄS § 182 

lg 1). Osanike õiguste kaitse tagab osade võõrandamise tehingute notariaalne tõestamine (ÄS § 149 

lg 4) ning tehinguandmete edastamine avalikule äriregistrile (ÄS § 28 lg 1). Lisaks on osanikel võima-

lus vaidlustada osaühingu juhtimiseks vastuvõetud osanike otsused kohtus (ÄS § 178 lg-d 1 ja 3).  

Seetõttu on EVKS § 18 lg-s 2 sisalduv piirang ebaproportsionaalne ja seega põhiseadusega vastuolus.  

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 11.12.2012 otsusega kohtuasjas nr 3-4-1-20-12 

(Tartu Maakohtu taotlus tunnistada kriminaalmenetluse seadustiku § 407 põhiseadusega vastuolus 

olevaks) tunnistas kolleegium kriminaalmenetluse seadustiku § 407 põhiseadusvastaseks ja kehtetuks 

osas, milles see välistab alaealise õiguse esitada kaebus määruse peale, millega kohus annab loa pai-

gutada alaealine kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli. Kolleegium leidis, et KrMS §-s 407 

sätestatud edasikaebeõiguse piirang ei ole mõõdukas abinõu kohtusüsteemi tõhususe saavutamiseks 

ja riivab PS § 24 lg-s 5 sätestatud põhiõigust ebaproportsionaalselt. Arvestades seda, et menetluses, 

milles alaealise kasvatuslike erivajadustega õpilaste kooli paigutamiseks loa andmise määrus tehakse, 

puudub alaealisel õigus ärakuulamisele ja kaitsele, samuti mõju, mille määrus toob kaasa alaealise 

õiguste jaoks, peab alaealisel olema võimalik taotleda maakohtu otsustuse õigsuse kontrolli kõrgema 

astme kohtus. KrMS § 407 on osas, milles välistab alaealise õiguse esitada kaebus määruse peale, 

millega kohus annab loa paigutada alaealine kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli, vastuolus 

PS § 24 lg-ga 5. 

Samuti tegi Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium 2012. a mitmeid lahendeid seoses 

liiga kõrgete riigilõivumääradega tänaseks juba kehtivuse kaotanud riigilõivuseaduse kuni 30. juunini 

2012 kehtinud redaktsiooni osas (lahendid 3-41-14-12, 3-4-1-23-12; 3-4-1-11-12; 3-4-1-24-12; 3-4-1-

7-12; 3-4-1-10-12; 3-4-1-9-12; 3-4-1-12-12), 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 2012. a kohtuasjade analüüsis on välja toodud 4 riigi kahjuks lahe-

nenud kohtuasja: 

1) tsiviilasi nr 2-12-1371 (maksekäsu kiirmenetlus), milles jäeti HTM-i esitatud avaldus rahuldamata, 

kuna tegemist oli lepinguvälise nõudega, riigil rahalisi kohustusi ei tekkinud; 
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2) tsiviilasi nr 2-12-1396 (maksekäsu kiirmenetlus), milles jäeti HTM-i esitatud avaldus rahuldamata, 

kuna tegemist oli lepinguvälise nõudega, riigil rahalisi kohustusi ei tekkinud; 

3) tsiviilasi nr 2-09-1276 (kostja), milles mõisteti riigilt välja töötaja (hageja) kasuks viimase tööpäe-

va eest lisatasu 2,30 eurot Riigil muid kohustusi ei tekkinud. Hagisumma kokku oli 318 379,33  

eurot. Riigikohtu 17.12.2012 kohtumäärusega jäeti töötaja kassatsioonkaebus menetlusse võt-

mata. 

4) Haldusasjas nr 3-11-1590 (vastustaja) rahuldati kaebus ning tühistati haridus- ja teadusministri 

moodustatud atesteerimiskomisjoni otsus ning tehti ettekirjutus vaadata kaebajale pedagoog-

metoodiku ametijärgu andmise taotlus uuesti läbi ja anda välja uus haldusakt. Kaebuse rahulda-

mise põhjuseks oli see, et vaidlustatud atesteerimiskomisjoni otsus, millega keelduti kaebajale 

pedagoog-metoodiku ametijärgu omistamisest, ei olnud piisavalt põhjendatud. Ühtlasi mõisteti 

riigilt kaebaja kasuks välja menetluskulud kogusummas 195,97 eurot (õigusabikulud 180 eurot, 

riigilõiv 15,97 eurot). 

Lisaks eeltoodule oli HTM vastustajaks haldusasjas nr 3-12-410, mida riigi kahjuks lahendite all ei ole 

kajastatud, sest kohus lõpetas menetluse HKMS § 152 lg 1 p 4 alusel määrusega, sest kaebuses vaid-

lustatud haridus- ja teadusministri käskkiri tunnistati kehtetuks ja kaebajal puudus sellest tulenevalt 

huvi vaidluse jätkamiseks. Vaidlustatud käskkiri (millega tunnistati kehtetuks erakoolile Tartu Katoliku 

Hariduskeskus antud koolitusluba lasteaia osas) tunnistati kehtetuks põhjusel, et käskkirja materiaal-

ne õiguspärasus oli vaieldav pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamise osas ning 

samuti ei olnud toimunud ärakuulamist. Riigile rahalisi kohustusi ei tekkinud. 

7.2.1.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete tu-
lemuslikkusele 

Haridus- ja Teadusministeerium peab tõhusaks vahendiks kohtuvaidluste ennetamisel hallatavate 

riigiasutuste (ennekõike õppeasutuste) eelnevat nõustamist ning vaidluste lahendamist läbirääkimis-

te teel. Seda ka tehakse ning hallatavaid asutusi on nõustatud juriidiliste toimingute tegemisel. See 

on andnud positiivse tulemuse nt töövaidluste osas, sest tööõiguse alaste tsiviilasjade arv on hallata-

vates õppeasutustes vähenenud. 

Õppelaenunõudeid puudutavates tsiviilasjades on Haridus- ja Teadusministeerium seadnud eesmär-

giks tõhustada õppelaenunõuete hagimenetlusse esitamist ja nende menetlemist. Selleks on alates 

2011. aastast tähtajaliselt ja osalise tööajaga tööle võetud täiendav inimene ainult õppelaenunõuete 

hagide menetlemiseks. 

Kui 2010. a mõisteti riigi kasuks õppelaenunõuete hagimenetluses välja 347 104,69 krooni (11 rahul-

datud hagi), siis 2011. a mõisteti hagimenetluses riigi kasuks välja 79 184,98 eurot (28 rahuldatud 

hagi) ning 2012. a tagaseljaotsusega või kostja õigeksvõtuga juba 135 552,69 eurot (50 rahuldatud 

hagi) ja kompromisskokkuleppega ehk tasumisega maksegraafiku alusel 110 745,76 eurot (30 rahul-

datud hagi). Samuti on suudetud esitada rohkem õppelaenunõudeid hagimenetlusse: 2011. a esitati 
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64 hagiavaldust kogusummas 189 600 eurot, 2012. a juba 132 hagiavaldust kogusummas 432 562 

eurot. 

Haldusasjades on rõhku pandud haldusmenetluse praktika parandamisele. See on omanud positiivset 

mõju, sest kaheksast haldusasjast, kus riik osales vastustajana ja kus 2012. a tehti otsus, jäeti kaebus 

rahuldamata kuues haldusasjas. Kahes haldusasjas, kus riik vastustajana osales, ühe asja riik kaotas 

(kuna vaidlusalune haldusakt ei olnud piisavalt põhjendatud) ja teises menetlus lõpetati (kuna vaid-

lusalune haldusakt tunnistati kehtetuks).  

Nende eelnimetatud kahe haldusasja põhjal on Haridus- ja Teadusministeerium üle vaadanud minis-

teeriumi juures haldusorganitena tegutsevate kogude tegevuse (nt pedagoogide atesteerimiskomis-

jon, riigieksamite apellatsioonikomisjon, eesti keele tasemeeksamite vaidekomisjon) ning võtnud 

kasutusele meetmed, et nende kogude poolt antavad haldusaktid vastaksid igakülgselt haldusmenet-

luse seaduse nõuetele. Samuti on tõhustatud koolituslubade andmise ja riikliku järelevalve menetlu-

si, et tagada seal haldusmenetluse seaduse nõuete järgimine. Lisaks on kavas välishindamise osakon-

da, kelle ülesanne on ka riikliku järelevalve läbiviimine ja koolituslubade andmine, tööle võtta juriidi-

lise kõrgharidusega ametnik, kes aitaks täiendavalt tagada nende menetluste raames tehtavate me-

netlustoimingute ja antavate haldusaktide õiguspärasust.  

Haldusasjades on ka edaspidi kavas panustada 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 2012. a olnud nõuetekohane. 

7.2.2.2 Riigi kaotuste põhjused 

2012.a said Justiitsministeeriumi valitsemisala asutused 5 riigi kahjuks tehtud kohtuasja. Vanglate ja 

JM vanglate osakonna andmed on esitatud eraldi allpool. 

1) Haldusasi nr 3-10-476 – tegemist kriminaalmenetluses ametist kõrvaldamisega tekitatud kahju 

hüvitamise nõudega (kogusummas 1 533 682 krooni). Kaebaja, kes oli kaitsepolitseiametnikuna 

kriminaalmenetluse ajaks ametist kõrvaldatud, mõisteti kriminaalasjas piisavate tõendite puu-

dumise tõttu õigeks. Kohus mõistis kaebajale hüvitiseks kokku 15 000 eurot, sh 10 000 Justiitsmi-

nisteeriumilt ja 5000 solidaarselt prokuratuurilt ja Kaitsepolitseiametilt. 

2) Haldusasi nr 3-11-1108 –  kaebus Politsei- ja Piirivalveameti, prokuratuuri ja Justiitsministeeriumi 

vastu kriminaalmenetluses kohaldatud tõkendiga tekitatud varalise kahju summas 50 840 eurot 

ja tõkendi ebamõistlikult pika kohaldamise ja kriminaalasja ebamõistlikult pika menetlemisega 

tekitatud mittevaralise kahju õiglases määras hüvitamiseks. Halduskohus rahuldas vaid kaebaja 
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mittevaralise kahju nõude ja mõistis vastustajatelt välja 1800 eurot, sh Justiitsministeeriumilt 600 

eurot ja prokuratuurilt ning Politsei- ja Piirivalveametilt solidaarselt 1200 eurot. 

3) Haldusasi nr 3-10-3326 – kaebus Justiitsministeeriumi ja prokuratuuri vastu kriminaalmenetluse-

ga tekitatud kahju hüvitamiseks summas 1 073 536 krooni. Kohus leidis, et mittevaralise kahju 

nõue on põhjendatud osas, mis puudutab kaebaja õiguste piiramisi kvalifikatsioonivigadega koh-

tulahendites, tema suhtes tõkendi kohaldamisega (elukohast lahkumise keeld ligi 6,5 aastat) ning 

ebamõistlikult pika menetlusajaga. Eelnimetatu riivas PS §-de 14, 15, 34 ja 35 tulenevaid põhiõi-

gusi tõhusale menetlusele ning vabalt liikumisele ja elukoha valimisele. Kohus möönis, et riived 

polnud eraldivõetuna rasked, kuid arvestas, et õigust riivati pika aja jooksul ning nende koosmõ-

jus. Sellele tuginedes mõistis kohus hüvitise summas 1000 eurot. 

4) Haldusasi nr 3-11-1146 – kaebus Justiitsministeeriumi ja prokuratuuri vastu ebamõistlikult pika 

(ca 9 aastat) kriminaalmenetlusega tekitatud kahju hüvitamiseks. Kaebajaga sõlmiti kompromiss 

kahju hüvitamiseks summas 2250 eurot. 

5) Tsiviilasi nr 2-10-56868 – hagi teiste seas Eesti Vabariigi vastu kinnistu lahusvaraks tunnistami-

seks, sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, keelumärke kustutamiseks ja ebaõige omaniku-

kande kustutamiseks. Kohus rahuldas hagi ja jättis Eesti Vabariigi (Justiitsministeeriumi kaudu) 

kanda menetluskulud 2,78% ulatuses (vastavalt menetluskulude kindlaksmääramise menetluses 

tehtud kohtumäärusele 197,66 eurot). 

Justiitsministeeriumi vanglate osakond sai 2012. a ühe riigi kahjuks tehtud kohtulahendi. 

1) Haldusasi nr 3-10-1876 (Riigikohtu lahend nr 3-3-1-3-12) – Riigikohus rahuldas kaebaja kaebuse 

osaliselt ja tunnistas väljaandes Vangla Ekspress juulis ja detsembris 2008 kaebaja isikuandmete 

avalikustamise ja tema kohta hinnangute andmise õigusvastaseks. Muus osas jäeti kaebus rahul-

damata. Kaebaja mittevaralise kahju hüvitamise nõuet kohus ei rahuldanud. 

Tegemist on juhtumiga, kus varasem kohtupraktika puudus. I ja II aste jätsid kaebaja kaebuse   

rahuldamata (otsus JM kasuks), kuid Riigikohus tühistas halduskohtu ja ringkonnakohtu otsused 

ja tegi asjas uue otsuse. See näitab ilmekalt, et ka alama astme kohtud olid erineval seisukohal 

Riigikohtust, mistõttu võib öelda, et õiguslikus mõttes oli tegemist tavapärasest keerulisema 

vaidlusega. 

Kuna kohtumenetluses ei tõusetunud kordagi kohtul küsimust sellest, miks kinnipeetavat nimeta-

ti Vangla Ekspressi artiklis nimeliselt, siis seda asjaolu JM kohtumenetluses täiendavalt ja põhjali-

kult ei selgitanud. JM oleks asjaolu põhjendanud, kui see oleks kohtumenetluses küsimuse alla 

tulnud. Eeltoodu tõttu ei olnud Riigikohtul poole selgitusi asjas sellise seisukoha võtmiseks, mille-

ga Riigikohus ise läks vastuollu enda põhimõttega, et seisukoht ei või poolele tulla üllatusena ja 

kohus peab asjaolud kohtumenetluses eelnevalt välja selgitama. Siinkohal tegi Riigikohus üllatus-

liku järelduse, kui tegi sellises olukorras otsuse aluseks oleva järelduse. Vaidlus oli huvitav ka selle 



69 
 

poolest, et üheselt ei olnud selge, kas süsteemisiseses ajakirjas artikli avaldamisel teostas Jus-

tiitsministeerium avalikku võimu või saab sellist tegevust käsitleda eraõigusliku suhtena (ajakir-

janduslik tegevus). II astme kohus leidis, et vastustaja ei tegutsenud avalik-õiguslikus suhtes ja 

Vangla Ekspressi näol on sisuliselt tegemist meediaväljaandega. Riigikohus asus aga kindlalt sei-

sukohale, et tegemist on avaliku võimu tegevusega ja avalikõigusliku suhtega. Riigikohus selgitas 

avaliku võimu poolt teabe avaldamisega seonduvat ja märkis, et tuleb eeldada, et teabe avalda-

mine riigi, kohalike omavalitsusüksuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute poolt on avalik-

õigusliku iseloomuga tegevus. Selle eelduse võib kummutada vaid avaldatava teabe ülekaalukas 

ja tihe seos eraõiguslikus vormis täidetavate ülesannetega. Sellist vahetegu ei ole kohtud varem 

teinud, mistõttu on lahend kokkuvõttes oluline ja suuniseid andev kogu avaliku võimu tegevuse-

le, mis seondub mingi teabe avaldamisega. Vanglate osakond koostöös avaliku õigusega analüü-

sis kohtulahendis käsitletud seisukohti ning seda, mida peaks arvestama teabe nii avalikult kui 

ametkondlikult edastamisel. Kujundati seisukohad ja teabe avaldamisel pööratakse sellistele kü-

simustele täiendavalt tähelepanu. 

Harku- ja Murru Vangla osas jõustus 2012. a 6 riigi kahjuks tehtud kohtulahendit. 

1) Haldusasi nr 3-09-2606 – Kohus rahuldas kaebuse ja mõistis tervisekahjustuse tekitamise eest 

välja mittevaralise kahju hüvitise. Kohus leidis, et vangla ei taganud piisavalt kinnipeetava julge-

olekut, mistõttu sai võimalikuks tema vastane rünne. Märkimisväärne on kohtu seisukoht, et kui-

gi otseseks kahju tekitajaks olid kinnipeetavat rünnanud isikud, vastutab avaliku võimu kandja, 

kellelt saab solidaarvastutuse korral nõuda ka eraisiku osa. Muude isikute osavõtt ega roll kahju 

tekitamisel ei vabasta avaliku võimu kandjat vastutusest RVastS § 9 lõike 1 alusel. 

2) Haldusasi nr 3-10-975 – Kohus rahuldas kaebuse ja mõistis hingeliste kannatuste tekitamise eest 

välja mittevaralise kahju hüvitise. Kohus leidis, et, vangla keeldumine kinnipeetavale erakorralise 

lühiajalise väljasõidu loa andmisest oli haldusakti andmise hetkel õigusvastane ja nimetatud õi-

gusvastase haldusakti tõttu ei saanud kinnipeetav raskelt haige isaga enne tema surma kohtuda. 

3) Haldusasi nr 3-10-111 – Kohus rahuldas kaebuse osaliselt ja mõistis esemete kadumise eest välja 

varalise kahju hüvitise. Kohus leidis, et kuna vangla on möönnud mõnede kinnipeetavale kuulu-

nud esemete kaduma minemist vangla tegevuse tõttu, tuleb nende esemete kadumisega tekita-

tud kahju hüvitada. 

4) Haldusasi nr 3-11-1190 – Kohus rahuldas kaebuse ja tühistas distsiplinaarkaristuse käskkirja. Ko-

hus leidis, et kinnipeetava karistamine oli õigusvastane, kuna vangla ei ole distsiplinaarmenetluse 

käigus tuvastanud kinnipeetava süülist käitumist viidatud õigusnormide nõuete rikkumises.. 

5) Haldusasi nr 3-11-2221 – Kohus rahuldas kaebuse osaliselt ja tunnistas õigusvastaseks vangla  

toimingu kinnipeetava töölt kõrvaldamises ning käskkirja kinnipeetava tööle lubamise otsustama-

ta jätmise osas. Kohus leidis, et vangla toiming kinnipeetava distsiplinaarmenetluse ajaks töölt 
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kõrvaldamisel ilma käskkirja koostamata ning käskkirjas kinnipeetava tööle lubamise avalduse re-

solutsiooniga lahendamata jätmine oli õigusvastane. 

6) Haldusasi nr 3-10-3333 – Kohtuvaidlus osutus ilmnenud vigade (distsiplinaarmenetluse läbiviimi-

sel esines mitmeid olulisi puudusi) tõttu mitteperspektiivikaks, mistõttu ei olnud otstarbekas 

kohtuvaidlusega jätkata ja haldusorgan pidas otstarbekamaks lõpetada menetlus kompromissiga. 

Tallinna Vangla osas jõustus 2012. a 12 riigi kahjuks tehtud kohtulahendit. 

1) Haldusasi nr 3-12-156 – Tallinna Halduskohus pidas vajalikuks lähtuda vangistusseaduse § 29 lg 4 

ja vangla sisekorraeeskirja § 50 lg 2 süstemaatilisest tõlgendusest, eelkõige koosmõjust teiste 

seaduste ja vangistusseaduse normidega ning leidis, et kuna seaduseandja eesmärgiks oli tagada 

ka advokaadist esindajalt saabunud kirja suletult kinnipeetavale andmine, siis oli vangla tegevus 

advokaadist esindajalt saabunud kirja avamisel õigusvastane. Kohus Tunnistas vangla toimingu, 

mis seisnes advokaadilt saabunud kirja avamises, õigusvastaseks. 

2) Haldusasi nr 3-10-455 – Tallinna Vangla ei taganud kaebajale arsti poolt ette nähtud lisapesemisi 

ja seetõttu tunnistas kohus vangla tegevuse lisapesemiste mittevõimaldamise osas õigusvasta-

seks. 

3) Haldusasi nr 3-10-1150 – kuna Tallinna Vangla ei lõpetanud kaebaja suhtes täiendavate julgeole-

kuabinõude kohaldamist pärast kriminaalmenetluse lõpetamise määruse vanglasse saabumist 

ning julgeolekuabinõude kohaldamise aluste äralangemist, tunnistas kohus vangla tegevuse sel-

les osas õigusvastaseks. 

4) Haldusasi nr 3-10-3150 - Asjakohatu kaalutluse ja üldsõnalise põhjendusega kaalutlusotsus ei 

võimaldanud kohtul kontrollida, kas kaebaja soovitud plastmassist kasti soetamise võimaldamata 

jätmine on ebameeldivus, mis paratamatult kaasneb vanglas kinnipidamisega. Kohus rahuldas 

kinnipeetava apellatsioonkaebuse ja kohustas vanglat kaebaja taotlust uuesti läbi vaatama. 

5) Haldusasi nr 3-11-2791 – kohus leidis, et kaebaja kehakultuuriga tegelemise taotlus on jäänud 

sisuliselt lahendamata ning vangla ei olnud otsuse tegemisel lahendanud kaebaja taotlust esita-

tud taotluse ulatuses ning kohustas vanglat kaebaja taotlust uuesti lahendama. 

6) Haldusasi nr 3-11-745 – kohus leidis, et distsiplinaarkaristuse määramisel ei olnud vangla täitnud 

tõendamiskohustust vajalikul määral ja välja selgitanud kõiki distsiplinaarkaristuse määramiseks 

olulisi asjaolusid ning tühistas distsiplinaarkaristuse määramise käskkirja. 

7) Haldusasi nr 3-12-1661 – kohus leidis, et vangla kohaldas kinnipeetava suhtes alusetult suhtle-

mispiiranguid ja tunnistas vangla tegevuse õigusvastaseks.. 

8) Haldusasi nr 3-11-2725 – Tallinna Ringkonnakohus leidis, et kuigi kaebajalt jalanõude äravõtmine 

oli õiguspärane, siis põhjusel, et vangla ei otsustanud spordijalanõude saatust VSKE-s ettenähtud 
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korras (VSKE § 71 lg-s 2 on näidatud ametniku otsus spordijalanõude võõrandamise või hävitami-

se kohta ), siis oli kaebajale jalanõude tagastamisest keeldumine õigusvastane. 

9) Haldusasi nr 3-12-1327 – kohus tunnistas vangla toimingu, mis seisnes ilma kohase riietuseta 

pikaks läbiotsimise ajaks jalutusboksi paigutamises, õigusvastaseks. 

10) Haldusasi nr 3-12-661 – kohus tunnistas vangla tegevuse, millega ei võimaldatud kaebajal kartse-

rikaristuse kandmise ajal ilma vastava piirangu kohaldamiseta lugeda ajalehti ja ajakirju, õigus-

vastaseks. 

11) Haldusasi nr 3-12-1590 – kaebaja taotles tööõnnetuse tagajärjel C-hepatiiti kutsehaigestumise 

hüvitiseks ühe aasta ametipalka. Kaebaja ja vastustaja vahel sõlmiti kompromissi tulemusel kok-

kulepe kuue kuu ametipalga tasumiseks. Tallinna Halduskohtus kinnitas kompromissi 12.11.2012 

määrusega. . 

12) Haldusasi nr 3-12-1770 – haldusakt, millega keelduti kaebajale õppetöös mälupulga kasutamiseks 

loa andmisest, tunnistati kehtetuks, kuna selles puudus igasugune viide võimalikule õiguslikule 

alusele, millele võinuks kaebajat koormav haldusakt tugineda, mistõttu ei saanud kohus kontrol-

lida vaidlustatud akti sisulist õiguspärasust ning aktis toodud faktiline põhjendus ei olnud piisav 

ega veennud kohut. 

Viru Vangla osas jõustus 2012. a 30 riigi kahjuks tehtud kohtulahendit. 

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 säte-

te tõlgendamisega ohjeldusmeetmete rakendamisel osas. 

Tartu Vangla osas jõustus 2012. 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 õigusvasta-

seks 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. Hal-

dusakti tühistamise tõi kaasa menetlusnormide rikkumine nii ametnikele kui kinnipeetavatele distsip-

linaarkaristuste määramisel. 
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7.2.2.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete tu-
lemuslikkusele 

Justiitsministeeriumi valitsusala riigi kahjuks tehtud lahendite arv on 2011. aastaga võrreldes lange-

nud kaks korda (10-lt 5-le). Erinevalt 2011. aastast ei saadud 2012. a mitte ühtegi kaotust distsipli-

naarkäskkirjade vaidlustamise asjades (kahes kohtuasjas jäeti kaebus distsiplinaarkäskkirja tühistami-

seks rahuldamata). 

Kohtuvaidluste vältimiseks analüüsib Justiitsministeerium kohtupraktikat ja distsiplinaarmenetluste 

läbiviimisel osutab tähelepanu haldusaktide hoolikale motiveerimisele ja menetlusnõuete järgimise-

le. 

Kriminaalmenetlusega tekitatud kahju hüvitamise kohtuvaidlusi aitaks oluliselt vähendada uue riigi-

vastutuse seaduse vastuvõtmine. Kuivõrd kehtiv RVastS ei ole kriminaalmenetlusega tekitatud kahju 

hüvitamisel kohaldatav, siis praegu on olukord, kus sisuliselt iga teine juhtum on pilootlahend, mis 

tehakse kohtu poolt vahetult põhiseaduse alusel või analoogiat kasutades. Kuivõrd seadus selliseid 

hüvitisi ega korda hüvitiste suuruste arvestamiseks ette ei näe, lahendatakse vaidlus kohtus ja kohtu-

vaidluse lõppedes taotletakse raha kohtuotsuse täitmiseks igakordselt valitsuse reservist. 

Arvestades 2012. a lõppenud kohtuasjade tulemusi, võib rakendatud meetmeid pidada tulemusli-

kuks. 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna poolt esindatud kohtuasjad seonduvad tavapäraselt       

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna tegevusega (vaiete lahendamine, pöördumistele vastamine, 

kinnipeetavate ümberpaigutamised) ja vanglate relvastatud üksuse tegevusega. Samuti ollakse koh-

tuasjades kaasatud isik, kuna Justiitsministeerium teostab vanglate üle teenistuslikku järelevalvet. 

Kohtuasjade arvu ei ole võimalik otseselt mõjutada. Isegi korrektselt läbi viidud haldusmenetlust on 

kinnipeetaval võimalik olematute kuludega vaidlustada ning sisuliselt kõigega kohtusse pöörduda. 

Kinnipeetava jaoks on kohtusse pöördumine kui meelelahutus ja võimalus kohtus „esineda“, mida 

näitab ka suuliste kohtuistungite soovi suur osakaal. Vaidlustatakse ka õigustloovaid akte (nt justiits-

ministri määrused). Justiitsministeeriumi vanglate osakond on pööranud suuremat tähelepanu vang-

late relvastatud üksuse tegevusele, selle jäädvustamisele ja dokumenteerimisele. Paremad tõendid 

võimaldavad kohtumenetluses lihtsamalt ümber lükata kinnipeetavate paljasõnalised väited, mis 

sageli ei vasta tõele või on moonutatud ja liialdatud. Parema tulemuse kohtumenetluses annab kind-

lasti normidekohaselt ja tähtaegselt läbiviidud haldusmenetlus ning korrektne haldusakt. Samuti on 

muudetud mõningaid läbiviidavaid menetlusi selliselt, et puudutatud isikutelt küsitakse arvamust, 

mistõttu on isikud paremini kaasatud menetlusse. Samas ei vähenda ükski nimetatutest kohtumenet-

luste üldarvu. 

Tallinna Vanglas on haldusaktide (distsiplinaarkaristuse määramise käskkirjad, keelduvad otsused) 

koostajatele korraldatud regulaarselt koolitusi ja infopäevi, kus muuhulgas arutatakse ka Riigikohtu 

seisukohti ja seadusemuudatusi. See on kindlasti parandanud vangla haldussuutlikkust ning vähen-

danud mitte ainult riigi kahjuks tehtavate otsuste, vaid ka kohtusse kaebuste esitamise arvu. 



73 
 

Viru Vangla kohtuvaidlustest on vangla spetsiifikast lähtuvalt suurem osa seotud kinnipeetavate kae-

bustega. Kuigi kohtuvaidluste arv on märkimisväärselt vähenenud, on ikka palju kaebuseid, mis on 

sisutühjad. Vanglas on teatud kinnipeetavad, kes leiavad, et pea iga vangla tegevus on õiguste rikku-

mine ning selliste kinnipeetavate puhul on vanglal vähe võimalusi nende kohtusse pöördumisi      

vähendada. Vaatamata sellele püüavad vanglaametnikud kõikidele kinnipeetavatele selgeks teha, et 

probleeme on võimalik lahendada ka vanglasiseselt. 

Kaebuste vähendamisele aitab kaasa kohustuslik vaidemenetlus, sest see takistab kohtusse jõudmast 

kaebustel, milles vangla paratamatult peab oma eksimust tunnistama. Vangla rakendab nüüd uut 

töökorraldust, mille kohaselt osa vaideid suunatakse otse struktuuriüksustesse lahendamiseks, mis 

aitab kaasata haldusorgani sisese kontrolli vahetumale toimimisele. Vaide saanud üksus saab sellele 

kiiremini reageerida ja võimalusel probleemi koheselt lahendada. Vaideid lahendades üksused arves-

tavad varasemate vigadega ning püüavad edaspidi olema hoolikamad ja vigu vältida. 

Kahjuks on Viru Vanglal eelnevatel aastatel olnud probleeme vaidemenetluse tähtaegade järgimisel, 

mis on kaasa toonud omakorda kaebused vangla tegevuse peale vaiete viivitusega menetlemisel. 

Analüüsist nähtub, et osa vangla kahjuks tehtud otsustest on tingitud vangla tegevusest vaiete mitte 

tähtaegse menetlemisega. Tegemist on enamasti 2009. või 2010. aasta kaebustega. Eelolevast     

nähtub, et vangla on oma töökorraldust muutnud, et edaspidi sellist olukorda vältida. Käesoleval ajal 

lahendab vangla vaideid ja kahjunõudeid tähtaegselt, mistõttu käesoleval ajal on kaebused tähtaeg-

suse üle väga harvad. 

Analüüsist nähtub, et paljud lahendid on seotud vangla haldusaktide puudulike kaalutlustega või 

põhjendustega. Vangla tegeleb aktiivselt vanglaametnike koolitamisega, et parandada haldusmenet-

luse läbiviimise kvaliteeti. Kuigi vanglaametnike koolitamine menetluste kvaliteedi tõstmiseks on 

vangla hinnangul olnud efektiivne, esineb kahjuks jätkuvalt menetluste läbiviimise puudujääke.    

Haldusmenetlusalaste küsimuste selgitamiseks ja probleemkohtadele tähelepanu juhtimiseks korral-

davad Viru Vangla juristid kord kvartalis infopäevi. Lisaks saavad Viru Vangla juristid inspektor-

kontaktisikutega iganädalaselt kokku ning ametnikud saavad välja tuua probleeme ja muresid, mis 

koos läbi arutatakse.  

Tartu Vangla poolt viiakse nii kohtuvaidluste vähendamiseks kui ka vangla kahjuks tehtavate lahendi-

te vältimiseks vanglas regulaarselt läbi ametnike sisekoolitusi, eesmärgiga parandada vangla haldus-

aktide kvaliteeti ning selgitada õigusaktidest vanglale tulenevate kohustuste sisu. Samuti osaletakse 

aktiivselt vangistust reguleerivate õigusaktide muudatusettepanekute tegemisel, et muuta normid 

lihtsamalt mõistetavaks nii ametnikele kui kinnipeetavatele, mis aitab omakorda kaasa seaduse   

rakendamisest ühetaoliselt arusaamisele ning nende nõuetekohasele täidetavusele. 

7.2.3 Kaitseministeerium 

7.2.3.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele 

Kaitseministeeriumi esindaja kinnitas, et 2012.a kohtus riigi esindamine vastas nõuetele. 
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7.2.3.2 Riigi kaotuste põhjused 

Kaitseministeeriumi valitsemisala 2012. a kohtuasjade analüüsi statistilistes tabelites on välja toodud 

5 riigi kahjuks lahenenud kohtuasja, kuid ühegi kohtuasja puhul ei olnud välja toodud põhjusi, miks 

kohtuasjad lahendati riigi kahjuks. Alljärgnevalt on Kohtute infosüsteemi andmete põhjal toodud 

Kaitseministeeriumi riigi kahjuks tehtud kohtulahendite lühikokkuvõtted: 

1) Tsiviilasi nr 2-09-22021 (kostja) – kohus rahuldas hageja hagi ja tuvastas Eesti Vabariigi (kaitseväe 

logistikakeskuse kaudu) esitatud ülesütlemisavalduse tühisuse. Menetluskulusid riigilt välja ei 

mõistetud. 

2) Tsiviilasi nr 2-11-15786 (kostja) – kohus rahuldas hageja hagi ja mõistis Eesti Vabariigilt (Kaitse-

ministeeriumi kaudu) hageja kasuks välja põhivõlgnevuse summas 1 756,68 eurot ja viivise sum-

mas 10,42 eurot. Menetluskuludena mõisteti hageja kasuks riigilt välja riigilõiv summas 383,46 

eurot ja hageja õigusabikulud summas 200 eurot. 

3) Haldusasi nr 3-10-3256 (vastustaja) – kohus rahuldas kaebuseja tühistas Kaitseväe Peastaabi  

kirja/haldusakti ja tegi ettekirjutuse. Riigilt mõisteti välja kaebuse esitaja kantud menetluskulud 

esimese astme kohtumenetluses summas 970,46 eurot ja apellatsioonimenetluses summas 326 

eurot. 

4) Haldusasi nr 3-11-1773 (vastustaja) – kohus rahuldas kaebuse ja tühistas Kaitseväe Logistikakes-

kuse käskkirja ning kohustas selle tagasi täitma. Kaitseväe Logistikakeskuselt mõisteti välja     

kaebuse esitaja kasuks tema poolt kantud menetluskulud, milleks olid kaebaja tasutud riigilõivud 

kokku summas 41,53 eurot. 

5) Kriminaalasi nr 1-12-97 (tsiviilkostja) - kohus mõistis Eesti Kaitseväelt solidaarselt süüdimõistetu-

ga kannatanu kasuks välja mittevaralise kahju katteks 4090,34 eurot. 

7.2.3.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete tu-
lemuslikkusele 

Seoses tuuleparkide rajamisega seotud planeerimismenetlustega (millest üks lahenes riigi kasuks ja 

kolm menetlust on pooleli)  on Kaitseministeerium märkinud, et on algatanud seadusemuudatused, 

mille eesmärk on tekkivaid vaidlusi vähendada.  Kaotatud kohtuasjade osas ei ole Kaitseministeerium 

kaotuste põhjusi, kavandatavaid ja rakendatud meetmeid välja toonud. 

7.2.4 Keskkonnaministeerium 

7.2.4.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele 

Keskkonnaministeeriumi esindaja kinnitas, et 2012.a kohtus riigi esindamine vastas nõuetele. 

7.2.4.2 Riigi kaotuste põhjused 

Keskkonnaministeerimi 2012. a kohtuasjade analüüsis on välja toodud 9 riigi kahjuks lahenenud   

kohtuasja: 
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1) Haldusasi nr 3-07-2445 – AS Steri (pankrotis) kaebus Keskkonnaministeeriumi õigusvastaste   

toimingutega tekitatud kahju hüvitamiseks. Kaebaja taotles kahju hüvitamist summas 2 459 

051,53 eurot, millest saamata jäänud tulu 2 215 466 ja otsene varaline kahju 243 585,53 eurot, 

ning menetluskulu (riigilõivu) väljamõistmist vastustajalt. Kohus mõistis Keskkonnaministeeriu-

milt AS Steri (pankrotis) kasuks välja 176 518,08 eurot (otsene varaline kahju). Kaebaja nõude 

saamata jäänud tulu hüvitamiseks ja riigilõivu hüvitamiseks jättis kohus täies ulatuses rahuldama-

ta. Kohus põhjendas otsust sellega, et kuna Riigikohus tunnistas 30.09.2008 otsusega õigusvasta-

seks Keskkonnaministeeriumi toimingud ja leidis, et RVastS § 8 lõike 1 kohaselt tuleb hüvitisega 

luua varaline olukord, milles kannatanu oleks siis, kui tema õigusi ei oleks rikutud, siis tuleb      

hüvitada kaebajale tekitatud otsene varaline kahju. Kohus leidis, et ei ole põhjendatud saamata     

jäänud tulu nõue. 

2) Tsiviilasi nr 2-11-39376 – Eesti Vabariigi (Keskkonnaministeeriumi kaudu) hagi Reprohver OÜ 

(pankrotis) vastu võlausaldajate üldkoosoleku otsuse osaliseks kehtetuks tunnistamiseks ning 

nõude tähtaja ennistamiseks. Kohus jättis hagi rahuldamata. Kohus jättis menetluskulud hageja 

kanda. Kohus leidis, et hageja esitas nõude PankrS § 93 lõikes 1 sätestatud tähtaega rikkudes. 

3) Tsiviilasi nr 2-11-39378 – Eesti Vabariigi (Keskkonnaministeeriumi kaudu) hagi Reprohver OÜ 

(pankrotis) pankrotihalduri Indrek Lepsoo ja Utileek OÜ vastu nõude tunnustamiseks. Kohus     

lõpetas menetluse seoses kostja Utileek OÜ äriregistrist kustutamisega. Kohus jättis menetlusku-

lud hageja Eesti Vabariigi (Keskkonnaministeeriumi kaudu) kanda. 

4) Haldusasi nr 3-12-1440 – MTÜ Kasari Jahiselts kaebus Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni 

juhataja korralduse osalise tühistamise nõudes. Vastustaja tunnistas nõuet osaliselt. Haldusaktis 

oli ekslikult märgitud aruande esitamise tähtajaks vale kuupäev. Tallinna Halduskohtu 13.11.2012 

jõustunud osaotsusega mõisteti vastustajalt välja menetluskulud 117 eurot, millest 5 eurot riigi-

lõiv ja 112 eurot õigusabi kulud. Põhinõue haldusorgani otsuse tühistamiseks on jätkuvalt menet-

luses. 

5) Haldusasi nr 3-09-2096 – OÜ Woody ja AS Hansa Liising esitasid halduskohtule kaebuse Maa-

ameti kohustamiseks korraldada vahetuslepingu sõlmimine Tallinnas asuvate kinnistute vaheta-

miseks riigile kuuluvate kinnistute vastu. 15.03.2012 jõustunud kohtuotsuse kohaselt leidis ko-

hus, et kuna haldusakti täitmist peatatud ei ole, samuti ei ole kriminaalasja menetluse raames 

keelatud Maa-ametil täitetoimingute sooritamist ning kehtivast haldusaktist tuleneb kohustus 

kinnisasjade vahetamise lepingud sõlmida, siis oli Maa-amet õigusvastaselt tegevusetu. Olukor-

ras, kus Maa-amet ja Keskkonnaministeerium möönavad, et kinnisasjad vastasid LKS-st tuleneva-

tele kriteeriumidele, mis andis aluse otsustada nende vahetamine riigile kuuluvate kinnisasjade 

vastu, ei saaks olla haldusmenetluse lõpuleviimise peatamine õiguspärane. Kohus mõistis Maa-

ametilt kaebajate kasuks välja menetluskuluna 3442,59 eurot, millest 57,52 eurot riigilõiv ja 

3385,07 eurot õigusabikulud. 
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6) Haldusasi nr 3-09-1552 – OÜ South Kinnisvara kaebus keskkonnaministri käskkirja tühistamiseks, 

keskkonnaministri kohustamiseks vaadata uuesti läbi kaebaja taotlus ning tunnistada kaebaja 

taotluse lahendamisega viivitamine õigusvastaseks. 24.07.2012 jõustunud kohtulahendi kohaselt 

tunnistas kohus Keskkonnaministeeriumi viivituse OÜ South Kinnisvara taotluse menetlemisel 

perioodi osas 10. augustist 2004 kuni 17. juunini 2009 õigusvastaseks. Kohus mõistis kaebaja    

kasuks välja menetluskulu riigilõivu summas 23,95 eurot. 

7) Tsiviilasi nr 2-11-28923 – OÜ BAO ohtlikud jäätmed hagi Eesti Vabariigi vastu 19 552,24 euro ja 

intressi väljamõistmiseks. 17.01.2012 tehti kohtulahend riigi kahjuks põhjendusega, et kostja   

rikkus sõlmitud rendilepingut. Kohus asus seisukohale, et ei oleks õiglane panna eraõiguslikule 

isikule riski kulude 18-20% osas suurenemiseks üksnes selle pärast, et riik otsustab enda haldus-

asutusi ümber kujundada selliselt, et osad nendest on käibemaksukohuslased ja osad on seda  

piiratult. Selline risk peaks olema lepingut sõlmides ettenähtav ja selgelt äratuntav. Kohus mõistis 

hageja kasuks välja 19 668,62 eurot. Samuti mõistis kohus välja menetluskulud kokku 6 280,58 

eurot, sellest 2 236,90 eurot oli riigilõiv ning 4 043,68 eurot õigusabikulu. 

8) Haldusasjas nr 3-11-159 – MTÜ Eesti Rehviliidu kaebus keelamaks Keskkonnateabe Keskusel  

kaebaja kustutamist probleemtoodete registrist. 17.01.2012 jõustunud kohtuotsuse kohaselt 

keelas kohus Keskkonnateabe Keskusel kaebaja kustutamise probleemtoodete registrist. Kohus 

asus seisukohale, et kuna õiguspärane menetlus on läbi viimata, ei saa kaebaja suhtes teha otsust 

ja kannet registrist kustutamiseks. Nimetatud haldusasjas mõisteti riigilt kaebaja kasuks välja 

menetluskulud kokku summas 2 528,75 eurot (sellest 28,75 eurot oli riigilõiv ning 2 500 eurot õi-

gusabikulud). 

9) Kriminaalasi nr 1-12-6207 – 08.11.2012 jõustunud kohtulahendi kohaselt jäeti rahuldamata Eesti 

Vabariigi (Keskkonnainspektsiooni kaudu) tsiviilhagi kuriteoga keskkonnale tekitatud kahju hüvi-

tamiseks summas 5985 eurot, kuna ebaseaduslikult püütud kalad lasti kohe vette tagasi ja kahju 

keskkonnale ei tekkinud. 

7.2.4.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete tu-
lemuslikkusele 

Alljärgnevalt on toodud Keskkonnaministeeriumi kohtuasjade analüüsis käsitletud riigi kahjuks teh-

tavate lahendite vähendamiseks kavandatud meetmete rakendamine ja mõju. 

1) Keskkonnaministeeriumis viidi läbi mitmeid sisekoolitusi (hea õigusloome ja normitehnika eeskir-

ja tutvustav koolitus, keskkonnaõigus mittejuristile). Riigi kahjuks tehtud lahendite hulk ei suure-

nenud. 

2) Keskkonnaameti struktuuriüksustes viidi kohtuvaidluste vähendamiseks läbi täiendavad haldus-

akti andmise koolitused. Koolitustel käsitleti haldusakti vormistamise nõudeid, motiveerimise 

tähtsust ja kaalutlusotsuste tegemist. Analüüsiti kohtupraktikat ja kujundati vastavalt ka Kesk-

konnaameti halduspraktikat. Oluliselt on tõhustatud haldusaktidele esitatud vaiete lahendamist, 
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mis võimaldas ära hoida vajaduse pöörduda kohtu poole. Riigi kahjuks on sel aruandeaastal teh-

tud üks kohtulahend, kuid Keskkonnaamet osales vastustajana 18 kohtuasjas ja kaasatud isikuna 

10 kohtuasjas. 

3) Maa-ametil on vähenenud lahendite hulk, kus kohus on teinud lahendi riigi kahjuks haldusakti 

vähese motiveerituse tõttu, samuti on vähenenud lahendite hulk, kus kohus on teinud lahendi 

riigi kahjuks menetleja menetlusnormi rikkumise tõttu. Lähtuvalt eeltoodust on kohtuvaidluste 

vähendamiseks rakendatud meetmed (Maa-ameti poolt läbiviidavate haldusmenetluste kvalitee-

di parandamine) olnud tulemuslikud. 

4) Keskkonnainspektsioonis on võimalike kohtuvaidluste vältimiseks ja vähendamiseks regiooniti 

teostatud menetluste analüüse, kaardistatud menetlusalaseid puudusi ning sellest lähtuvalt vii-

dud läbi sisekoolitusi. Riigi kahjuks on tehtud üks kohtulahend, kuid Keskkonnainspektsioon osa-

les kümnes tsiviilasjas, üheksas kriminaalasjas ja kolmes haldusasjas. 

5) Keskkonnateabe Keskuses asus 2011. aasta alguses tööle täistööajaga jurist, kelle ülesandeks on 

ka nõustada töötajaid nende igapäevases töös ning kooskõlastada ja koostada ka peadirektori 

käskkirju ja muid õigusalaseid dokumente. Samuti on jurist korraldanud töötajatele haldusmenet-

luse teemalise teabepäeva ning koostanud erinevaid asutuse tööks vajalikke juhiseid ja kordasid 

(lepingute menetlemise kord, riigihangete korraldamise kord ja näitlikustav skeem jms).  

Keskkonnaministeeriumi analüüsis on välja toodud ka ettepanekud meetmete osas, mis peaksid 

aitama kohtuvaidlusi ja riigi kahjuks tehtavaid lahendeid vältida: 

1) Keskkonnaministeerium – eelkõige jätkuvalt läbi viia koolitusi, mis aitaksid parandada töötajate 

kompetentsust. Pöörata jätkuvalt suurt tähelepanu õigusloome kvaliteedile sh õigusaktide mõju-

de hindamisele. Ka edaspidi analüüsida keskkonnalast kohtupraktikat. Teha enam tihedamat 

koostööd Keskkonnaministeeriumi valdkondlike osakondadega. Juristide tööle võtmisel eelistada 

juriste, kellel on kogemused kohtuvaidlustes. 

2) RMK – kohtuvaidlusi püütakse vältida eelkõige korrektse asjaajamise ja dokumentatsiooni nõue-

tekohase vormistamisega. Varaliste nõuete kohtu kaudu esitamise vältimine on tagatud korrekt-

sete kliendisuhete ja lepingute nõuetekohase vormistamise ning täitmisega. 

3) Keskkonnaamet – senist praktikat jätkata. Töötajatele korraldada haldusmenetluse sisekoolitusi, 

anda selgitusi õiguse paremaks rakendamiseks ning tutvustada õigusaktide muudatusi ja uut  

kohtupraktikat. 

4) Maa-amet – kohtuvaidluste vähendamiseks on Maa-amet võimaldanud ja võimaldab ka edaspidi 

ametnikel osaleda erialastel koolitustel, mis tagab suurema kompetentsuse. 

5) Keskkonnainspektsioon – läbi viia sisekoolitusi, mis aitaksid kaasa paremale õiguse rakendamise-

le. 
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6) Keskkonnateabe Keskus – õigusalaste teadmiste parandamine, eriti just haldusmenetluse ning 

hea halduse tava osas. Kaasata asutuse juristi endisest rohkem just olukordadesse, kus asjaolud 

erinevad senisest rutiinsest tegevusest või kus on märke, et võib tekkida vaidlusi, mitte pärast 

vaidluse tekkimist. 

7.2.5 Kultuuriministeerium 

Kultuuriministeeriumi valitsemisalas 2012. a jõustunud lahendeid ei saadud. 

Kultuuriministeerium tõdeb 2012. aastal kohtuvaidluste vähendamiseks rakendatud meetmete tule-

muslikkust hinnates, et mitmel järjestikusel aastal kaalutlusotsuste põhjendamisele suurema tähele-

panu pööramine on olnud tulemuslik. Kultuuriministeerium jätkab haldusotsustele eelnevas haldus-

menetluses suure tähelepanu pööramist kaalumisele ning põhjendamisele, seda eelkõige kultuuri-

mälestiseks tunnistamise otsuste puhul 

7.2.6 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

7.2.6.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele 

MKM on Justiitsministeeriumile kinnitanud, et riigi kohtus esindamine on olnud nõuetekohane ning 

sõlmitud kompromissid on olnud põhjendatud, põhinedes kohtuasja igakülgsel hindamisel ning 

kompromisside sõlmimisel on lähtutud riigi huvidest, st kompromiss on sõlmitud siis, kui vaidluse 

jätkumine oleks andnud negatiivsema tulemuse kui riigile kompromissis võetud kohustused. 

7.2.6.2 Riigi kaotuste põhjused 

1) Haldusasi nr 3-10-1443 – MKM esindas Vabariigi Valitsust. Kaebuses taotleti Vabariigi Valitsuse 

korralduse kehtetuks tunnistamist, millega otsustati kinnisasja osa sundvõõrandamine. Pooled 

sõlmisid kompromissi, mille Tallinna Halduskohus kinnitas 03.05.2012.a määrusega.  Kompromis-

sis fikseeriti Maanteeameti poolt kaebajale tasutav summa (sundvõõrandatud osade hariliku 

väärtuse ja sundvõõrandamisega kaasnevate kahjude eest makstav hüvitis), lepiti kokku kinnisas-

ja sundvõõrandatud osade valduse Eesti Vabariigile üleandmises ning riigi kohustuses rajada kin-

nisasja piirile teeprojekti realiseerimise käigus lammutatava aiaga samaväärne aed. Kompromiss 

oli riigile oluline, sest kohtuvaidluse jätkumisel oleksid riigi kulud olnud märkimisväärselt suure-

mad, kui kompromissi saavutamise korral. Arvestades praktikat ning konkreetse vaidluse asjaolu-

sid, oleks vaidlus kestnud pikaajaliselt. Vaidluste jätkumine oleks pikemaajaliselt takistanud tee-

tööde teostamist. Kuna tegemist oli EL finantseeritava projektiga, pidi riik arvestama ka sellest  

tulenevate tähtaegadega ning kohtuprotsessi venimisest tekkivate täiendavate kulutustega. 

Kompromissis märgitud tasude osas lähtuti atesteeritud kinnisvarahindaja koostatud hindamis-

aktist.  

2) Tsiviilasi nr 2-10-38187 – seotud eelmises punktis toodud haldusasjaga nr 3-10-1443. Kaebaja 

vaidlustas sama sundvõõrandamismenetluse raames koostatud kinnisasja arestimise akti. Sõlmiti 

samuti kompromiss. 
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3) Tsiviilasi nr 2-06-7347/24 – tegemist oli Eesti Vabariigi ja AS Eesti Raudtee vahelise kohtuvaidlu-

sega riigi hagis AS Eesti Raudtee vastu summas 2 314 599,12 eurot, mis esitati tulenevalt asja-

olust, et AS Eesti Raudtee rikkus Euroopa Komisjoni ja EV vahel 23.12.1998 sõlmitud Phare      

projektist nr ES9808 "Tallinn-Narva raudtee renoveerimine ja rekonstrueerimine" nõudeid, mille 

tulemusel nõudis Euroopa Komisjon Eesti riigilt ülalnimetatud summa tagasi. Riik esitas AS Eesti 

Raudtee vastu regressinõude. Riigi hagi jäeti täies ulatuses rahuldamata. Vabariigi Valitsus otsus-

tas 02.02.2012.a kabinetinõupidamisel mitte esitada apellatsioonkaebust, kui AS Eesti Raudtee ei 

taotle menetluskulude kindlaksmääramist (ei taotlenud) ja Rahandusministeerium ei esita 

07.02.2012 apellatsioonkaebuse esitamisest loobumise osas vastuväiteid (ei esitanud). Sellise   

lahendi tingis õiguslik keerukus ning ebapiisav siseriiklik regulatsioon, mis ei võimaldanud riigil 

soodsat lahendust saavutada. 

4) Haldusasi nr 3-07-2565 – Vastustaja MKM. Lahendi tegemise riigi kahjuks tingis õigusaktide eri-

nev tõlgendamine. Kohtuasjas haldusorgan sisuliselt toetas kaebaja positsiooni, kuid konkreetsel 

juhul puudus haldusorganile õigus teha registrikanne faktilisi asjaolusid ise hindama ja tõlgenda-

ma asudes, vaid haldusorgan pidi tuginema asjas varasemalt tehtud kohtulahenditele. MKM-ilt 

mõisteti välja 10,23 eurot (pool kaebaja kantud riigilõivust, teise poole tasus teine vastustaja). 

5) Haldusasi nr 3-11-804 – Vastustaja MKM. lahendi tegemise riigi kahjuks tingis õigusaktide erinev 

tõlgendamine. MKM-ilt mõisteti välja kaebaja õigusabikulud 3084,03 eurot ja kaebaja kantud   

riigilõivu 15,97 eurot. 

6) Haldusasi nr 3-12-1470 – MM Grupp OÜ-ga seotud isikute kaebus Konkurentsiameti vastuse taot-

lusele tühistamiseks ning Konkurentsiameti kohustamiseks viivitamatult lõpetama kriminaalme-

netluse raames teostatud läbiotsimiste käigus välistele kõvaketastele salvestatud isikuandmete 

töötlemine ja kustutama Konkurentsiameti valduses olevatele välistele kõvaketastele salvestatud 

isikuandmed, mille töötlemiseks puudub andmesubjektide nõusolek. Konkurentsiamet hävitas 

kohtumenetluse käigus vaidlusalused välised kõvakettad, misjärel halduskohus lõpetas asjas  

menetluse. Kohtumenetlus on lõppenud. Riigilt mõisteti välja menetluskulud summas 2475 eurot 

(sh 2400 eurot õigusabikulude katteks ja 75 eurot esialgse õiguskaitse taotluselt makstud riigi-

lõiv). 

7) Haldusasi nr 3-10-1829 –AS Anne Soojus esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse Konkurentsiameti 

otsuse tühistamiseks. Kohus rahuldas kaebuse. Konkurentsiametilt mõisteti välja AS-i Anne     

Soojuse menetluskulud summas 14 000 eurot (sh õigusabikulud 13984 eurot ja 2 senti ning       

riigilõiv 15 eurot ja 98 senti). 

8) Haldusasi nr 3-11-1583 – OÜ BREM Kinnisvarahooldus esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse 

Konkurentsiameti otsuse tühistamiseks. Kohus rahuldas kaebuse. Konkurentsiametilt mõisteti 

välja OÜ BREM Kinnisvarahooldus menetluskulud summas 1879,94 eurot (sh õigusabikulud 1848 

eurot ning riigilõiv 31 eurot ja 94 senti). 
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9) Haldusasi nr 3-12-610 – vastustajaks Maanteeamet. Riigilt mõisteti välja kaebuse esitaja aktsia-

seltsi Regio kasuks menetluskulu kokku 2313 eurot, mis koosnes õigusabikuludest. Lahend      

seotud teel liiklemisel tekkinud kahjudega. Tee omaniku kahju hüvitamise kohustus tuleneb tee-

seadusest. 

10) Tsiviilasi nr 2-11-55627 – Maanteeamet kostjaks. Sõlmiti kompromiss, mille kohaselt riik kohustus 

maksma hagejale OÜ Alpter Grupp 10 000 eurot. Kompromiss sõlmiti põhjusel, et riigile soodsa 

lahendi saamise väljavaated olid kasinad. Kohtumenetluse jätkumisel oleksid kohtukulud riigi 

jaoks suurenenud kuni 12 388,88 eurot, millele oleksid lisandunud õigusabikulud. Lahend seotud 

teel liiklemisel tekkinud kahjudega. Tee omaniku kahju hüvitamise kohustus tuleneb teeseadu-

sest. 

11) Tsiviilasi nr 2-11-36030 – Maanteeamet kostjaks. Sõlmiti kompromiss, mille kohaselt riik kohustus 

maksma hagejale 2 717 eurot. Kohtumenetluse jätkumisel oleks kohtukulud riigi jaoks suurene-

nud kuni 2931,47 eurot, millele oleks lisandunud õigusabikulud. Lahend seotud teel liiklemisel 

tekkinud kahjudega. Tee omaniku kahju hüvitamise kohustus tuleneb teeseadusest. 

7.2.6.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete  
tulemuslikkusele 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi analüüsis leitakse, et kindlasti aitab riigi kahjuks tehta-

vate lahendite vähendamiseks kaasa ametnike järjepidev koolitamine ning enesetäiendamine. 

Arvestades, et enamikes kohtuasjades (eriti halduskohtumenetluses, mille osakaal on 77,5%) tehti 

otsused riigi kasuks, ei näe vajadust uute meetmete kasutuselevõtmiseks, vaid senise praktika jätka-

miseks, mis seisneb asutuste poolt pakutavates koolitustes, ametniku enesetäiendamises ning koge-

muste omandamises, viimast loomulikult ka läbi kohtus esindamise. Analüüsist nähtub, et välist   

õigusabi kasutatakse väga vähestel juhtudel. Leiame, 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 pahatahtli-

kel pöördumistel (nt kaebajale on teatud põhjustel kasulik menetlust venitada).  

Näiteks Tarbijakaitseameti osaletud kohtuasjad lõppesid kõik ameti kasuks. Amet on selgitanud, et 

on palju tähelepanu pööranud menetluses oluliste asjaolude piisavale väljaselgitamisele (uurimis-

printsiip) ning toimingute igakülgse seaduslikkuse tagamisele. 

Veeteede Amet on välja meetmetena välja toonud ameti järelevalveametnike ja väärtegude menetle-

jate pädevuse tõstmine menetluse läbiviimise dokumenteerimisel, otsuste põhistamisel ja vormista-

misel, suurema rõhuasetuse riigihankemenetluses otsuste põhistamisel ning tähelepanu pööramisele 

sõlmitavates lepingutes olevate sanktsioonide proportsionaalsusele ning lepingurikkumistele reagee-

rimisele kohaste õiguskaitsevahenditega. 



81 
 

Tehnilise Järelevalve Amet, kelle vastu esitatud kaebused jäeti kõik rahuldamata, leiab, et menetlu-

sed on õiguspäraselt läbi viidud.  

Maanteeamet on selgitanud, et kuna enamik riigi kahjuks tehtud lahendeid käsitlevad teel liiklemise 

tõttu tekkinud kahju, on täpsustatud tee hooldelepingute tingimusi, leppides kokku, et teel tekkinud 

kahjud hüvitab tee hooldaja. Ametnikele on selgitatud riigi kahjuks tehtud otsuste tagamaid ning 

juurutatud juhendid kahjunõuete käsitlemiseks. Amet leiab, et teeseaduse kahju hüvitamist regulee-

rivad sätted on vasturääkivad ning TeeS § 25 lg 6 ja § 37 tuleks täpsustada. 

7.2.7 Põllumajandusministeerium 

7.2.7.1 Kokkuvõte PRIA kohtuasjadest 

Põllumajandusministeeriumi valitsemisalaga seotud 2012. aasta kohtuvaidlustest on 30 haldusasja,   

3 tsiviilasja ja 1 kriminaalasi seotud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tegevu-

sega. Kohtuvaidlused on enamasti seotud erinevate põllumajandustoetuste määramisega. Korduvalt 

vaidlustati investeeringutoetuse taotluse  rahuldamata jätmist, aga ka põllumajandusliku tegevusega 

alustava noore ettevõtja toetuse, keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, projektitoetuse, ühtse 

pindalatoetuse ja  põllumajandusmaa metsastamise toetuse taotluse rahuldamata jätmist. Kolmes 

tsiviilasjas nõudis Eesti Vabariik PRIA kaudu investeeringutoetuse tagastamist ning kriminaalasjas  

osales Eesti Vabariik PRIA kaudu kannatanuna tsiviilhagiga. Toetustega seotud 30 haldusasjas on PRIA 

olnud vastustaja rollis ja nendest üheksas asjas rahuldas halduskohus kaebaja kaebuse, tühistades 

haldusakti täielikult. Eelnevast lähtudes võib asuda seisukohale, et PRIA vaidlustatud haldusaktid on 

valdavalt olnud õiguspärased ning esitatud kaebused on olnud põhjendamata. Samas on kohus    

kaebust rahuldades mitmel juhul leidnud, et toetuste taotluste menetlemine ei ole olnud kooskõlas 

hea halduse põhimõtetega, sest PRIA ei ole täitnud nõustamis- ja selgitamiskohustust ning taotlejale 

ei ole antud haldusmenetluse seaduse (HMS) § 15 lõike 2 alusel tähtaega toetuse taotluses esinevate 

puuduste kõrvaldamiseks. Samuti on kohus leidnud, et PRIA haldusakt ei ole piisavalt põhjendatud, 

kuna sellest ei nähtu kaalutlusi, millest on haldusorgan haldusakti andmisel lähtunud. Kohus on    

pidanud oluliseks haldusmenetluse nõuete rikkumiseks ka toetuse taotleja ära kuulamata jätmist. 

Toetustega seotud haldusasjades tegi kohus viies asjas kohtulahendi menetluse täieliku või  osalise 

lõpetamise kohta, nendest kahes asjas seoses vaidluses kompromissi kinnitamisega. Kahes menetluse 

lõpetamise lahendis on PRIA-lt kaebaja kasuks välja mõistetud menetluskulud. Ühes toetusega     

seotud haldusasjas, kus jäeti isiku kaebus PRIA peadirektori käskkirja tühistamise nõudes rahuldama-

ta, on kaebajalt PRIA kasuks välja mõistetud menetluskulud.  

7.2.7.2 Hinnang kohtus riigi esindamisele 

Põllumajandusministeerium on kohtuasjade analüüsis hinnanud riigi esindamist kohtus 2012. aastal 

nõuetekohaseks. 

7.2.7.3 Riigi kaotuste põhjused 

Põllumajandusministeeriumi 2012. a kohtuasjade analüüsis on välja toodud 30 riigi kahjuks lahe-

nenud kohtuasja: 
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1) Haldusasi nr 3-10-3020 – vastustaja PRIA. Vaidlus seotud majandustegevuse mitmekesistamise 

toetuse määramisega. Tartu Ringkonnakohus rahuldas isiku kaebuse ja tühistas PRIA peadirektori 

käskkirja ning vaideotsuse. Kohus leidis, et tulenevalt HMS nõuetest ja hea halduse põhimõttest 

oleks PRIA pidanud kaebajale andma tähtaja taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks.      

Kohus mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks välja menetluskuludena riigilõivu summas 31,94 eurot. 

2) Haldusasi nr 3-10-1326 – vastustaja PRIA. Vaidlus seotud põllumajandusliku tegevusega alustava 

noore ettevõtja toetuse määramisega. Kohus rahuldas isiku kaebuse ning tühistas PRIA peadirek-

tori käskkirja ja PRIA vaideotsuse. Kohus leidis, et PRIA on käskkirja väljaandmisel rikkunud      

haldusakti põhjendamiskohustust. Samuti leidis kohus, et kaebajat on PRIA poolt võrreldes teiste 

taotlejatega koheldud ebavõrdselt. Kohus mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks välja kahes astmes   

kantud menetluskulusid kokku summas 1137,22 eurot. 

3) Haldusasi nr 3-10-3377 – vastustaja PRIA. Vaidlus seotud põllumajandustoetuse määramisega. 

Kohus rahuldas isiku kaebuse ning tühistas PRIA peadirektori käskkirja ning vaideotsuse ja tegi 

PRIA-le ettekirjutuse isiku toetuse saamise taotluse läbivaatamiseks. Kohus leidis, et tulenevalt 

HMS nõuetest ja hea halduse põhimõttest oleks PRIA pidanud kaebajale andma tähtaja taotluses 

esinevate puuduste kõrvaldamiseks. Kohus mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks välja menetluskulud 

summas 751,94 eurot, sh riigilõiv 31,94 eurot. 

4) Haldusasi nr 3-11-938 – vastustaja PRIA. Vaidlus seotud majandustegevuse mitmekesistamise 

toetuse määramisega. Kohus rahuldas isiku kaebuse ning tühistas PRIA peadirektori aktid ja tegi 

PRIA-le ettekirjutuse isiku toetuse saamise taotluse läbivaatamiseks. Kohus leidis, et tulenevalt 

HMS nõuetest ja hea halduse põhimõttest oleks PRIA pidanud kaebajale andma tähtaja taotluses 

esinevate puuduste kõrvaldamiseks. Kohus mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks välja menetluskulud 

summas 1828,79 eurot, sh riigilõiv 28,75 eurot.  

5) Haldusasi nr 3-10-2573 – vastustaja PRIA. Vaidlus seotud investeeringutoetuse toetuse määrami-

sega. PRIA keeldus toetuse väljamaksmisest, sest taotluses esitati valeandmeid. Kohus rahuldas 

isiku kaebuse ning tühistas PRIA peadirektori haldusaktid ja tegi PRIA-le ettekirjutuse otsustada 

kaebaja poolt esitatud kuludokumentide alusel osalise toetuse väljamaksmine. Ringkonnakohus 

leidis, et toetuse väljamaksmisest keeldumine on võimalik vaid juhul, kui on kindlaks tehtud, et 

taotleja on tekitanud toetuse saamiseks vajalikud tingimused kunstlikult. Ringkonnakohus leidis, 

et käesoleval juhtumil ei olnud see nii. Menetluses esimese astme kohtus mõistis kohus PRIA-lt 

kaebaja kasuks välja menetluskulud summas 1215,98 eurot. Apellatsioonimenetluse kulud jättis 

ringkonnakohus poolte endi kanda ja jagas tunnistaja kulud kaebaja ja vastustaja vahel pooleks. 

6) Haldusasi nr 3-10-2889 – vastustaja PRIA. Vaidlus seotud mikropõllumajandusettevõtte arenda-

mise investeeringutoetuse määramisega. Kaebus rahuldati ning PRIA peadirektori käskkiri tühis-

tati. Kohus leidis, et kaebaja oleks tulnud enne PRIA poolt liisinguandjale antud nõusolekut    

kaebaja ja liisinguandja vahel sõlmitud liisingulepingute lõpetamiseks ära kuulata ning PRIA ei  
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kogunud ja hinnanud toetusssummade tagasinõudmisel kõiki olulisi asjaolusid piisavalt. Kohus 

mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks välja menetluskulusid kokku summas 1028,96 eurot. 

7) Haldusasi nr 3-12-686 – vastustaja PRIA. Vaidlus seotud investeeringutoetuse määramisega.  

Tartu Halduskohtu otsusega rahuldati isiku kaebus, tühistati PRIA otsus osas, mis puudutab    

kaebajale toetuse määramata jätmist ning tehti PRIAle ettekirjutus kaebaja toetuse saamise  

taotluse uuesti läbivaatamiseks. Kohus leidis, et PRIA on rikkunud selgitamiskohustust ega ole 

järginud kõiki kaalutlusreegleid ja uurimisprintsiipi, mis on kokkuvõttes viinud ebaõige haldusakti 

koostamiseni. Kohus mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks välja menetluskulud summas 774,97 eurot, 

sh riigilõiv 15,97 eurot. 

8) Haldusasi nr 3-12-345 – vastustaja PRIA. Vaidlus seotud investeeringutoetuse määramisega.  

Tartu Halduskohtu otsusega rahuldati isiku kaebus, tühistati PRIA peadirektori haldusaktid ning 

tehti PRIA-le ettekirjutus kaebaja toetuse saamise taotluse uuesti läbivaatamiseks. Kohus leidis, 

et vaidlustatud käskkirjast ega vaideotsusest ei nähtu, miks ei ole nõustutud kaebaja poolt esita-

tud andmetega ja seisukohtadega. Menetluskulusid riigilt välja ei mõistetud. 

9) Haldusasi nr 3-11-816 – vastustaja PRIA. Vaidlus seotud põllumajandusliku tegevusega alustava 

noore ettevõtja toetuse määramisega. Kohus rahuldas isiku kaebuse ning tühistas PRIA peadirek-

tori haldusaktid ja kohustas PRIA-t kaebaja taotluse uuesti läbi vaatama. Kohus ei nõustunud 

PRIA tõlgendustega toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra sätete osas ja leidis, et  

vastustaja ei ole kusagil esitanud veenvaid argumente, et kaebaja ei ole keskmise suurusega    

jätkusuutlik noor põllumajandustootja. Kohus mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks välja esimeses ja  

teises astmes kantud menetluskulud summas 871,94 eurot, sh riigilõiv 31,94 eurot. 

10) Haldusasi nr 3-10-3052 – vastustaja PRIA. Halduskohus lõpetas menetluse HKMS § 24 lg 1 p 4 

alusel, kuna PRIA peadirektor oli kaevatavad haldusaktid kehtetuks tunnistatud. Halduskohus  

jättis HKMS § 23 lg 3 p 2 alusel kaebuse kohustava ettekirjutuse tegemise nõudes läbi vaatamata, 

kuna kaebuse esitaja esindajat istungile ei ilmunud. Kohus mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks välja 

menetluskulud summas 190,97 eurot, sh riigilõiv 15,97 eurot. 

11) Haldusasi nr 3-10-2271 – vastustaja PRIA. PRIA peadirektor tunnistas oma käskkirjaga kehtetuks 

vaidlustatud haldusaktid ning võttis toetuse taotluse uuesti menetlusse. Kuna kaebuse esitaja 

soovis menetleda kohustamisnõuet edasi, ei saanud antud haldusasjas menetlust tervikuna lõpe-

tada, vaid menetlus lõpetati HKMS § 152 lg 1 p 4 alusel osaliselt tühistamisnõude osas. kohus  

kohustas vastustajat vaatama kaebaja taotlus uuesti läbi 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse 

jõustumisest. Kohus mõistis PRIA-lt kaebaja kasuks välja kaebuselt tasutud riigilõivu summas 

15,97 eurot. 

12) Haldusasi nr 3-12-59 – vastustaja Veterinaar- ja Toiduameti Viljandimaa Veterinaarkeskus. Kohus 

rahuldas isiku kaebuse  ja tühistas VTA Viljandimaa Veterinaarkeskuse ettekirjutuse, kuivõrd   

vastustaja esitas kohtule kaebuse õigeksvõtu avalduse. Kohus mõistis VTA Viljandimaa Veteri-
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naarkeskuselt kaebaja kasuks välja kohtumenetluses kantud kulude katteks 628,75 eurot, sh     

riigilõiv 28,75 eurot. 

13) Haldusasjad nr 3-04-407 (RKL 3-3-1-55-10), 3-07-1241, 3-07-902, 3-07-879, 3-07-873, 3-07-904, 

3-07-888, 3-7-874, 3-07-865, 3-07-890, 3-07-1446, 3-07-845, 3-07-877, 3-07-875, 3-07-880, 3-07-

907, 3-07-891, 3-07-757 – vastustajad Põllumajandusministeerium koos Maksu- ja Tolliametiga. 

Kõik nimetatud haldusasjad olid seotud põllumajandustoodete ülekandevaru ja üleliigse laovaru 

määramise vaidlustega, millega seoses tegi Euroopa Kohus 12. juulil 2012. a otsuse kohtuasjas   

C-146/11 (Pimix), millest tulenevalt oli üheselt selge, et Eesti peab tagastama tasutud üleliigse 

laovaru tasu nendele ettevõtjatele, kes on oma muude põllumajandustoodete kui suhkru üleliig-

se laovaru määramise ja selle eest tasu määramise otsused vaidlustanud. PÕM-i hinnangul oli  

vaja kohtuasjas C-146/11 (Pimix) leitut analoogia alusel kohaldada ka suhkru üleliigsete laovaru-

de eest makstud tasu suhtes. Kõikides nimetatud kohtuvaidlustes lõpetati menetlused, kuna   

põllumajandusminister tunnistas kehtetuks kaebustes vaidlustatud haldusaktid ning kaebuse   

esitaja ei taotlenud menetluse jätkamist. Kõnealustes kohtuasjades mõisteti PÕM-ilt kaebajate 

kasuks välja menetluskulud kokku summas 50902,88 eurot. 

Kokkuvõtvalt märgiti Põllumajandusministeeriumi analüüsis, et kohus on kaebusi rahuldades kordu-

valt leidnud, et toetuste taotluste menetlemine ei ole olnud kooskõlas hea halduse põhimõtetega, 

sest PRIA ei ole täitnud nõustamis- ja selgitamiskohustust ning taotlejale ei ole antud HMS § 15 lõike 

2 alusel tähtaega toetuse taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks. Kohus on juhtinud tähele-

panu, et kuigi struktuurifondide vahenditest võimaldatavate toetuste taotlemine, menetlemine ja 

maksmine on seotud kindlaksmääratud ajaliste piiridega, on õigeaegse ja tulemusliku menetluse 

huvides pigem see, et taotleja ja haldusorgan teevad koostööd selleks, et õigeaegselt saaksid kogu-

tud taotluse kohaseks menetlemiseks ja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustamise 

seisukohalt olulised tõendid. Nõustamine võib toimuda nii taotleja palvel kui ka haldusorgani algatu-

sel, iseäranis juhtudel, kui isiku õiguste kahjustamise oht on piisavalt suur ja tõenäoline. Näiteks   

juhtudel, kui taotluses esinevate puuduste kõrvaldamata jätmise tulemuseks on suure tõenäosusega 

taotluse rahuldamata jätmine. 

Kohus on mitmes kohtuvaidluses tõlgendanud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakenda-

mise seaduse (ELÜPS) § 59 lõikeid 2 ja 4 ning märkinud, et kuigi ELÜPS-iga on iseenesest võimalik 

kehtestada erinevaid menetlussätteid võrreldes HMS-iga, peab ka eriseaduses ettenähtud menetlus-

kord endiselt vastama hea halduse põhimõtetele. Kohus tõlgendas nimetatud ELÜPS sätteid toetuse 

taotleja kasuks ning leidis, et PRIA oleks pidanud andma taotlejale tähtaja taotluses esinevate puu-

duste kõrvaldamiseks, olenemata ELÜPS § 59 lõigetest 2 ja 4 ning alles siis, kui taotleja ei oleks antud 

tähtajaks puudusi kõrvaldanud, oleks PRIA saanud jätta esitatud toetustaotluse läbi vaatamata. 

Samuti on kohus mitmel juhul leidnud, et PRIA haldusakt ei ole piisavalt põhjendatud, kuna sellest ei 

nähtu kaalutlusi, millest on haldusorgan haldusakti andmisel lähtunud. HMS § 54 kohaselt on haldus-

akt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja 
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sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele. HMS § 56 lg 3 

kohaselt tuleb kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses märkida kaalutlused, millest  

haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud. 

Kohus on pidanud oluliseks haldusmenetluse nõuete rikkumiseks ka toetuse taotleja ära kuulamata 

jätmist. Kohus on juhtinud tähelepanu, et ärakuulamisõigusega kui hea halduse põhimõtte ühe kom-

ponendiga arvestamata jätmine on oluliseks menetlusveaks, seda eriti diskretsiooniotsuste puhul 

ning juhtudel mil langetatav otsus on rangeim võimalikest (RKHKo 17.11.2003, 3-3-1-74-03; 

25.11.2003, 3-3-1-70-03). Ärakuulamise põhimõtte tõhus realiseerimine eeldab, et menetlusosalisele 

on piisavalt täpselt teada, mille kohta ta võib arvamuse ja vastuväiteid avaldada, ning tal peab olema 

võimalus esitada haldusakti andmise menetluses haldusorganile omalt poolt küsimuse õigeks otsus-

tamiseks tähtsust omavaid täiendavaid andmeid. Menetlusosalisel on HMS § 37 alusel õigus tutvuda 

haldusorganis säilitatavate asjas tähtsust omavate dokumentide ja toimikuga. Menetlusosalise õigu-

sele olla ära kuulatud vastab haldusorgani kohustus menetlusosaline ära kuulata ning võtta tema 

esitatud teave haldusakti andmisel arvesse (RKHKo 14.01.2004, 3-3-1-82-03). Kohus on märkinud, et 

ka Euroopa Liidu õiguses tunnustatakse Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika näol õigust heale 

haldusele, sh ärakuulamisõigust, mis on Euroopa Kohtu arvates EL-i õiguse üldpõhimõte (Euroopa 

Kohtu kohtuasi C-142/87).  

Eeltoodust võib järeldada, et kohtuvaidluste vähendamisele aitaks kaasa see, kui haldusmenetluse 

nõuetele pööratakse menetluse käigus rohkem tähelepanu ning nõudeid järgitakse täpsemalt. Hea 

halduse põhimõtteid tuleb tähelepanelikumalt järgida ka seaduseelnõude väljatöötamisel. 

7.2.7.4 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete  
tulemuslikkusele 

Võrreldes 2011. aastaga oli PÕM-i valitsemisalaga seotud kohtuvaidlusi, mis jõudsid 2012. aastal sisu-

lise lahendini, ligikaudu kolmandiku võrra rohkem (2011. aastal 37 ja 2012. aastal 59). Kohtuvaidluste 

üldarvust lahenesid ligikaudu pooled riigi kasuks ning pooled riigi kahjuks. Riigi kahjuks lahenenud 

kohtuvaidluste arvu suurendavad 2012. aastal ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramisega seotud 

kohtuvaidlused, milles küll formaalselt kohtumenetlus lõpetati, kuid nende lahenditega mõisteti  

põllumajandusministrilt või PÕM-ilt kaebaja kasuks välja menetluskulud. 

PRIA, VTA ja PMA [Põllumajandusamet] tegevusega seotud kohtuvaidlused on 2012. aastal lahene-

nud 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 välja-

toomisele 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 nõupida-
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mised, 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 käes-

oleval, 2013. aastal. 

7.2.8 Rahandusministeerium 

7.2.8.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele 

Rahandusministeerium on kohtuasjade analüüsis hinnanud riigi esindamist kohtus 2012. aastal nõue-

tekohaseks. 

7.2.8.2 Riigi kaotuste põhjused 

Rahandusministeerium said ühe riigi kahjuks lahendi, milles Rahandusministeerium esindas Vabariigi 

Valitsust, kes oli kohtuasjas vastustajaks (haldusasi nr 3-04-469). Tegemist oli Akke AS (likvideerimi-

sel), AS Tartu Lihakombinaat (pankrotis), AS A.O Imbi (pankrotis), AS Saare Kalur, AS Pärnu Kalur Hol-

ding kaebusega Eesti Vabariigi kohustamiseks määrata hüvitus Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega 

kompenseeritud nõuete eest. Tallinna Halduskohus jättis 25.11.2011. a kaebuse rahuldamata. Tallin-

na Ringkonnakohus tühistas 11.01.2012 halduskohtu otsuse ja määras Eesti Vabariigile Vabariigi  

Valitsuse kaudu rahatrahvi summas 3200 eurot. Ringkonnakohus leidis, et Vabariigi Valitsus ei ole 

Tallinna Ringkonnakohtu 22.10.2010. a otsust, millega kohustati Vabariigi Valitsust üheksa kuu jook-

sul otsustama Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamise küsimus, tähtaegselt 

täitnud. Arvestades, et Vabariigi Valitsus ei olnud Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete 

hüvitamise küsimuse lahendamisel täielikult tegevusetu ja oli asunud kohtuotsust täitma, ei olnud 

põhjendatud trahvi määramine võimalikus maksimaalses suuruses. Riigikohus jättis 08.03.2012    

Vabariigi Valitsuse määruskaebuse menetlusse võtmata. 

MTA sai 2012. a 153 lahendit riigi kahjuks, sh 5 tsiviilasjades, 1 kriminaalasjas ja 147 haldusasjades. 

Enamik haldusasju tuleneb MTA ettekirjutustest täiendavate maksusummade tasumise kohta ning 

maksuotsustest, millega kohustatakse maksumaksjat makse tasuma. Kriminaalmenetlused on seotud 

maksuhalduri poolt riigi kui tsiviilhageja esindamisega. Osa tsiviilhagisid esitatakse maksumenetluse 

pinnalt ning teine osa kriminaalmenetluse käigus kogutavate tõendite pinnalt. Tsiviilasjad on seotud 

pankrotimenetlustest väljakasvavate vaidlustega.  

2012. a jõustusid kaks kohtuotsust, mis mõjutasid mitmete kohtuasjade tulemust, kus MTA oli      

menetluspooleks. 

Euroopa Kohtu 12.07.2012 otsusega kohtuasjas C-146/11 leiti, et Euroopa Liidu õigusakte, mis olid 

eesti keelde 1. maiks 2004 tõlkimata ei saa kohaldada üksikisikute suhtes. Seetõttu tuli MTA poolt 

väljastatud üleliigse laovaru maksuteated kehtetuks tunnistada ja kohtumenetlused lõpetada (kokku 

24 haldusasja). 
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31.01.2012 tunnistas Riigikohus otsusega nr 3-4-1-24-11 põhiseadusega vastuolus olevaks käibemak-

suseaduse § 44 2 lg 2 ning vedelkütuse seaduse § 3 lg 3, § 41, § 42 lg 2, § 14 lg 3, § 15 lg 3 ning § 36  

lg 5 osas, milles need kohalduvad isikute suhtes, kes olid 01.04.2011 registreeritud majandustegevu-

se registris kütuse müüjana. Seetõttu tunnistas MTA vastavasisulised haldusaktid kehtetuks. Rahan-

dusministeerium valmistas ette vedelkütuse seaduse muudatused, mis jõustusid 2012. aastal ja MTA 

muutis vastavalt sellele oma halduspraktikat (kokku 34 haldusasja). 

Riigikohtu 01.02.2012 otsusega haldusasjas nr 3-3-1-60-11 täpsustati hindamise teel maksustamise 

põhimõtteid ning selgitati tulumaksuga maksustamist olukorras, kus on soetatud teenust või kaupa 

isikult kes pole tegelik müüja ja äriühing pidi sellest teadma, kuid samas on alust eeldada, et kaup on 

siiski soetatud ja selle eest on makstud. Nimetatud lahend muutis oluliselt MTA senist maksumenet-

luspraktikat ning MTA oli sunnitud tühistama tulumaksu nõude mitmes vaidlustatud kohtuasjas.  

Nimetatud lahendi pinnalt on MTA koostanud revidentidele uue koolituskava, mis käsitleb ostu-

müügi tehingute maksustamist ja kontrolli. Koolitusi hakati uue koolituskava alusel läbi viima 2012 IV 

kvartalis ja see jätkub 2013. aastal.  

Lisaks saab riigi kahjuks tehtud otsuste põhjusena välja tuua ka puudused maksumenetluses, mis on 

selgitatav uute revidentide värbamisega ning nende teadmised maksumenetluse läbiviimisel pole 

alati piisavad. MTA on kavandanud 2013. aastaks revidentidele täiendkoolitusi, mis on seotud     

maksumenetluse läbiviimise ja haldusaktide motiveerimisega. 

Statistikaamet sai 2012. a jõustunud kohtulahendi 1 haldusasjas, milles kohus kinnitas kompromiss-

lepingu (haldusasi nr 3-11-3038). Tegemist oli teenistusest vabastamise hüvitise nõudega. Kom-

promisslepingu kohaselt tasus Statistikaamet kaebuse esitajale teenistusest vabastamise hüvitisena 

viie kuu ametipalga, summas 3099,05 eurot. Menetluskulud jäid poolte kanda.  

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. 

Kokkuvõttes leiab Rahandusministeerium, et Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste 

kohtuvaidluste tulemusi tuleb hinnata heaks. Analüüsides kohtuvaidluste positiivsete lahendite osa-

kaalu ning kohtukulude suurust võib öelda, et ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste rakenda-

tud meetmed pädevate kohtujuristide hoidmisele, nende arendamisele ja töökvaliteedi tõstmisele on 

olnud tulemuslikud. 

Senisest kiirema, efektiivsema ja kvaliteetsema haldusmenetluse läbiviimisele MTA ülesannete   

täitmisel on kaasa aidanud ameti töö ümberkorraldamine selliselt, et oleks tagatud juriidiline nõus-

tamine kontrolli-, maksu- ja väärteomenetluste läbiviimisel jooksvalt, alates menetluste alustamisest 
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kuni võimaliku kohtuvaidluse lõpuni. Tagatud on jooksev õigusalane nõustamine ameti põhitegevus-

valdkondades. 

2012. aasta alguses värbas MTA juurde ca 100 uut revidenti, kellele on antud mitmeid maksualaseid  

koolitusi. On alust arvata, et 2013. aastal tänu läbiviidud koolitustele ja suuremale kogemusele MTA 

revidentide koostatud haldusaktide kvaliteet paraneb ja seeläbi ka kohtuvaidluste arv väheneb ja 

võiduprotsent suureneb. 

7.2.9 Siseministeerium 

7.2.9.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele 

Siseministeeriumi hinnangul on riigi esindamine valitsemisala ametnike ja töötajate ja lepinguliste 

esindajate poolt olnud nõuetekohane. 

7.2.9.2 Riigi kaotuste põhjused 

2012. aastal langetas kohus ühe kohtuasja Siseministeeriumi kahjuks. 

Haldusasjas nr 3-10-1677 otsustas Tallinna Ringkonnakohus tühistada osaliselt Vabariigi Valitsuse 

17.02.2011 korralduse nr 86 ja kohustas Vabariigi Valitsust otsustama uuesti Loksa Kultuurikeskuse 

renoveerimise ja ümberehitamise projekti perioodi 2009-2012 KOIT kava reservnimekirja kinnitamise 

küsimuse. Tallinna Ringkonnakohus leidis, et ei ole lubatav selline põhjendus, et Loksa linna eeltaot-

lust ei esitatud perioodi 2009-2012 KOIT kava reservnimekirja koosseisu kinnitamiseks põhjendusega, 

et Loksa linna nimetatud eeltaotlus kantakse perioodi 2007-2010 KOIT kavasse. Kuna menetlus Loksa 

Kultuurikeskuse projekti perioodi 2007-2010 KOIT kavasse lisamiseks ei olnud lõppenud, ei saanud 

Loksa linnal olla veendumust selles, et kõnealune projekt selle perioodi KOIT kavasse kinnitatakse. 

Kusjuures kuigi Vabariigi Valitsusele oli regionaalministri poolt esitatud eelnõu lisada Loksa linna  

projekt perioodi 2007-2010 KOIT kavasse, otsustas Vabariigi Valitsus 17.02.2011 istungil Loksa linna 

Kultuurikeskuse projekti 2007-2010 KOIT kavasse mitte kinnitada. 

Vabariigi Valitsus pidas põhjendatuks mitte arvata Loksa linna eeltaotlust ka perioodi 2009-2012 KOIT 

kava reservnimekirja, kuna Rahandusministeerium oli andnud Vabariigi Valitsusele negatiivse       

hinnangu Loksa linna finantsvõimekuse osas, mis puudutas Loksa linna eeltaotlust Loksa Kultuurikes-

kuse renoveerimise ja ümberehitamise projekti perioodi 2007-2010 KOIT kava eelistusnimekirja   

kinnitamist. Seega võttis Vabariigi Valitsus 17.02.2011 vastu ka korralduse nr 86, millega jäeti Loksa 

linna eeltaotlus Loksa Kultuurikeskuse renoveerimise ja ümberehitamise projekt kinnitamata ka   

perioodi 2009-2012 KOIT kava Harju maakonna projektide reservnimekirja.  

Vabariigi Valitsus Siseministeeriumi kaudu ja Loksa linn esitasid Tallinna Ringkonnakohtu 26.03.2011 

otsuse peale kassatsioonkaebused. 25.09.2012 Riigikohtu Halduskolleegiumi kohtumäärustega jäeti 

kassatsioonkaebused menetlusse võtmata. Kohus mõistis Vabariigi Valitsuselt välja menetluskulud 

summas 3023 eurot. 
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Politsei- ja Piirivalveameti kahjuks langetati 2012. aastal 21 kohtuotsust. Kodakondsus- ja migrat-

siooniosakonna valdkonnas oli riigi kahjuks lõppenud kohtulahendeid kokku 7 (3-07-2303, 3-12-1547, 

3-3-1-84-11, 3-10-1379, 3-10-2127, 3-11-440, 3-11-1159). PPA kahjuks lõppenud kodakondsusvald-

konna kohtulahendite põhjuseks on olnud õigusliku regulatsiooni ebaõige rakendamine, haldusakti-

des puuduliku faktiliste ja õiguslike asjaolude kajastamine – puuduvad kaalutlused, mis käsitlevad 

otsuse mõju isiku põhiõigustele. PPA-le negatiivselt lõppenud kohtulahendeid analüüsitakse ning 

vaadatakse üle senine menetluspraktika, mille tulemusena on järgnevate otsuste tegemisel võimalik 

varasemaid vigu vältida. Kohtuasjade arvu vähendamiseks arvestatakse kohtulahenditest tulenevaid 

seisukohti haldusaktide põhistamisel. Olenemata sellest, et kasutusele on võetud mitmeid meetmeid 

kohtuasjade vähendamiseks, on kodakondsus- ja migratsiooniosakonnas 2012. aastal kohtuasjade arv 

suurenenud. Seda on tinginud haldusorgani põhjalikum järelevalve kohaldamine elamislubade ja 

Eesti Vabariigi kodaniku passi omamise õiguspärasuse üle. Kaebuste osas elamislubade valdkonnas 

oli 2012. aasta peamiseks märksõnaks ettevõtte juhtorgani liikme elamisloa kehtetuks tunnistamine, 

kinnipeetavate isikute pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamine ja elamisloa andmisest 

keeldumine ning keeldumisest pikendamine. Kuid näiteks varjupaigaga seotud kohtuvaidlused on 

võrreldes 2011. aastaga 5 kaebuse osas vähenenud. 

Rahapesu andmebüroo (edaspidi RAB) valdkonda kuulunud riigi kahjuks lõppenud kohtulahendeid oli 

2 (3-11-654 ja 3-11-1043), millest ühes oli kaotuse põhjuseks asjaolu, et kohtu hinnangul oli haldus-

akt piisavalt põhjendamata ning teises asjaolu, et haldusakt anti valedel alustel.  

RAB on sisekoolituse raames oma töötajatega juhtumid läbi analüüsinud ja juhtinud tähelepanu   

haldusaktides esinenud puudustele. Samuti on tõhustatud kontrolli haldusaktide korrektsuse osas.  

Muudes PPA valdkondades oli riigi kahjuks lõppenud kohtulahendeid 12 (3-10-2225, 3-11-108, 3-11-

627, 3-11-647, 3-12-251, 3-09-584, 3-10-175, 3-12-218, 3-10-1237, 3-11-2237, 3-10-2676, 3-09-

1306). Enamik kaotatud kohtuasjadest on põhjustatud arestimaja viletsatest tingimustest. Õiguslikust 

küljest on esindajad oma töö teinud korrektselt. Üha enam arestimaju remonditakse, mis peaks  

tooma endaga kaasa ka kaotatud kohtuasjade vähenemise. Väljamõistetavad hüvitised on üsna   

väikesed. Suurim hüvitis, mis sedalaadi kohtuasjades välja mõisteti oli 2012. aastal 300,00 eurot  

(haldusasjas 3-09-584). 

Kompromissi sõlmimisega lõppes kohtumenetlus seitsmel juhul. Kompromisskokkulepete sõlmimise 

põhjendused olid alljärgnevad:  

1) Tsiviilasi nr 2-10-67241, milles AS GSG esitas Eesti Vabariigi vastu hagi summas 519 301,57 eurot. 

Asja lahendades tegi I aste otsuse, millega mõistis Eesti Vabariigilt välja 80 434,68 eurot. Olulisim 

antud otsuses oli see, et erinevalt varasemast kohtupraktikast pidas kohus põhjendatuks tasu 

suuruse kindlaksmääramisel lähtuda miinimumturuhinnast, mitte sõidukite hoidmise ajal kehti-

nud Vabariigi Valitsuse 27.08.2002 määruses nr 27 sätestatud maksimummäärast 40 krooni päev, 

millest oli lähtunud hageja hagi esitamisel. Pärast I astme otsust pidasid pooled läbirääkimisi ning 
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menetlus lõpetati kohtuliku kompromissiga, mille alusel Eesti Vabariik tasus AS-ile GSG 100 

000,00 eurot. Kompromissi tulemusena lepiti kokku suurendada mõnevõrra tasutavat summat 

võrreldes I kohtuastmes väljamõistetud summaga, põhjendusel, et analüüs näitas väljamõisteta-

va summa suurendamise suurt tõenäosust apellatsioonmenetluses, välistatud ei olnud ka hageja 

nõude täielik rahuldamine. Seetõttu peeti mõistlikuks ja otstarbekaks lõpetada kohtuvaidlus 

kompromissi sõlmimisega. Vabariigi Valitsuse 21.06.2012 korralduse nr 271 kohaselt eraldati  

Vabariigi Valitsuse reservist 100 000,00 eurot AS GSG ja Eesti Vabariigi vahelise kompromissi 

täitmiseks. 

2) Haldusasjas nr 3-08-1794 oli tegemist distsiplinaarkaristuse tühistamise nõudega. Kohtumenetlus 

kestis pikalt (septembrist 2008 kuni juunini 2012) ja seda kaebuse esitaja esindaja taotluste tõttu 

kohtuistungi edasilükkamiseks või kompromissläbirääkimiste edasilükkamiseks. Menetluse kestel 

kaebaja kandis juba karistuse ära, ehk täitus üks aasta karistuse määramisest. Seega muutus     

õiguslik olukord, kuna käskkiri muutus täidetuks ja sellega samaaegselt täitus vastustaja jaoks 

distsiplinaarkaristuse määramise eesmärk. I astme kohus jättis kaebuse rahuldamata, kuid II  

astme kohus leidis, et kehtetule käskkirjale saab anda õigusliku hinnangu ja tuvastada selle       

õigusvastasus. Kuna distsiplinaarkaristuse määramise kohta jääb märge isikuga seotud teenistus-

alastesse dokumentidesse, siis see võib mõjutada kaebuse esitaja edasist teenistuskäiku. Kaebu-

se esitaja esindaja oli jätkuvalt seisukohal, et õigusrahu saavutamiseks saab sõlmida kompromis-

si. PPA lähtus kompromissi sõlmimisel järgmistest kaalutlustest: 1) karistus oli kantud; 2) töötaja-

te distsiplinaarvastuse seaduse § 15 keelab tööandjal uue distsiplinaarkaristuse määramisel,   

samuti töötaja iseloomustamisel viidata kustunud või ennetähtaegselt kustutatud distsiplinaarka-

ristusele; 3) kaebuse esitaja esindaja poolt esitatud kompromissi kavandi tekst kandis viimati 

osundatud sätte mõtet; 4) menetluskulud jäid poolte endi kanda.  

3) Haldusasjas nr 3-10-1794 oli tegemist kriminaalmenetluse käigus äravõetud mobiiltelefoni tagas-

tamise nõudega. Kaebuse esitamise ajaks PPA-l mobiiltelefoni enam ei olnud, seetõttu muutis 

kaebuse esitaja kohtus nõuet ja asendas selle varalise kahju hüvitamise nõudega. Haldusasjas 

sõlmiti kompromiss, kuna oli tõendatud, et kaebajale kuulunud mobiiltelefon võeti ära PPA 

ametnike poolt kriminaalmenetluse käigus ning telefoni ei oldud tagastatud. Seega hüvitise 

maksmine kaebajale oleks kõne alla tulnud ka ilma kompromissi sõlmimiseta. Samuti tegi kohus 

pooltele ettepaneku läbi rääkida kahju suuruse ja hüvitamise osas. Kompromissi sõlmimise käigus 

esitas kaebuse esitaja juba uusi nõudeid (mittevaraline kahju kannatuste eest, mille põhjustas  

telefoni tagastamata jätmine jms). PPA hinnangul oleks perspektiivis kohus kaebuse rahuldanud. 

Seega hoidsid kompromissläbirääkimised kokku ajakulu, menetluskulu, ning uute nõuete esitami-

se kaebuse esitaja poolt.  

4) Haldusasjas nr 3-11-2662 oli tegemist abipolitseiniku ebasobiva käitumise tõttu vabastamisega, 

mis võis olla tingitud vaimuhäirest. Pärast seda, kui PPA sai teate selle kohta, et kaebaja tervislik 

seisund võib olla selline, mis ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, üritas abipolitseinike 

rühma juht saada kaebajaga kontakti ja kutsuda ta enda juurde, mis aga ei õnnestunud. Seejärel 
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otsustati kaebaja vabastada abipolitseiniku staatusest. Kaebaja vaidlustas vabastamise otsuse, 

väites et tal ei olnud enne otsuse langetamist võimalik kasutada ärakuulamisõigust, samuti ei ol-

nud ühtegi tõendit, mis oleks andnud aluse kaebaja abipolitseiniku staatusest vabastamiseks. 

Kohtuväliselt teatas kaebaja, et on valmis lõpetama vaidluse kompromissiga, mille kohaselt ta on 

valmis lahkuma abipolitseiniku staatusest vabatahtlikult, kui tema vabastamise käskkiri tühista-

takse. Võttes arvesse menetlusvigu ja hinnates kohtuvaidlusega kaasnevaid kulusid (kaebaja ka-

sutas vandeadvokaadi õigusabi) pidas PPA mõistlikuks sõlmida kokkulepe. Riigikohus on kordu-

valt asunud seisukohale, et ärakuulamisõiguse võimaldamata jätmine on sedavõrd tõsine rikku-

mine, mis vältimatult toob endaga kaasa vaidlustatud haldusakti tühistamise, seega oli menetlu-

se jätkamine kohtus seotud suure riskiga, kuna oleks võinud endaga kaasa tuua suure õigusabiku-

lude nõude. Sõlmitud kompromiss tagas, et kaebaja ei saanud enam abipolitseinikuna jätkata, 

kõik dokumendid, mis viitavad tema probleemidele vaimse tervisega on tema toimikus aga ole-

mas. Seega, juhul kui isik tulevikus soovib taas saada abipolitseinikuks, pööratakse sellele aspekti-

le kindlasti tähelepanu. Rahalisi kulusid kompromissi sõlmimine PPA-le kaasa ei toonud. 

5) Haldusasjas nr 3-12-194 leidis kaebaja, et ametikohtade ebaõige hindamise tõttu peab ta täitma 

ülesandeid, mida ta täita ei soovi. Samuti leidis kaebaja, et palk, mida talle makstakse, on väik-

sem kui see olema peaks. Kaebaja nõudis PPA käskkirjade tühistamist, millega kinnitati ametikoh-

tade hindamise tulemused, ametikohtade kirjeldused, määratleti kaebaja ametikoht ja selle paik-

nemine struktuuris. Kuivõrd olukorra analüüsimisel ilmnes, et kaebaja osas ei olnud tegelikult 

midagi sisulist muutunud, siis vestles PPA esindaja kaebajaga, et selgitada välja kaebaja tegelik 

soov. Kõneluste käigus selgus, et kaebajat häiris see, et ametijuhendis olid tal kirjas ühed töö-

ülesanded, tegelikult täitis ta aga ajutiselt projektijuhi ülesandeid, mis ametijuhendis ei kajastu-

nud. Kaebaja leidis, et kuigi ta on määratud käskkirjaga projektijuhiks, milles olid määratud ka 

tema kohustused, ei ole talle siiski selge, milliseid ülesandeid ta täitma peab. Kuna sellises olu-

korras tundus kohtuliku vaidluse jätkamine ebaotstarbekas, sõlmisid pooled asja lõpetamiseks 

kompromissi, milles kaebajale veelkord kinnitati, millise aja jooksul peab ta projektijuhi ülesan-

deid täitma. Rahalisi kulutusi kompromissi sõlmimine endaga kaasa ei toonud, küll aga võimaldas 

säästa nii kohtu, kui PPA esindaja aega.  

6) Tsiviilasjas nr 2-12-6166 oli vaidlus selle üle, kes peaks maksma kohtutäituri tasu. Isik sai trahvi ja 

tasus selle samal päeval, viitenumbri märkis aga selgitusse, mitte viitenumbri lahtrisse, seetõttu 

ei oleks raha pidanud üle minema või oleks see tulnud Rahandusministeeriumi poolt tagastada. 

PPA ei saanud teada, et trahv on makstud ning edastas asja kohtutäiturile sissenõudmiseks. Olu-

korda hinnates leidis PPA, et kuna isik on talle määratud trahvi maksnud õigeaegselt, siis ei ole 

võimalik nõuda talt täitemenetluse kulude tasumist. Kuivõrd tegemist on tsiviilasjaga, siis on poo-

leks Eesti Vabariik, mitte PPA. Seega ei oma tähtsust, et probleemi põhjustas Rahandusministee-

riumi ekslik tegutsemine. Kohus käsitleb mõlemat asutust riigina. Pooled asusid läbirääkimistesse 

ning jõudsid kokkuleppele, et PPA hüvitab hagejale täitemenetluse kulud ja riigilõivu, summas 

102,52 eurot. Poolte ülejäänud kulud (hageja kasutas vandeadvokaadi õigusabi) jäi poolte endi 
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kanda. Arvestades seda, et kohtuasja põhjustas riigi ekslik käitumine ning kompromiss õnnestus 

sõlmida üsna väikeste kuludega, oli see kindlasti mõistlik ja otstarbekas.  

7) Tsiviilasjas nr 2-09-43959 kasutas hageja üürilepingu alusel riigile kuuluvat korterit. Kuna korter 

oli viletsas seisus, siis tegi hageja seal aastate jooksul remonti. Remondid kooskõlastati Piirivalve-

ametiga. Kooskõlastustest ei olnud aga võimalik aru saada, kas tegemist on üksnes nõusoleku 

andmisega remondiks või ka nõustumisega remondikulud hüvitada. Enamikel juhtudel oli tege-

mist elamispinna säilimiseks vajalike kulutustega. Hageja leidis, et Piirivalveamet peaks talle re-

mondikulud hüvitama üüriga tasaarveldamise teel ning keeldus üüri maksmisest. Kuna hageja 

üüri ei maksnud, lõpetas Piirivalveamet 2009. aastal üürilepingu. Hageja vaidlustas kohtus üürile-

pingu ülesütlemise. Analüüsides kohtuasja materjale, ilmnes ebaselgus selles osas, kas ja millises 

summas tuleks hagejale hüvitada eluaseme remondiks tehtud kulutused. Kuivõrd ametnikud olid 

vahetunud, muutus üsna keerukaks poolte tegeliku tahte väljaselgitamine. Eeltoodust lähtudes 

sõlmiti hagejaga kompromiss, mille kohaselt hageja kinnitas, et tal ei ole riigi vastu rahalisi nõu-

deid ning ta kohustub hüvitama tasumata üüri ja kommunaalmaksed, kostja aga nõustus sõlmi-

ma uue üürilepingu. Kompromissi tulemusena õnnestus kõrvaldada ebaselgus poolte vahelistes 

rahalistes suhetes, samuti kohustus hageja maksma varasema üüri ja kommunaalmaksete võlg-

nevuse, riik rahalisi kulusid kandma ei pidanud. Seega oli kompromissi sõlmimine riigile igati ka-

sulik. 

Päästeameti kahjuks langetas kohus 2012. aastal neli otsust: 

1) Haldusasi nr. 3-11-1617 A. Pärdi kaebus PÄA vastu Lõuna-Eesti Päästekeskuse tuleohutusbüroo 

peainspektori 02.03.2011 riikliku tuleohutusjärelevalve ettekirjutuse nr 7- 6/3849 osaliselt tühis-

tamiseks. Kohus rahuldas kaebuse osaliselt (osas millega kohustati paigaldama vasakpoolse 

korstna jalamisse kasutusel olevale suitsulõõrile puhastusluuk). Muus osas jäi PÄA ettekirjutus 

jõusse. Kohus leidis, et ettekirjutus ei vastanud kehtivale õigusele ja seega oli tegemist õigusvas-

tase haldusaktiga, mis rikkus adressaadi õigusi. PÄA oli jätnud haldusmenetluse kohustatud isiku-

te ringi välja selgitamata ja puudus õiguslik alus kaebaja suhtes sellise koormava haldusakti and-

miseks. 

2) Haldusasi nr. 3-11-3020 - kaebus PÄA 04.01.2012 käskkirja nr 61P tühistamiseks ja kaebaja koon-

damisest keeldumise õigusvastasuse tuvastamiseks. Kohus tunnistas PÄA keeldumise kaebaja 

teenistusest vabastamisest koondamise tõttu õigusvastaseks ja tühistas PÄA 04.01.2012 käskkirja 

nr 61P. Kohus kohustas PÄA vormistama kaebaja teenistussuhte lõppemine Põhja-Eesti Pääste-

keskuse 07.12.2011 teatises nr 3.1-4.2/4345 nimetatud tingimustel ja maksma kaebuse esitajale 

välja seaduses ettenähtud hüvitised, milleks oli 13703,24 eurot. Kohus nentis, et PÄA ei saanud 

hiljem ilmnenud uute asjaolude tekkimise tõttu taganeda oma 07.12.2011 koondamisteatisest 

ilma kaebaja kirjaliku nõusolekuta.  
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3) Haldusasi nr 3-11-2884 – kaebus Ida-Eesti Päästekeskuse 08.11.2011 käskkirja nr 1268P (noomi-

tus) tühistamiseks. Kohus rahuldas kaebuse esitaja nõude tühistada Ida-Eesti Päästekeskuse 

08.11.2011 käskkiri nr 1268P. Riigilõiv jäi kaebuse esitaja kanda, kuivõrd ta ei taotlenud selle hü-

vitamist. Kohus leidis, et käskkiri, millega määrati kaebajale noomitus, ei olnud selge ega üheselt 

mõistetav, ei vastanud haldusmenetluse seaduses sätestatud nõuetele (HMS 55 lg 1 ja § 56 lg 1, 

3) ning töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse § 11 lg 2 p 2 sätestatud nõuetele. 

4) Haldusasi nr. 3-11-262 Kiviõli Keemiatööstuse OÜ kaebus Päästeameti Ida-Eesti Päästekeskuse 

28.10.2010 otsuse nr 7.3-1/880-39 tühistamiseks.Vaidlus puudutas ettekirjutuse täitmata jätmise 

tõttu määratud sunniraha nõuet. Kohus tühistas Päästeameti Ida-Eesti Päästekeskuse 28.10.2010 

otsus nr 7.3-1/880-39 ja mõistis PÄA Kiviõli Keemiatööstuse OÜ kasuks menetluskuluna välja 

2592 eurot. Kohus leidis, et kuivõrd sunniraha määramisel ületati seaduses ettenähtud sunniraha 

kohaldamise piiri oli sunnirahaotsus täies ulatuses õigusvastane. 

Sisekaitseakadeemia kahjuks langetas kohus 2012. aastal ühe otsuse. 

Haldusasjas nr 3-11-1812 esitas kaebaja kaebuse taotlusega tühistada otsus kaebaja lõpueksami soo-

ritamise eest puuduliku hinde määramise kohta ning kohustada SKAs tegema uut otsust eksamihin-

demääramise osas ning SKA rektori 04.07.2011 käskkirja nr 6.1-5/218 tühistamiseks. kaebaja sooritas 

korrektsiooni eriala lõpueksami hindele puudulik ning seetõttu eksmatrikuleeriti rektori 04.07.2011 

käskkirjaga nr 6.1-5/218. Tallinna Ringkonnakohus rahuldas 11.04.2012 otsusega apellatsioonkaebu-

se ning tühistas Tallinna Halduskohtu 09.11.2011 otsuse punkti 3 ning tegi vastavas osas uue otsuse. 

Ringkonnakohus rahuldas SKA vastuapellatsioonkaebuse osaliselt ning tühistas Tallinna Halduskohtu 

09.11.2011 otsuse punkti 1, millega halduskohus tühistas ning tegi vastavas osas uue otsuse, millega 

tühistas SKA justiitskolledži lõpueksamikomisjoni 02.06.2011 protokollilise otsuse nr 6.1 21C/47-1 

tervikuna, ja tegi vastavas osas uue otsuse, millega tühistas SKA justiitskolledži lõpueksamikomisjoni 

02.06.2011 protokollilise otsuse nr. 6.1 21C/47-1 kaebaja osas. SKA esitas kassatsioonkaebuse. Riigi-

kohus jättis kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata. 

Häirekeskuse kahjuks langetas kohus 2012. aastal ühe otsuse. 

Haldusasjas nr 3-10-1594 esitati Tartu Halduskohtule kaebuse Häirekeskuse vastu varalise kahju 

summas 9906,31 euro ja mittevaralise kahju kohtu äranägemisel hüvitamise nõudes. 13.12.2012 

langetas Tartu Halduskohus otsuse haldusasjas nr 3-10-1594, millega rahuldas kaebuse Häirekeskuse 

vastu ning mõistis Häirekeskuselt välja 29 906,31 eurot, millest 9 906,31 eurot moodustab varaline 

kahju ja 20 000 eurot mittevaraline kahju. Kohtuotsuse kohaselt suri kaebaja abikaasa Häirekeskuse 

endise töötaja õigusvastase tegevuse tõttu, kes ei saatnud välja koheselt kiirabibrigaadi. Varalise 

kahju suuruse luges kohus tõendatuks kaebaja vande all antud ütlustega, rehabilitatsiooniplaani, 

omaosalustasu ja autokütuse kviitungitega ning tunnistaja ütlustega. Mittevaralise kahju hüvitise 

määras kohus kaebajale, kui lahkunu lähedasele isikule VÕS § 134 lg 3 alusel kohtu diskretsiooniõigu-

sest lähtudes. Hüvitise määramist õigustasid erandlikud asjaolud (kaebaja nägi abikaasa surma pealt). 
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Haldusasjas nr 3-10-1594 edasikaebamise aluse puudumise tõttu apellatsioonikaebust ei esitatud. 

Kohtuotsuse põhjendavas osas oli mõningaid küsitavusi, kuid apellatsioonikaebuse esitamisel oleks 

ringkonnakohus tõenäoliselt lasknud halduskohtul oma põhjendusi üksnes täiendada, mis lõppkok-

kuvõttes ei oleks muutnud otsust. 

7.2.9.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete  
tulemuslikkusele 

2012. aastal osales Siseministeerium koos valitsemisala asutustega kokku 221 kohtuasjas, millest riigi 

kasuks langetati otsus 191 kohtuasjas, mis teeb positiivsete otsuste osakaaluks 86,42 %. Kohtuasjade 

arv võrreldes eelmiste aastatega on langenud (2011. aastal 249 kohtuasja, 2010. aastal 223 kohtu-

asja). 

Kuigi kohtuasjade arv on üsna suur, leiab Siseministeerium, et suures osas on tegemist halduskaebus-

tega, millede esitamist ei ole võimalik haldusorganil mõjutada. Näiteks PPA valdkonna spetsiifikast 

tulenevad arestimajade vaidlused ning kodakondsus- ja migratsiooni valdkonda kuuluvad elamis-

lubade ja varjupaigataotluste esitamisega seotud vaidlused. 

Siseministeerium jätkab kohtuvõimekuse tõstmiseks ametnike ja töötajate koolitamist ning pöörab 

tähelepanu kohtuotsuste analüüsile, et ennetada kohtuvaidlusi. Siseministeeriumi hinnangul on koh-

tuasjade vähendamiseks rakendatud eelnimetatud meetmed olnud piisavad ja nende rakendamist 

jätkatakse ka edaspidi. 

Siseministeerium esitas kohtuvaidluste vähendamise meetmete osas ka allasutuste ülevaated ja  

seisukohad. 

Politsei- ja Piirivalveamet 

Kõikidest kohtulahenditest teavitatakse asjassepuutuvat struktuuriüksust. Lisaks on kohtuasjade  

kohta info kättesaadav ja ülevaatlik kõikidele ametnikele vastavas infosüsteemis ning täiendavalt 

võrgukettal asuvast kohtuasjade tabelist. Isikule koormava haldusakti tegemisel kooskõlastatakse 

keerulisemad juhtumid vajadusel PPA-d kohtus esindavate ametnikega juba eelnevalt otsuse tegemi-

sel, mistõttu on praktika kohtuasjades ühtlustunud ja nimetatud tegevus on tinginud vaidluste vähe-

nemise.  

Negatiivsete lahendite vähendamiseks on kaotatud kohtuasju analüüsitud ja arutatud läbi juristide 

vahel. Analüüside tulemused on edastatud sisuüksusele, keda konkreetne probleem puudutab.    

Kohtuasjade dokumendid on koondatud ühtsele võrgukettale, mis võimaldab tutvuda teiste juristide 

kohtulahenditega ning arvestada menetlustaktika valikul varasemate kohtute seisukohtadega. Vasta-

valt vajadusele on juristid saanud täiendkoolitust. Soovitusi on tehtud ka teiste sisuüksuste ametnike 

koolitamiste osas. 

Päästeamet 
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Kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks planeeritakse koolitada haldusak-

tide vormistamisega tegelevaid ametnike. Eesmärgiks on suurendada ametnike teadmisi, et tagada 

haldusmenetluste õiguspärane läbiviimine, haldusaktide nõuetele vastavus, ärakuulamisõiguse tõhu-

sam rakendamine ja haldusaktide motiveerimiskohustuse täitmine. Lisaks planeeritakse täiendavalt 

läbi viia lõppenud kohtuasjade analüüse ja kaardistada kohtumenetlustest ilmnenud puuduseid, et 

aidata kaasa ühetaolisele arusaamale seaduste rakendamisest.  

Kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks on vajalik jätkata ametiisikute 

koolitamist parandades seeläbi ametnike poolt tehtavate otsuste kvaliteeti.  

Kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks rakendatud senised meetmed on 

olnud tulemuslikud, sest kohtuväliste kokkulepetega on suudetud vältida mitmeid ressursimahukaid 

kohtuvaidlusi ja lahendada tekkinud probleemid. 

Kaitsepolitseiamet 

Eelmistel aastatel tarvitusele võetud meetmed kohtuvaidluste vähendamiseks on end igati õigusta-

nud – teenistujate koolitamine ja nõustamine dokumentide koostamisel ja toimingute teostamisel on 

viinud KAPO otsuste vaidlustamise miinimumini. Kuigi 2012. a kasvas kohtuasjade arv kuue võrra, oli 

neli neist üheliigilised (nn aastaraamatu kaebused). Kahel korral vaidlustati KAPO poolt aastaid tagasi 

kriminaalmenetluses läbiviidud toiminguid. Jätkatakse ametnike koolitamist ja nõustamist. Eriline 

tähelepanu on pööratud uue jälitusmenetluse regulatsiooni õiguspärasele rakendamisele, vältimaks 

jälitustoimingute tegemisest tulenevate võimalike vaidluste tekkimist. 

Sisekaitseakadeemia 

Kuna negatiivse lahendi saanud kohtuvaidlus puudutas lõpueksamite hindamistulemusi ja lõputööde 

kaitsmisi on kavandanud haldusmenetluse koolitus SKA töötajatele keskendudes kohtute poolt mär-

gitud vigadele. Samuti on hakatud salvestama kõiki lõpueksamite praktilisi sooritusi. Selle tulemuse-

na 2012. aastal samasisuliste kaebustega kohtute poole pöördumisi ei ole olnud ja võib märkida, et 

rakendatud meetmed on andud tulemusi.  

Kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks jätkatakse töötajate koolitamist 

parandades seeläbi tehtavate haldusaktide kvaliteeti. 

Häirekeskus 

Häirekeskuse töö spetsiifikat arvestades ei saa tänasel päeval välistada, et tulevikus ei esitata Häire-

keskuse 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 kõikvõima-

likud korrad ja juhendid ei saa need siiski pretendeerida täiuslikkusele (eksimusi ei saa välistada 
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100%). Ühegi korra ega juhendiga ei ole võimalik ette näha kõiki reaalses elus toimuvaid sündmusi, 

mida vastav kord või juhend peaks reguleerima. 

Arvestades asjaoluga, et viimati nimetatud kohtuasi (haldusasi nr 3-10-1594) sai alguse 2006. aastal 

toimunud kahetsusväärsest sündmusest ja sellest ajast on palju aega möödas, siis on Häirekeskus 

oma töökorralduses teinud olulisi ümberkorraldusi teenuste paremaks ja efektiivsemaks osutami-

seks. Ümberkorraldused hõlmavad endas eelkõige hädaabiteadete menetlemist, töötajate väljaõpet 

ning käivitatud on hädaabiteadete kvaliteedikontrollisüsteem.  

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 vaielda-

vates või ebakindlates küsimustes ja eeldab mõlema vaidleva poole tahet lahendada vaidlus kohtuvä-

liselt siis ei sõltu kompromissi sõlmimise võimalikkus ainult Häirekeskuse tahtest. 

7.2.10 Sotsiaalministeerium 

7.2.10.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele 

Sotsiaalministeeriumi hinnangul on kohtus riigi esindamine olnud nõuetekohane. 

7.2.10.2 Riigi kaotuste põhjused 

1) Haldusasi nr 3-12-334 – Kohus leidis, et Sotsiaalministeerium ei ole vaidemenetluses piisavalt 

rakendanud uurimispõhimõtet. Rahalisi kohustusi ei kaasnenud.  

2) Haldusasi nr 3-12-1128 – Kohus leidis, et Sotsiaalministeerium ei ole vaidemenetluses piisavalt 

rakendanud uurimispõhimõtet. Rahalisi kohustusi ei kaasnenud. 

3) Haldusasi nr 3-11-2770 – Kohus leidis, et Sotsiaalkindlustusameti haldusakt on kohtu väitel     

põhjendatud puudulikult: vaidekomisjoni otsusest ei nähtu töövõimekaotuse % määra arvesta-

mine ja põhjendamine; puuduvad õiguslikud alused. Kaevatav akt on kontrollimatu ja õigusvasta-

ne. SotsKA-lt välja mõistetud õigusabikulud 180€ pluss riigilõiv 15,97€. 

4) Haldusasi nr 3-11-2728 kaebus vanaduspensionist kinnipidamise otsuse tühistamise osas.       

Pensioniamet tühistas ise otsuse. SotsKA-lt välja mõistetud õigusabikulud 300,00€. 

5) Tsiviilasi nr 2-11-14063 – Riigikohus jättis Eesti Vabariigi (Sotsiaalkindlustusameti kaudu) määrus-

kaebuse Teet Kallaste vastu esitatud hagiavalduse osas menetlusse võtmata põhjendusega, et 

Eesti Vabariigi Sotsiaalkindlustusameti kaudu määruskaebus on tsiviilkohtumenetluse seadustiku 

§ 679 ja § 695 sätestatud menetlusse võtmist võimaldavate aluste puudumiste tõttu põhjenda-

matu. 

6) Haldusasi nr 3-12-901 – UPM- Kymmene Otepää AS kaebus Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni 

ettekirjutuse osaliseks tühistamiseks. Kaebus rahuldatud osaliselt. Kohtu arvates ei olnud ettekir-
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jutusega kaebajale pandud kohustustest võimalik üheselt ja selgelt aru saada. Rahalisi kohustusi 

ei kaasnenud. 

7.2.10.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete  
tulemuslikkusele 

 

Sotsiaalkindlustusamet 

Viidi läbi haldusmenetluse koolitus, mille käigus juhiti tähelepanu haldusaktide sisulise osa põhjen-

damisele, otsusesse kirjutatud erinevatele kaalutlusvariantidele, haldusaktide vormistuse nõuetele. 

Arstliku ekspertiisiotsustesse on vajalik edaspidi puude raskusastme ja töövõime kaotuse protsendi 

määramise korrektsem põhjendamine, paragrahvide lahtiseletamine ning kaalutlemine. 

Terviseamet 

Terviseameti jõustunud kohtuasjade arv võrreldes 2011. aastaga on vähenenud peaaegu olematuks. 

Arvestades, et Terviseamet teostab järelevalvet ja rakendab riiklikku sundi rohkem kui 20 seaduse 

alusel ja paljudes valdkondades ning arvestades kasvavat tendentsi lahendada vaidlused kohtus, siis 

võib prognoosida kohtasjade suurenemist eriti arvestades, et pooleliolevate kohtuasjade arv on   

hetkel 4. 

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 2012. a kohtulahendeid riigi kahjuks. 

7.2.11.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete tu-
lemuslikkusele 

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 sai 2012. a 6 riigi kahjuks lahendit. 
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1) Haldusasi nr 3-08-2081 – Keila linna kaebus Harju maavanema korralduste tühistamiseks või  

korralduste õigusvastasuse või tühisuse tuvastamiseks. Vaidlus seoses Paldiski linna maa-ala  

liitmisega Keila linna haldusterritooriumiga. Kaebuse põhjenduseks olid, et vaidlustatud korral-

duste objektiks oleval maal asuvad ehitised kuuluvad Keila linnale, mistõttu maa Paldiski linna 

munitsipaalomandisse andmine oli õigusvastane. Kohus leidis, et osad kinnistud on Keila linna 

munitsipaalomandisse üle antud ajal, mil Paldiski oli Keila linnaosa ning asjas ei ole esitatud 

tõendeid ehitise omandiõiguse üleandmise kohta Keila linna poolt Paldiski linnale. Seetõttu on 

Harju maavalitsuse vastavad korraldused õigusvastased. Ringkonnakohus mõistis Harju Maavalit-

suselt Keila linna kasuks välja Keila linna menetluskulud pooles taotletud ulatuses so 2573, 82  

eurot. 

2) Haldusasi nr 3-11-217 – kaebus Harju maavanema korralduse (avaliku enampakkumise tulemus-

te) tühistamiseks avaliku enampakkumise nõuete rikkumise tõttu. Tallinna Halduskohus leidis, et 

enampakkumisel osalejatele ei olnud tagatud õige ja ühesuguse teabe andmine. Halduskohtu   

otsusega tühistati Harju maavanema korraldus. Kohus mõistis Harju Maavalitsuselt kaebuse esi-

taja kasuks välja menetluskulud 532,58 eurot. Harju Maavalitsuse kanda jäänud menetluskulud 

532,58 eurot maksis kaebuse esitajale riigivara hindamisel eksinud kinnisvara müügi enampak-

kumise toimingute läbiviija. Seega lõppkokkuvõttes Harju Maavalitsusele haldusasjas kulutusi ei 

kaasnenud. 

Kohtuvaidluse asjaoludest tulenevalt viis Harju Maavalitsus läbi vähempakkumise uue riigivara võõ-

randamise ettevalmistamisega tegeleva kinnisvarafirma leidmiseks. Uue lepingu sõlmimisel kinnisva-

rafirmaga sai Harju Maavalitsus soodsamad tingimused, kui olid varasemal lepingul. 

3) Haldusasi nr 3-11-2446 – Tallinna Halduskohus tühistas Harju maavanema korralduse ja mõistis 

Harju maavanemalt kaebaja kasuks välja 1200 eurot menetluskulude katteks. Harju maavanema 

korraldus tühistati, kuivõrd korralduse aluseks olnud Tallinna Linnavalitsuse korraldus teises     

paralleelselt toimunud kohtuasjas tühistati. 

Kohtuvaidluse asjaoludest tulenevalt tugevdas Harju Maavalitsus kontrolli kohaliku omavalitsuse 

taotluste ja teiste dokumentide isikutele kättetoimetamise fakti tõendatuse üle. 

4) Haldusasi nr 3-11-2993 – kaebus Harju Maavalitsuse toimingu õigusvastasuse tuvastamiseks ning 

Harju Maavalitsuse kohustamiseks. Kohustamiskaebuse saamisel hindas maavanem asjaolusid 

uuesti ja lahendas kaebaja vaide, misjärel kohus lõpetas haldusasja menetluse, samas mõisteti 

Harju Maavalitsuselt kaebuse esitaja kasuks välja 835,28 eurot. 

Kohtuvaidlusest tulenevalt korraldati asjaga seotud ametnikele koolitus saabunud dokumentide  

registreerimise ja läbivaatamise teemal. 

5) Haldusasi nr 3-11-2844 – Harju Maavalitsus, lahendades abielutõendi väljaandmise avaldust, 

keeldus tõendi väljastamisest põhjusel, et Eesti õiguse kohaselt on samasooliste isikute abielu 
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tühine. Kohus tühistas Harju Maavalitsuse abieluvõimetõendi andmisest keeldumise otsuse, kui-

võrd keeldumise alus oli õigusvastane ja kohustas Harju Maavalitsust avalduse uuesti läbi vaata-

ma. Samuti mõistis kohus Harju Maavalitsuselt kaebuse esitaja kasuks välja riigilõivu suuruses 

15,97 eurot. 

Kohtuvaidlusest tulenevalt korraldati asjaga seotud ametnikele koolituse haldusaktide korrektse 

vormistamise teemal. 

6) Haldusasi nr 3-11-1414 – Harku Vallavalitsuse korraldusega nr 706 tagastati R.M-le 14,9 ha maad 

ning jäeti tagastamata 2,89 ha maad, millel asub teisele isikule kuuluv elamu. Harku Vallavalitsu-

se 10.05.2005 korraldusega nr 759 määrati R.M-le tagastamata jäänud õigusvastaselt võõranda-

tud maa eest kompensatsioon 22 300 krooni. R.M suri 21.10.2005, tema pärijaks on K.M. Harku 

Vallavalitsus muutis 12.10.2010 korraldusega nr 1262 oma 3.05.2005 korraldust nr 706, määra-

tes, et ülejäänud maa (st. 2,89 ha) tagastamine või kompenseerimine lahendatakse edaspidi, ning 

tunnistas kehtetuks Harku Vallavalitsuse 10.05.2005 korralduse nr 759.  

Harju maavanem esitas Tallinna Halduskohtule protesti Harku Vallavalitsuse 12.10.2010 korral-

duse nr 1262 tühistamise nõudes. Maavanem leidis, et R.M oli küll esitanud avalduse kogu maa 

tagastamiseks, kuid hiljem muutis seda põhjusel, et kogu maad ei saa tagastada, sest seal asuvad 

teisele isikule kuuluvad hooned. K.M sai pärida ainult seda vara, mis kuulus R.M-le tema surma 

hetkel (nõudeõigus 14,9 ha suurusele Villema maale, sest kompensatsioon 2,89 ha maa eest oli 

R.M juba välja makstud ning realiseeritud).  

Tallinna Halduskohtu 4.11.2011 otsusega haldusasjas nr 3-11-1414 jäeti Harju maavanema      

protest rahuldamata. Kohus leidis, et omandireformi eesmärki arvestades on omandireformi    

õigustatud subjekti ja tema õigusjärglaste huvi tagastamisele kuuluvat maad omatahtsi kasutada 

suurem kui on riigi huvi selle maa vastu olukorras, kus puudub MRS § 6 lg 1 punktist 4 ja §-st 31 

tulenev alus keelduda maa tagastamisest maa riigi omandisse jätmise tõttu.  

Tallinna Ringkonnakohus leidis, et ORAS § 17 lg 5 sätestab, et omandireformi õigustatud subjek-

tiks oleval isikul ei ole õigust nõuda õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist või kompensee-

rimist selle vara osas, mis on juba tagastatud või kompenseeritud, välja arvatud juhul, kui on    

tuvastatud, et vara on ilma õigusliku aluseta tagastatud või kompenseeritud teisele isikule. Kohus 

leidis, et tsiteeritud sättest ei tulene keeldu maa kompenseerimise järel uuendada maa tagasta-

mise menetlust, kui kompenseerimise otsus tunnistatakse tagasiulatavalt kehtetuks ning sätet  

tuleb tõlgendada nii, et see oleks kooskõlas ORAS §-ga 2 ja MaaRS §-ga 2 ning ei keela menetluse 

uuendamist ja maa õigusvastase kompenseerimise asemel selle tagastamist. Ringkonnakohtu 

2.02.2012 otsusega haldusasjas nr 3-11-1414 jäeti Harju maavanema apellatsioonkaebus rahul-

damata. 

Haldusasjas Harju Maavalitsusele rahalisi kulutusi ei kaasnenud. Kohtuasi lõi omandireformi seaduste 

tõlgendamisel uue pretsedendi. 



100 
 

7.3.1.3 Hinnang kohtuvaidluste vähendamiseks rakendatud meetmete tulemuslikkusele 

2012. aastal vähenes lapsendamisega seonduvate tsiviilasjade arv 2011. aastaga võrreldes – kui 2011. 

a andis Harju Maavalitsus arvamuse 41 taolises asjas, siis 2012. a andis maavalitsus arvamuse 22  

asjas.  

Maareformi seadusest tulenevalt sõlmis Harju Maavalitsus ning jälgib 220 reaalkoormatisega tagatud 

lepingu (2011. a oli see arv 741, kuna kinnistusraamatu kanded olid kustutamata ja kustutati massili-

selt maainfosüsteemi juurutamise käigus) ning 1206 (2011. a – 1626) hüpoteegiga tagatud lepingu 

täitmist. Nendest lepingutest (arvult 1426) tõusetub regulaarselt ka õiguslikke probleeme.  

2011. a kohtupretsedentide analüüsi alusel leidis Harju maavanem, et seoses muutustega üldises 

majandussituatsioonis ja makseraskustesse sattunud isikute arvu suurenemisega võib selle valdkonna 

tsiviilasjade arv 2012. a suurenda. Tegelikult 2012. a vastavate tsiviilasjade arv, milles jõustus ka koh-

tuotsus, vähenes 12 asja võrra. 

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) Haldusasi 3-12-302 – tegemist vaidlusega VÕS-i sätte tõlgendamise üle, milles vaidlustuskomisjon 

(VAKO) jättis jõusse maavanema korraldused, halduskohus tühistas VAKO otsuse. Ringkonnako-

hus tühistas halduskohtu otsuse. Riigikohus tühistas osaliselt nii halduskohtu kui ka ringkonna-

kohtu otsuse ning tegi tühistatud osas uue otsuse, millega tühistas vaidlustuskomisjoni otsuse 

osaliselt. 

Kuna tegemist oli vaidlusega VÕS-i sätte tõlgendamise üle, siis paraku tõlgendamise küsimustes ei ole 

võimalik kuidagi tagada, et need edaspidi alati 100%-liselt riigikohtu tõlgendusega kattuvad (kui puu-

dub eelnevalt Riigikohtu vastavasisuline praktika/seisukoht). 

2) Haldusasjas 3-12-351 ei hinnanud maavanem hankemenetluses piisava põhjalikkusega esitatud 

tõendit, mis tõi kaasa haldusakti osalise tühistamise. Maavanem tunnistas ise oma viga juba 

VAKO menetluses, mistõttu ei tulnud kohtumenetluse lõpptulemusena kanda ka kohtu- ega   

menetluskulusid.  

3) Haldusasjas 3-12-697 tegi halduskohus otsuse maavanema kahjuks ja kuigi maavanem ei nõustu-

nud nimetatud otsusega, ei olnud mõtet seda vaidlustada, kuna kohtumenetluse ajal tegi kaebu-

se esitaja ära toimingu, mille tegemist maavanem oli soovitanud (planeeringust teavitamine    

vallalehe kaudu) ja mis oli kohtusse pöördumise põhjuseks. Kuna nõutud toiming oli sooritatud, 

siis ei olnud mõtet edasi vaielda ega aega kulutada.  
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7.3.2.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnang rakendatud meetmete tule-
muslikkusele 

Varasematel aastatel on olnud kohtulahendite tühistamise peamiseks põhjuseks eksimused haldus-

menetluse läbiviimisel. Paaril viimasel aastal ei ole enam sellel põhjusel haldusakte tühistatud, mis-

tõttu on 2012. a alguses kavandatud meetmed (pöörata suuremat tähelepanu haldusmenetluse läbi-

viimisele) tulemusi andnud. 

7.3.3 Jõgeva Maavalitsus 

Jõgeva Maavalitsusel ei olnud 2012. a kohtulahendeid. 

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. 

7.3.4 Järva Maavalitsus 

7.3.4.1 Hinnang kohtus riigi esindamisele 

Järva Maavalitsuse hinnangul on kohtus riigi esindamine olnud nõuetekohane. 

7.3.4.2 Riigi kaotuste põhjused 

2012. aastal sai Järva Maavalitsus ühe riigi kahjuks lahendi haldusasjas. OÜ Terviseagentuur vaidlus-

tas kaks Järva maavanema korraldust, millega lõpetati ühe perearsti ajutise asendaja nimistu teenin-

damise õigus ning määrati uus ajutine asendaja. Kohus leidis, et korraldused on õigusvastased, kuna: 

1) maavanemal oli kohustus välja kuulutada avalik konkurss uue perearsti leidmiseks, mitte määrata 

uus ajutine asendaja ning 2) maavanema korraldused ei olnud nõuetekohaselt põhjendatud. Korral-

dustes oli küll viide dokumendile, millest lähtudes otsus tehti, kuid faktilist põhjendust ei olnud    

korraldustes toodud. Kohus mõistis Järva Maavalitsuselt välja menetluskulu 28,75 eurot (kaebaja 

poolt tasutud riigilõiv). 

7.3.4.3 Kohtuvaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmete tu-
lemuslikkusele 

Järva Maavalitsuse eesmärk on haldusmenetluse läbiviimisel õigusaktide nõuete ning haldusmenet-

luse põhimõtete järgimine, sealhulgas kahtlemata haldusaktide nõuetekohane motiveerimine, kuid 

üksikutel juhtudel esineb siiski eksimusi. Üldiselt võib siiski vastavaid meetmeid edukaks pidada,  

arvestades aastate jooksul väikest haldusasjade arvu, kus Järva Maavalitsus on vastustajaks ning  

valdavalt on ka neis otsus tehtud maavalitsuse kasuks. Riigi vastu algatatavate kohtuasjade ning just 

riigi kahjuks tehtavate kohtulahendite vähendamiseks jätkame seniste meetmete rakendamist ning 

pöörame erilist tähelepanu menetlustele, milles kasutatakse kaalutlusõigust.  

Kohtuvaidluste arv tervikuna aga ei vähene, sest maavanem esitab jätkuvalt riigi huve esindades ning 

hüpoteegipidaja ülesandeid täites nõudeid maa väljaostuvõlgade sissenõudmiseks. 
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7.3.5 Lääne-Viru Maavalitsus 

2012. aastal lahendeid riigi, asutuse või ametniku kahjuks ei olnud.  

Lääne-Viru Maavalitsuse kohtuasjade arv on väike, mistõttu eraldi meetmeid kohtuvaidluste vähen-

damiseks ei ole kavandatud. Maa järelemaksu võlgnikele saadetakse meeldetuletusi. 

Võrreldes 2011. aastaga on kohtuasjade arv suurenenud. Kuna statistiline ülevaade on jõustunud 

kohtulahendite arvu järgi, siis kokku on menetluses olevaid asju rohkem. Menetlus jätkus 2013. aas-

tal 2 haldusasjas (kaebused maavanema korralduste tühistamiseks) ja kahes hagis tsiviilasjas ning 

kolmes maksekäsu kiirmenetluses (Eesti Vabariigi Lääne-Viru Maavalitsuse kaudu hagid ja maksekäsu 

kiirmenetluse avaldused maa müügi lepingu järgse järelemaksu võlgnevuse sissenõudmiseks).  

Haldusmenetluse läbiviimisel ja maavanema korralduste vormistamisel on jälgitud seadusest tulene-

vaid nõudeid.  

Maavalitsuse poolt maa järelmaksu võlgnevuste sissenõudmise osas on kohtusse pöördumised suu-

renenud. Eesmärk on olnud võlgnevused kiiresti sissenõudmisele anda. Ka on olnud juhtumeid, kus 

notariaalne leping sundtäitmisele allumise kokkuleppega on esitatud otse täitemenetlusse, kuid taga-

tiseks oleva kinnistu müügil ei ole laekunud kogu võlasumma ja puudujääva osa sissenõudmiseks on 

pöördutud kohtusse. 

7.3.6 Valga Maavalitsus 

Valga Maavalitsusel ei olnud 2012. aastal riigi kahjuks lahendeid. 

Võrreldes 2011. aastaga suurenes 2012. a kohtulahendite arv ühe võrra, mis oli tingitud kohtulahen-

dite suurenemises lapsendamiste osas. Lapsendamiste osas on kohtumenetluste vältimine aga    

võimatu. Samas ei saanud 2012. a maavanem riigi esindamisel ühtegi negatiivset kohtulahendit.  

Nimetatud asjaolu viitab kohtus riigi edukale esindamisele. 

7.3.7 Viljandi Maavalitsus 

Viljandi Maavalitsusel ei olnud 2012. aastal riigi kahjuks lahendeid. 

Iga väljaminev ja allkirjastatav haldus- või muu õigusjõuga dokumendi või lepingu projekt läbib juriidi-

lise kooskõlastusringi asutuste juristide juures ja vormi ning õigekirjakontrolli asutuse sekretäri poolt 

7.3.8 Teised maavalitsused 

Hiiu, Lääne, Põlva, Pärnu ja Rapla Maavalitsusel ei olnud 2012. a kohtulahendeid. Saare, Tartu ja Võru 

Maavalitsusel ei olnud 2012. a riigi kahjuks kohtulahendeid. 
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Kokkuvõte 

 
Käesolev koondanalüüs on ministeeriumide, maavalitsuste ja Riigikantselei poolt Justiitsministeeriu-

mile esitatud 2012. a kohtus riigi esindamist kajastavate analüüside koond. Koondanalüüsi eesmär-

giks on informeerida Vabariigi Valitsust kohtuasjadest, milles ministeerium, maavalitsus või Riigikant-

selei või nende valitsemisala asutus oli menetlusosaliseks ja milles oli 2012. a saadud jõustunud   

kohtulahend. 

Hoidumaks Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Justiitsministeeriumi valitse-

misala asutuste statistika moonutamisest, käsitletakse ka sellel aastal HTM-i õppelaenudega seondu-

vaid, vanglateenistuse ja Maksu- ja Tolliameti kohtuasju eraldi. 

Kokku oli 2012. a lõppenud kohtumenetlusi 2241, neist tsiviilasju 815, haldusasju 1399 ja kriminaal-

asju 27. Kohtuasjade arv kokku on 2011. aastaga võrreldes vähenenud ca 21%. 

Kohtuasjade arvu vähenemine on tingitud peamiselt tsiviilasjade arvu 41%-lisest vähenemisest, mille 

peamiseks põhjuseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi õppelaenudega seonduvate kohtuasjade 

arvu suur langus (2011. a – 946 kohtuasja, 2012. a – 443 kohtuasja). Kui jätta arvestusest õppelaenu-

dega seonduvad kohtuasjad välja, siis on 2012. a kohtuasjade koguarv langenud 2011. a võrreldes ca 

5%. 

Ministeeriumid ja nende valitsemisala asutused said 2012. a jõustunud lahendi kokku 745-s kohtu-

asjas (jättes arvestusest välja HTM õppelaenudega seonduvad, vanglateenistuse ning MTA kohtuas-

jad, edaspidi nimetatud ka kui massvaidlused), siis oli 2012. a kokku 745 jõustunud kohtuasja. 2011. 

aastaga võrreldes näitab see kohtuasjade arvu vähenemist ca 17 % (2011. a oli selliseid kohtuasju 

896). Jätkuvalt oli enim kohtuasju 2012. a Siseministeeriumil (221) ning Sotsiaalministeeriumil (143), 

kuid kohtuasjade arv nimetatud ministeeriumide valitsemisalas on märkimisväärselt vähenenud. 

Vastustajana on 2012. a kohtuasjades enim osalenud Siseministeeriumi valitsemisalas asuv Politsei- 

ja Piirivalveamet (126-s menetluses). 

Maavalitsustel oli 2012. a kokku 134 lõppenud kohtuasja. 2011. a oli maavalitsustel kokku 168 jõus-

tunud lahendiga lõppenud kohtuasja ja 2010. a 238 kohtuasja. Seega on maavalitsuste kohtuasjade 

koguarv 2011. aastaga võrreldes vähenenud 20% ning 2010. a võrdluses ca 44%. Enim kohtuasju oli 

2012. a Harju Maavalitsusel (55). Järgnesid Tartu Maavalitsus 21 ja Ida-Viru Maavalitsus 17 kohtuas-

jaga. 

HTM õppelaenudega seonduvate kohtuasjade arv on vähenenud 53%.  

Vanglateenistuse kohtuasjade arv on tõusnud ca 8%. 2012. a lõppenud kohtuasjades saadi enim  

lahendeid haldusasjades – 491-l korral. 2011. a võrdluses on haldusasjade hulk suurenenud 7% ning 

2010. a võrreldes 21%. 
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Maksu- ja Tolliameti kohtuasjade arv on suurenenud ca 15%. 2012. a lõppenud kohtuasjades saadi 

enim lahendeid haldusasjades (370-l korral). 2011. a võrdluses on see näitaja tõusnud ca 16%. Tsiviil-

asjades osaleti 49-l korral, 2011. a võrdluses on tõus ca 32%. 

Riigikantselei ei saanud 2012. aastal kohtuasjades ühtegi jõustunud lahendit, nagu seda ei saadud ka 

kolmel varasemal perioodil. 

Kohtuasjade tulemusi hinnates on riigi kasuks tehtud kohtuasjade arv langenud 2011.a võrdluses 26% 

(2171-lt 1598-le). Langus on tingitud peamiselt HTM õppelaenudega seonduvate kohtuasjade arvu 

langusest (ca 500 kohtuasja  võrra). 

Riigi kahjuks tehtud lahendite arv on 2012. a tõusnud 11% (308-lt 341-le). Tõusu põhjused on eeskätt 

MTA haldusasjade tulemustes ning seotud peamiselt asjaoluga, et 2012. a saadi maksuasjades 2 olu-

list Riigikohtu lahendit seoses üleliigse laovaru kohtuasjadega ja seoses kütusekäitlejate tagatiste 

kohtuasjadega (vt p 7.2.8.2.), millest juhindudes pidi MTA muutma halduspraktikat ning vastavad 

haldusaktid kehtetuks tunnistama. Eeltoodu tulemusena lõpetati kokku 58 MTA kohtumenetlust ning 

18 Põllumajandusministeeriumi põllumajandustoodete ülekandevaru ja üleliigse laovaru kohtume-

netlust, mis kõik kajastusid riigi kahjuks tehtud lahenditena. 

Tsiviilasjades tehti 2012. a 624 riigi kasuks ja 35 riigi kahjuks lahendit, mis teeb tsiviilasjades osalemi-

se edukuseks ca 95% sisulise otsuse saanud lahenditest. 2011. a oli vastav näitaja ca 97% ja 2010. a 

92%. 

Menetlustes, kus riik osales hagejana, saadi 2012. a positiivne lahend 594-l korral. Rahuldamata jäeti 

20 hagiavaldust. Tsiviilasjades, kus riik osales kostjana, tehti lahend riigi kasuks 30-l korral. Vähemalt 

osaliselt rahuldati riigi vastu esitatud hagiavaldus 15-l korral. Seega on menetluses osalemise eduku-

se näitajad oluliselt kõrgemad tsiviilasjades, kus riik osales hagejana, mis tähendab seda, et põhjen-

damatuid hagisid sisuliselt ei esitata. Samas riigi vastu esitatud hagidest, millele riik on vastu vaielnud 

ja mis on sisulise lahendi saanud, on kolmandik olnud vähemalt osaliselt põhjendatud. 

Haldusasjades tehti 2012. a riigi kasuks kokku 912 kohtulahendit. Riigi kahjuks tehti kokku 299 kohtu-

lahendit. Menetlustes, kus riik osales vastustajana, saadi 2012. a positiivne lahend 845-l korral.    

Vähemalt osaliselt rahuldati 296 kaebust. Haldusasjades, kus riik osales kaebuse või protesti esitaja-

na, tehti lahend riigi kasuks 67-l korral. Riigi esitatud kaebus/protest jäeti rahuldamata 3-l juhul.  

Eeltoodust nähtub, et riigi vastu esitatud kaebustest, millele riik on vastu vaielnud ja mis on sisulise 

lahendi saanud, on ca veerand (24%) olnud vähemalt osaliselt põhjendatud. 2011. a oli haldusasjades 

riigi kahjuks lahendite osakaal 22 %. 

Ministeeriumide valitsemisala asutuste osalemisel vastustajana (massvaidlusi arvestamata) sai enim 

positiivseid lahendeid Politsei- ja Piirivalveamet (105). Negatiivseid lahendeid sai kõige rohkem    

Põllumajandusministeerium (30), kuid olgu märgitud, et 18 neist tehti kõik üleliigse laovaru kohtu-

asjades. 
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Vanglateenistuse haldusasjade tulemuslikkuse näitajad on endiselt kõrged. Kui 2011. a oli positiivsete 

lahendite osakaal 83,9%, siis 2012. a oli antud näitaja 86,8%, seejuures riigi kahjuks tehtud lahendite 

arv vähenes 2011. a võrreldes 9%. 

Kinnipeetavate kaebuste kohta tehtud kohtute infosüsteemi päringu andmetest nähtub, et 2012. a 

rahuldati osaliselt või tervikuna ca 4,3% kinnipeetavate kaebustest. 2011. a oli vastav näitaja 7,4%. 

Eeltoodust nähtub, et kinnipeetavate põhjendamatute kaebuste osakaal on 2012. a suurenenud. 

MTA haldusasjade tulemuslikkuse näitajad on 2012. a langenud. Kui 2011. a saadi positiivne lahend 

ca 69% juhtudest, siis 2012. a oli vastav näitaja vaid 60%. Samas, nagu ka eelpool mainitud, mõjutas 

MTA kohtuasjade tulemust kahes kohtuasjas saadud pretsedentiloov Riigikohtu lahend, millega   

seoses kajastus negatiivne tulemus kokku 58-s MTA kohtuasjas.  

Maavalitsuste haldusasjadest lahendati riigi kasuks 17 asja. Negatiivseid lahendeid saadi 9. 

Riigi poolt esitatud tsiviilhagidest leidis rahuldamist 19 hagi. 2011. a rahuldati 17 tsiviilhagi. Tsiviil-

kostjana sai ühe negatiivse lahendi Kaitseministeerium. 

Riigi kasuks või kahjuks väljamõistetud summad esitatakse analüüsi metoodikast tulenevalt ilma  

menetluskuludeta. Õigusabikulusid kajastatakse eraldi allpool. 

Kõigis menetlusliikides kokku mõisteti riigi kasuks välja 2 869 780 eurot ja riigi kahjuks 459 497 eurot. 

2011. aastal mõisteti riigi kasuks välja 2 865 973 eurot ja kahjuks 623 829 eurot. Seega riigi kasuks 

väljamõistetud summa on jäänud peaaegu samaks, kuid riigilt on välja mõistetud 2012. a ca 26%   

vähem kui 2011. a.  

Tsiviilasjades mõisteti 2012. a ministeeriumide kasuks välja 823 962 eurot ja riigi kahjuks 167 299 

eurot. Suurim summa mõisteti riigi kasuks 2012. aastal välja Kaitseministeeriumi kasuks – 631 950 

eurot seoses Vabadussõja võidusamba ehitustöödega seotud vaidlusega.  

Riigi kahjuks mõisteti suurim summa välja Politsei- ja Piirivalveametilt kompromissiga lõpetatud   

kohtumenetluses seoses sõidukite hoiustamise tasu hüvitamisega summas 100 000 eurot. 

HTM-i õppelaenudega seonduvates kohtuasjades (kõik tsiviilasjad) mõisteti 2012. a riigi kasuks välja 

kokku 1 009 763 eurot. Maavalitsuste poolt osaletud tsiviilasjades kokku 155 879 eurot. 

Riigi kasuks mõisteti 2012. a ministeeriumide valitsemisala asutuste haldusasjades välja 348 346 eu-

rot. 2011. a ei mõistetud riigi kasuks summasid välja. Riigi kahjuks mõisteti välja kokku 256 693 eurot. 

Riigi kahjuks mõisteti suurim summa välja Keskkonnaministeeriumi haldusasjas summas 176 518  

eurot seoses kiirgustegevusloa väljastamisega viivitamisega põhjustatud varalise kahju hüvitamise 

nõudega. Siseministeeriumilt mõisteti välja kokku 46 110 eurot. Justiitsministeeriumi valitsemisala 

asutustelt vanglateenistuse andmeid arvestamata mõisteti välja 16 350 eurot (kõik seoses krimi-
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naalmenetlusega tekitatud kahju hüvitamisega). Riigi kasuks mõisteti välja 338 568 eurot seoses 

Keskkonnainspektsiooni määratud saastetasu suuruse üle käinud vaidluses sõlmitud kompromissiga. 

Vanglate ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonna haldusasjades mõisteti 2012. a riigi kahjuks välja 

kokku 30 351 eurot. 2011. aastal mõisteti riigilt välja 17 188 eurot. Riigi kasuks summasid välja ei 

mõistetud. Maksu- ja Tolliameti ega maavalitsuste  haldusasjades 2010-2012. a riigi kasuks summasid 

välja ei mõistetud. Riigi kahjuks mõisteti MTA haldusasjades 610 eurot. 

Kriminaalasjades mõisteti tsiviilhagide rahuldamisega ministeeriumide arvestuses riigi kasuks välja 

kokku 304 842 eurot. Aastal 2011 oli vastav näitaja 124 464 eurot. Riigilt mõisteti 2012. a välja 4090 

eurot.  

Maksu- ja Tolliameti kriminaalasjades esitatud tsiviilhagide alusel mõisteti 2012. a riigi kasuks välja 

235 251 eurot. 

Maavalitsustelt 2012. a ja 2011. a riigi kasuks ja riigi kahjuks summasid välja ei mõistetud. 

2012. a täideti aruandekohuslaste poolt esitatud andmete kohaselt kokku 116 kohtulahendit, kuid 

see number ei ole päris täpne, sest Sotsiaalkindlustusametil, MTA-l ja Haridus- ja Teadusministeeriu-

mil puudub ülevaade sellest, kui palju neil kohtulahendiga väljamõistetud nõudeid aasta jooksul arvu-

liselt täideti. Kohtulahendite täitmisest laekus riigituludesse kokku 1 878 045 eurot. Täitmisel on 

olemasolevatel andmetel 769 lahendit ning täitmata lahenditest saadaolev summa on kokku 7 

335 541 eurot. 

Ministeeriumide arvestuses kõige rohkem laekus 2012. a riigieelarvesse raha Keskkonnaministeeriu-

mi kohtulahendite täitmisel – summas 223 301 eurot. Ülejäänud ministeeriumide poolt täitmisel 

saadud summad olid oluliselt väiksemad, jäädes alla 25 000,00 euro. 

HTM-i õppelaenunõudeid on 2012. a kokku hüvitatud (nii sundtäitmisel kui vabatahtlikult tasutud) 

summas 1 593 533 eurot. Täitmisel on 31.12.2012 seisuga kokku 524 nõuet kogusummas 787 397 

eurot. 

Riigi kasuks mõisteti 2012. a õigusabikuludena teiselt menetlusosaliselt välja kokku 88 043 eurot. 

2011. a mõisteti riigi kasuks välja 10 908 eurot ja 2010. a 7 385 eurot. 2012. a moodustas riigile    

väljamõistetud õigusabikuludest 99% Kaitseministeeriumi kahes kohtuasjas väljamõistetud õigusabi-

kulu. 68885,54 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 eelmisel aastal õigusabikulusid välja kogusummas 348 469 eurot. 

Aastal 2010 tehti seda summas 271 077 eurot. Riigi kahjuks väljamõistetud summa ületab riigi kasuks 

väljamõistetut olulisel määral. Selle põhjuseks on peamiselt asjaolu, et riik osaleb jätkuvalt kohtume-

netlustest valdava osa halduskohtumenetluses vastustajana ning kehtiva kohtupraktika kohaselt ei 



107 
 

peeta põhjendatuks mõista kaebajalt haldusorgani kasuks välja õigusabikulusid. Enamasti eeldatakse, 

et haldusorgan peab olema suuteline oma tegevusvaldkonnaga seotud vaidlustes end ise kaitsma. 

Enim mõisteti õigusabikulusid 2012. a välja Maksu- ja Tolliameti kohtuasjades – 249 789 eurot. See-

juures 73 932 eurot mõisteti välja seoses üleliigse laovaru ja kütusekäitlejate tagatistega seotud   

kohtuasjades. 2011. a oli sama näitaja 165 467 eurot. Põllumajandusministeeriumi valitsemisala  

kohtuasjades mõisteti õigusabikulusid välja kokku summas 59 131 eurot ning Keskkonna-

ministeeriumi valitsemisala kohtuasjades summas 10 041 eurot. Ülejäänutelt väljamõistetud õigus-

abikulu summad jäid alla 10000 euro. Maavalitsuste arvestuses mõisteti enim õigusabikulusid välja 

Harju MV kohtuasjades summas 4 609,10 eurot. 

Lepingulist esindamist kasutati 2012. a riigi kohtuasjades kokku 19 erineva advokaadibüroo poolt 

kogusummas 275 411 eurot. Advokaadiks mitteolevate juristide õigusteenuseid 2012. a üheski     

kohtumenetluses ei kasutatud. 

Lepingulisi esindajaid kasutati 2012. a kokku 68 menetluses Varasemate aastatega võrreldes on   

lepinguliste esindajate kasutamine aasta aastalt vähenenud. Võrreldes 2010. aastaga on kohtuasjade 

arv, milles lepingulist esindust kasutati, vähenenud rohkem kui kaks korda. Sarnaselt varasematele 

aastatele kasutati ka möödunud aastal lepingulisi esindajaid valdavalt halduskohtumenetluses ja seda 

kokku 42 haldusasjas.  

Ministeeriumide lõikes kulutasid jätkuvalt enim lepingulisele õigusteenusele Keskkonnaministeeriumi 

valitsemisala asutused – kokku summas 80 321 eurot (2011. a kulutati 90 226,61 eurot, 2010. a 

59 852,04 eurot). Enim on vähenenud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kulutused väli-

sele õigusabile. Kui 2011 kulutati summas 43 688,27 eurot ja 2010. a 49 723,53 eurot, siis 2012.   

aastal vaid 2 808 eurot. 

Enim kordi kasutati 2012. a lepingulist esindajat Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas, so kokku  

20-s kohtuasjas (2011. a 28-s asjas). Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kasutati 2012. a  

lepingulist esindajat 10-s asjas (2011. a 33-s kohtuasjas). Seega on nii Keskkonnaministeeriumi kui 

Põllumajandusministeeriumi puhul vähenenud kohtuasjade arv, milles kasutati asutusevälist õigus-

abi. Põllumajandusministeeriumi puhul jäid antud juhul arvestusest välja 20 üleliigse laovaru kohtu-

asja, milles 2012. a loobuti lepingulisest esindusest ja menetluste lõpetamisega tegelesid Põlluma-

jandusministeeriumi enda ametnikud (3-s kohtuasjas saadi lahend alles 2013. a alguses, mistõttu 

need ei kajastu 2012. a tulemustes). 

2012. a saadi kohtuasjades, milles menetluse jooksul oli kasutatud lepingulist esindajat, kokku 47 

jõustunud lahendit. 2011. a saadi samuti 47 jõustunud lahendit. Riigi kasuks tehti 2012. a kokku 17 

lahendit. Aasta varem tehti positiivseid lahendeid 29. Riigi kahjuks tehti lahendeid 29-l korral, sh 18 

lahendit seoses haldusaktide tühistamisega ja menetluste lõpetamisega Põllumajandusministeeriumi 

ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramise kohtuasjades, milles Põllumajandusministeeriumit  

esindas menetluse käigus AB Sorainen. 
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Enim aruandekohuslasi kasutas AB Raidla Lejins & Norcous ja AB Sorainen teenuseid (3 erinevat   

aruandekohuslast). 

Enim tasuti 2012. a välise õigusabiteenuse kasutamise eest riigi kohtuasjades AB-ile Sorainen –  

summas 61 230 eurot. 2011. a tasuti AB-ile Sorainen 27 779,95 eurot. AB-le Varul tasuti 2012. a 

49 382 eurot ning AB-le Raidla Lejins & Norcous 38 440 eurot.  

Õigusabikulu ühe kohtuasja, milles kasutati lepingulist esindajat, kohta keskmiselt oli 2012. a 4050 

eurot. 2011. a ja 2010. a vastav näitaja täpsustatud andmetel vastavalt 2458 ja 2539 eurot. Seega on 

lepingulise esindaja kulu ühe kohtuasja kohta keskmiselt tõusnud märgatavalt. Üheks põhjuseks võib 

pidada esindaja tasumäärade suurenemist, kuid arvestades ka kohtuasjade arvu vähenemist, milles 

lepingulist esindajat kasutati, tuleb olulisima põhjusena välja tuua kindlasti asjaolu, et lepingulist 

esindajat kasutatakse varasemaga võrreldes keerulisemates ja mahukamates asjades, mille puhul on 

esindaja töömaht ja sellest tulenevalt ka tasud suuremad. 

Justiitsministeerium hindab kokkuvõtlikult 2012. a kohtus riigi lepinguliste esindajate kasutamist  

rahuldavaks. 

Vastavalt aruandekohuslaste esitatud analüüsidele, on lepingulist esindamist kasutatud üldjuhul koh-

tuasjades, 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. Veel viidati lepingulise esindamise 

kasutamist põhjendades lühikestele vastamistähtaegadele, asutuse enda töötajate suurele töökoor-

musele, vaidluse pikaajalisusele. Ravimiamet leidis, et lepingulise esindaja kasutamine oli tingitud 

Euroopa Kohtu eelotsustusmenetlusest. Ida-Viru Maavalitsus võttis lepingulise esindaja Siseministee-

riumi soovitusel ja lähtudes kohtuasja kaalukusest (ohust Eesti Vabariigi kaitsevõimele). 

Kohtus riigi lepingulise esindamist hinnati aruandekohuslaste poolt nõuetekohaseks. Kohtuasju,   

milles oleks lepingulise esindamisega olnud probleeme, kordagi välja ei toodud ning ükski aruande-

kohuslane ei avaldanud ka vajadust lepingulise esindaja väljavahetamiseks. 

Kõige rohkem on lepingulisi esindajaid oma kohtuasjades kasutanud Keskkonnaministeeriumi valit-

semisala asutused, sh Keskkonnaministeerium 12-s, Keskkonnaamet 1-s, RMK 5-s ja Keskkonnateabe 

Keskus 2-s kohtuasjas. Ka lepingulistele esindajatele väljamakstud tasude kogusumma on ministee-

riumide valitsemisalade võrdluses suurim Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustel (80320,76 

eurot). Omamata pädevust anda hinnangut iga üksiku Keskkonnaministeeriumi valitsemisala kohtu-

asja lepingulise esindaja kasutamise põhjendatusele, nähtub esitatud põhjendustest, et Riigimetsa 

Majandamise Keskuse ja Keskkonnateabe Keskuse kohtuasjades otsustati lepingulise esindaja kasu-

tamise kasuks mitte seoses asutusesisese kompetentsi puudumisega, vaid vähemalt osaliselt ametni-

ke suure töökoormusega tõttu. Kohtus riigi lepingulise esindamise korra kohaselt otsustatakse ja 
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valitakse lepinguline esindaja kohtuasja keerukusest lähtudes ning olukorras, kus kohtuasi ei välja 

asutuse põhitegevuse raamest (eelkõige kui vaidlustatud on  asutuse akti või toimingut) on lepinguli-

se esindaja kasutamine õigustatud ainult erandjuhtudel. Eelkõige võib sellisteks erandlikeks olukor-

dadeks Justiitsministeeriumi hinnangul pidada kohtuvaidlusi, kus vajalik kompetents on vaid väga 

piiratud arvul ametnikel, kohtumenetlus ei olnud ette prognoositav ning menetlustähtajad ei võimal-

da töökoormust ümber jaotada ega täiendavat tööjõudu hankida. 

Samas tuleb märkida, et kohtuasjade koguarv, mille puhul Keskkonnaministeeriumi valitsemisala 

asutused on 2012. a asutusevälist õigusabi kasutanud, on üle-eelmise aastaga võrreldes vähenenud 

28-lt 20-le. 

Samuti ei saa piisavaks pidada Kaitseministeeriumi tsiviilasjas nr 2-08-4448 lepingulise esindaja kasu-

tamise põhjendust, millest nähtuvalt esindaja kaasati üksnes põhjusel, et esindaja oli varasemalt  

kursis vaidluse temaatikaga. Kui asutusel on endal vajalik kompetents olemas, siis ei ole põhjendatud 

välise õigusabi kasutamine. Sellisel juhul ei ole tegemist riigi rahaliste vahendite otstarbeka kasutami-

sega. 

Kliendilepingute osas saab tõdeda, et enamus aruandekohuslaste poolt esitatud kliendilepinguid 

vastab kehtestatud nõuetele. 

Puudusi leidus Maksu- ja Tolliameti, Ida-Viru Maavalitsuse, Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Veteri-

naar- ja Toiduameti  ning Statistikaameti kliendilepingutes.  

Maksu- ja Tolliameti 17.10.2012 kliendilepingus AB-ga Tark Grunte Sutkiene esinesid tõsised puudu-

sed. Lepingus ei ole märgitud õigusteenust osutaja vandeadvokaadi nime, volitusi ega ülesandeid. 

Lepingus viidatud volikirju ja/või tellimuskirju ei ole koondanalüüsi koostajale tutvumiseks esitatud. 

Samuti ei nähtu esitatud lepingust, et kohtus esindamisega seoses oleks kokku lepitud vajalike õigus-

teenuskulude hüvitamise ulatuses ning sõidu- ja ooteaja tasustamise määras vastavalt eelnimetatud 

korrale. 

Ida-Viru Maavalitsuse esitatud kliendilepingus Alvin Rödl ja Partner AB-ga (muudetud 28.02.2012) on 

märgitud ülesande täitmisel väljaspool Tallinna teel oldud aja tasustamise määraks 50% esindajatasu 

määrast samas, kui kohtus riigi lepingulise esindamise korra kohaselt ei tohi kokkulepitud sõidu- ja 

ootetasu määr ületada 1/3 õigusteenuse tunnitasu määrast.  

Sõidu- ja ooteaja tasustamise piirmäär oli märkimata ka Järvamaa Kutsehariduskeskuse 24.04.2012 

kliendilepingus AB-ga Concordia, Veterinaar- ja Toiduameti 18.04.2012, 23.05.2012, 24.07.2012 ja 

29.08.2012 kliendilepingutes AB-ga Tehver ja Partnerid, ning Statistikaameti 14.05.2012 kliendilepin-

gus AB-ga Lentsius & Talts. 

Paljudes kliendilepingutes on märgitud, et lepingulistel esindajatel on õigus kaasata esindamisse ka 

muud personali (vandeadvokaadi abid, juristid). Olukorras, kus kliendileping on sõlmitud riigi esin-
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damiseks 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 mittevasta-

vate isikute esindamine kohtumenetluses.  

Kohtuasjade kaotuste põhjused, mis on 7. peatüki alapunktides toodud iga ministeeriumi ja maavalit-

suse kohtuasjade osas eraldi, võib üldistatult kokku võtta järgmiselt. Valdavalt saadi negatiivsed   

lahendid haldusasjades. Peamiselt heideti kohtute poolt asutustele ette haldusmenetluses ärakuula-

misõiguse tagamata jätmist, selgitamiskohustuse rikkumist, kaalutluste ja põhjenduste puudumist või 

ebapiisavust haldusaktides, uurimispõhimõtte rikkumist ja rakendatud meetmete ebaproportsionaal-

sust, 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. 

Kohtuvaidluste vähendamise meetmete osas pidas Haridus- ja Teadusministeerium tõhusaks vahen-

diks kohtuvaidluste ennetamisel hallatavate riigiasutuste (ennekõike õppeasutuste) eelnevat nõus-

tamist ning vaidluste lahendamist läbirääkimiste teel. See on andnud positiivse tulemuse nt töövaid-

luste osas, sest tööõiguse alaste tsiviilasjade arv on hallatavates õppeasutustes vähenenud. 

Õppelaenunõudeid puudutavates tsiviilasjades on Haridus- ja Teadusministeerium seadnud eesmär-

giks tõhustada õppelaenunõuete hagimenetlusse esitamist ja nende menetlemist. Selleks on alates 

2011. aastast tähtajaliselt ja osalise tööajaga tööle võetud täiendav inimene ainult õppelaenunõuete 

hagide menetlemiseks. 

Kui 2010. a mõisteti riigi kasuks õppelaenunõuete hagimenetluses välja 347 104,69 krooni (11 rahul-

datud hagi), siis 2011. a mõisteti hagimenetluses riigi kasuks välja 79 184,98 eurot (28 rahuldatud 

hagi) ning 2012. a tagaseljaotsusega või kostja õigeksvõtuga juba 135 552,69 eurot (50 rahuldatud 

hagi) ja kompromisskokkuleppega ehk tasumisega maksegraafiku alusel 110 745,76 eurot (30 rahul-

datud hagi). Samuti on suudetud esitada rohkem õppelaenunõudeid hagimenetlusse: 2011. a esitati 

64 hagiavaldust kogusummas 189 600 eurot, 2012. a juba 132 hagiavaldust kogusummas 432 562 

eurot. 

Haldusasjades on rõhku pandud haldusmenetluse praktika parandamisele. See on omanud positiivset 

mõju, sest kaheksast haldusasjast, kus riik osales vastustajana ja kus 2012. a tehti otsus, jäeti kaebus 

rahuldamata kuues haldusasjas. Kahes haldusasjas, kus riik vastustajana osales, ühe asja riik kaotas 

(kuna vaidlusalune haldusakt ei olnud piisavalt põhjendatud) ja teises menetlus lõpetati (kuna vaid-

lusalune haldusakt tunnistati kehtetuks).  

Nende eelnimetatud kahe haldusasja põhjal on Haridus- ja Teadusministeerium üle vaadanud minis-

teeriumi juures haldusorganitena tegutsevate kogude tegevuse (nt pedagoogide atesteerimiskomis-

jon, riigieksamite apellatsioonikomisjon, eesti keele tasemeeksamite vaidekomisjon) ning võtnud 

kasutusele meetmed, et nende kogude poolt antavad haldusaktid vastaksid igakülgselt haldusmenet-
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luse seaduse nõuetele. Samuti on tõhustatud koolituslubade andmise ja riikliku järelevalve menetlu-

si, et tagada seal haldusmenetluse seaduse nõuete järgimine. Lisaks on kavas välishindamise osakon-

da, kelle ülesanne on ka riikliku järelevalve läbiviimine ja koolituslubade andmine, tööle võtta juriidi-

lise kõrgharidusega ametnik, kes aitaks täiendavalt tagada nende menetluste raames tehtavate   

menetlustoimingute ja antavate haldusaktide õiguspärasust.  

Haldusasjades on ka edaspidi kavas panustada haldusmenetluse praktika parandamisele, ennekõike 

haldusaktide paremale põhjendamisele ja ärakuulamisõiguse tõhusamale rakendamisele. 

Justiitsministeeriumi valitsusala riigi kahjuks tehtud lahendite arv vanglateenistuse kohtuasju arves-

tamata on 2011. aastaga võrreldes langenud kaks korda (10-lt 5-le). Erinevalt 2011. aastast ei saadud 

2012. a mitte ühtegi kaotust distsiplinaarkäskkirjade vaidlustamise asjades (kahes kohtuasjas jäeti 

kaebus distsiplinaarkäskkirja tühistamiseks rahuldamata). 

Kohtuvaidluste vältimiseks analüüsib Justiitsministeerium kohtupraktikat ja distsiplinaarmenetluste 

läbiviimisel osutab tähelepanu haldusaktide hoolikale motiveerimisele ja menetlusnõuete järgimise-

le. 

Kriminaalmenetlusega tekitatud kahju hüvitamise kohtuvaidlusi aitaks oluliselt vähendada uue riigi-

vastutuse seaduse vastuvõtmine. Kuivõrd kehtiv RVastS ei ole kriminaalmenetlusega tekitatud kahju 

hüvitamisel kohaldatav, siis praegu on olukord, kus sisuliselt iga teine juhtum on pilootlahend, mis 

tehakse kohtu poolt vahetult põhiseaduse alusel või analoogiat kasutades. Kuivõrd seadus selliseid 

hüvitisi ega korda hüvitiste suuruste arvestamiseks ette ei näe, lahendatakse vaidlus kohtus ja kohtu-

vaidluse lõppedes taotletakse raha kohtuotsuse täitmiseks igakordselt valitsuse reservist. 

Arvestades 2012. a lõppenud kohtuasjade tulemusi, võib rakendatud meetmeid pidada tulemusli-

kuks. 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna poolt esindatud kohtuasjad seonduvad tavapäraselt         

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna tegevusega (vaiete lahendamine, pöördumistele vastamine, 

kinnipeetavate ümberpaigutamised) ja vanglate relvastatud üksuse tegevusega. Samuti ollakse    

kohtuasjades kaasatud isik, kuna Justiitsministeerium teostab vanglate üle teenistuslikku järelevalvet. 

Kohtuasjade arvu ei ole võimalik otseselt mõjutada. Isegi korrektselt läbi viidud haldusmenetlust on 

kinnipeetaval võimalik olematute kuludega vaidlustada ning sisuliselt kõigega kohtusse pöörduda. 

Kinnipeetava jaoks on kohtusse pöördumine kui meelelahutus ja võimalus kohtus „esineda“, mida 

näitab ka suuliste kohtuistungite soovi suur osakaal. Vaidlustatakse ka õigustloovaid akte (nt justiits-

ministri määrused). Justiitsministeeriumi vanglate osakond on pööranud suuremat tähelepanu vang-

late relvastatud üksuse tegevusele, selle jäädvustamisele ja dokumenteerimisele. Paremad tõendid 

võimaldavad kohtumenetluses lihtsamalt ümber lükata kinnipeetavate paljasõnalised väited, mis 

sageli ei vasta tõele või on moonutatud ja liialdatud. Parema tulemuse kohtumenetluses annab kind-

lasti normidekohaselt ja tähtaegselt läbiviidud haldusmenetlus ning korrektne haldusakt. Samuti on 

muudetud mõningaid läbiviidavaid menetlusi selliselt, et puudutatud isikutelt küsitakse arvamust, 
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mistõttu on isikud paremini kaasatud menetlusse. Samas ei vähenda ükski nimetatutest kohtumenet-

luste üldarvu. 

Tallinna Vanglas on haldusaktide (distsiplinaarkaristuse määramise käskkirjad, keelduvad otsused) 

koostajatele korraldatud regulaarselt koolitusi ja infopäevi, kus muuhulgas arutatakse ka Riigikohtu 

seisukohti ja seadusemuudatusi. See on kindlasti parandanud vangla haldussuutlikkust ning vähen-

danud mitte ainult riigi kahjuks tehtavate otsuste, vaid ka kohtusse kaebuste esitamise arvu. 

Viru Vangla kohtuvaidlustest on vangla spetsiifikast lähtuvalt suurem osa seotud kinnipeetavate kae-

bustega. Kuigi kohtuvaidluste arv on märkimisväärselt vähenenud, on ikka palju kaebuseid, mis on 

sisutühjad. Vanglas on teatud kinnipeetavad, kes leiavad, et pea iga vangla tegevus on õiguste rikku-

mine ning selliste kinnipeetavate puhul on vanglal vähe võimalusi nende kohtusse pöördumisi      

vähendada. Vaatamata sellele püüavad vanglaametnikud kõikidele kinnipeetavatele selgeks teha, et 

probleeme on võimalik lahendada ka vanglasiseselt. 

Kaebuste vähendamisele aitab kaasa kohustuslik vaidemenetlus, sest see takistab kohtusse jõudmast 

kaebustel, milles vangla paratamatult peab oma eksimust tunnistama. Vangla rakendab nüüd uut 

töökorraldust, mille kohaselt osa vaideid suunatakse otse struktuuriüksustesse lahendamiseks, mis 

aitab kaasata haldusorgani sisese kontrolli vahetumale toimimisele. Vaide saanud üksus saab sellele 

kiiremini reageerida ja võimalusel probleemi koheselt lahendada. Vaideid lahendades üksused arves-

tavad varasemate vigadega ning püüavad edaspidi olema hoolikamad ja vigu vältida. 

Kahjuks on Viru Vanglal eelnevatel aastatel olnud probleeme vaidemenetluse tähtaegade järgimisel, 

mis on kaasa toonud omakorda kaebused vangla tegevuse peale vaiete viivitusega menetlemisel. 

Analüüsist nähtub, et osa vangla kahjuks tehtud otsustest on tingitud vangla tegevusest vaiete mitte 

tähtaegse menetlemisega. Tegemist on enamasti 2009. või 2010. aasta kaebustega. Vangla on oma 

töökorraldust muutnud, et edaspidi sellist olukorda vältida. Käesoleval ajal lahendab vangla vaideid ja 

kahjunõudeid tähtaegselt, mistõttu käesoleval ajal on kaebused tähtaegsuse üle väga harvad. 

Analüüsist nähtub, et paljud lahendid on seotud vangla haldusaktide puudulike kaalutlustega või 

põhjendustega. Vangla tegeleb aktiivselt vanglaametnike koolitamisega, et parandada haldusmenet-

luse läbiviimise kvaliteeti. Kuigi vanglaametnike koolitamine menetluste kvaliteedi tõstmiseks on 

vangla hinnangul olnud efektiivne, esineb kahjuks jätkuvalt menetluste läbiviimise puudujääke.    

Haldusmenetlusalaste küsimuste selgitamiseks ja probleemkohtadele tähelepanu juhtimiseks korral-

davad Viru Vangla juristid kord kvartalis infopäevi. Lisaks saavad Viru Vangla juristid inspektor-

kontaktisikutega iganädalaselt kokku ning ametnikud saavad välja tuua probleeme ja muresid, mis 

koos läbi arutatakse.  

Tartu Vangla poolt viiakse nii kohtuvaidluste vähendamiseks kui ka vangla kahjuks tehtavate lahendi-

te vältimiseks vanglas regulaarselt läbi ametnike sisekoolitusi, eesmärgiga parandada vangla haldus-

aktide kvaliteeti ning selgitada õigusaktidest vanglale tulenevate kohustuste sisu. Samuti osaletakse 

aktiivselt vangistust reguleerivate õigusaktide muudatusettepanekute tegemisel, et muuta normid 
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lihtsamalt mõistetavaks nii ametnikele kui kinnipeetavatele, mis aitab omakorda kaasa seaduse   

rakendamisest ühetaoliselt arusaamisele ning nende nõuetekohasele täidetavusele. 

Keskkonnaministeeriumi kohtuasjade analüüsis toodi riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendami-

seks rakendatud meetmetena välja järgmised meetmed: sisekoolitused Keskkonnaministeeriumis 

(hea õigusloome ja normitehnika eeskirja tutvustav koolitus, keskkonnaõigus mittejuristile), Kesk-

konnaameti struktuuriüksustes viidi kohtuvaidluste vähendamiseks läbi täiendavad haldusakti    

andmise koolitused, Maa-ameti poolt läbiviidavate haldusmenetluste kvaliteedi parandamine,  Kesk-

konnainspektsiooni on võimalike kohtuvaidluste vältimiseks ja vähendamiseks regiooniti teostatud 

menetluste analüüse, kaardistatud menetlusalaseid puudusi ning sellest lähtuvalt viidud läbi sise-

koolitusi, Keskkonnateabe Keskuses asus 2011. aasta alguses tööle täistööajaga jurist, kelle ülesan-

deks on ka nõustada töötajaid nende igapäevases töös ning kooskõlastada ja koostada ka peadirek-

tori käskkirju ja muid õigusalaseid dokumente. Samuti on jurist korraldanud töötajatele haldusme-

netluse teemalise teabepäeva ning koostanud erinevaid asutuse tööks vajalikke juhiseid ja kordasid 

(lepingute menetlemise kord, riigihangete korraldamise kord ja näitlikustav skeem jms).  

Keskkonnaministeeriumi analüüsis on välja toodud ka ettepanekud meetmete osas, mis peaksid  

aitama kohtuvaidlusi ja riigi kahjuks tehtavaid lahendeid vältida: jätkuvalt läbi viia koolitusi, mis aitak-

sid parandada töötajate kompetentsust. Pöörata jätkuvalt suurt tähelepanu õigusloome kvaliteedile 

sh õigusaktide mõjude hindamisele, ka edaspidi analüüsida keskkonnalast kohtupraktika, teha enam 

tihedamat koostööd Keskkonnaministeeriumi valdkondlike osakondadega, juristide tööle võtmisel 

eelistada juriste, kellel on kogemused kohtuvaidlustes. RMK – kohtuvaidlusi püütakse vältida eelkõige 

korrektse asjaajamise ja dokumentatsiooni nõuetekohase vormistamisega. Varaliste nõuete kohtu 

kaudu esitamise vältimine on tagatud korrektsete kliendisuhete ja lepingute nõuetekohase vormis-

tamise ning täitmisega. Keskkonnaamet – senist praktikat jätkata. Töötajatele korraldada haldusme-

netluse sisekoolitusi, anda selgitusi õiguse paremaks rakendamiseks ning tutvustada õigusaktide 

muudatusi ja uut  kohtupraktikat. Maa-amet – kohtuvaidluste vähendamiseks on Maa-amet võimal-

danud ja võimaldab ka edaspidi ametnikel osaleda erialastel koolitustel, mis tagab suurema kompe-

tentsuse. Keskkonnainspektsioon – läbi viia sisekoolitusi, mis aitaksid kaasa paremale õiguse raken-

damisele. Keskkonnateabe Keskus – õigusalaste teadmiste parandamine, eriti just haldusmenetluse 

ning hea halduse tava osas. Kaasata asutuse juristi endisest rohkem just olukordadesse, kus asjaolud 

erinevad senisest rutiinsest tegevusest või kus on märke, et võib tekkida vaidlusi, mitte pärast vaid-

luse tekkimist. 

Kultuuriministeerium tõdeb 2012. aastal kohtuvaidluste vähendamiseks rakendatud meetmete tule-

muslikkust hinnates, et mitmel järjestikusel aastal kaalutlusotsuste põhjendamisele suurema tähele-

panu pööramine on olnud tulemuslik. Kultuuriministeerium jätkab haldusotsustele eelnevas haldus-

menetluses suure tähelepanu pööramist kaalumisele ning põhjendamisele, seda eelkõige kultuuri-

mälestiseks tunnistamise otsuste puhul. 
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Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi analüüsis leitakse, et kindlasti aitab riigi kahjuks tehta-

vate lahendite vähendamiseks kaasa ametnike järjepidev koolitamine ning enesetäiendamine. 

Arvestades, et enamikes kohtuasjades (eriti halduskohtumenetluses, mille osakaal on 77,5%) tehti 

otsused riigi kasuks, ei näe vajadust uute meetmete kasutuselevõtmiseks, vaid senise praktika jätka-

miseks, mis seisneb asutuste poolt pakutavates koolitustes, ametniku enesetäiendamises ning koge-

muste omandamises, viimast loomulikult ka läbi kohtus esindamise. Analüüsist nähtub, et välist   

õigusabi kasutatakse väga vähestel juhtudel. Leiame, 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 pahataht-

likel pöördumistel (nt kaebajale on teatud põhjustel kasulik menetlust venitada).  

Näiteks Tarbijakaitseameti osaletud kohtuasjad lõppesid kõik ameti kasuks. Amet on selgitanud, et 

on palju tähelepanu pööranud menetluses oluliste asjaolude piisavale väljaselgitamisele (uurimis-

printsiip) ning toimingute igakülgse seaduslikkuse tagamisele. 

Veeteede Amet on välja meetmetena välja toonud ameti järelevalveametnike ja väärtegude menetle-

jate pädevuse tõstmine menetluse läbiviimise dokumenteerimisel, otsuste põhistamisel ja vormista-

misel, suurema rõhuasetuse riigihankemenetluses otsuste põhistamisel ning tähelepanu pööramisele 

sõlmitavates lepingutes olevate sanktsioonide proportsionaalsusele ning lepingurikkumistele reagee-

rimisele kohaste õiguskaitsevahenditega. 

Tehnilise Järelevalve Amet, kelle vastu esitatud kaebused jäeti kõik rahuldamata, leiab, et menetlu-

sed on õiguspäraselt läbi viidud.  

Maanteeamet on selgitanud, et kuna enamik riigi kahjuks tehtud lahendeid käsitlevad teel liiklemise 

tõttu tekkinud kahju, on täpsustatud tee hooldelepingute tingimusi, leppides kokku, et teel tekkinud 

kahjud hüvitab tee hooldaja. Ametnikele on selgitatud riigi kahjuks tehtud otsuste tagamaid ning 

juurutatud juhendid kahjunõuete käsitlemiseks. Amet leiab, et teeseaduse kahju hüvitamist regulee-

rivad sätted on vasturääkivad ning TeeS § 25 lg 6 ja § 37 tuleks täpsustada. 

Põllumajandusministeerium on selgitanud , et võrreldes 2011. aastaga oli PÕM-i valitsemisalaga seo-

tud kohtuvaidlusi, mis jõudsid 2012. aastal sisulise lahendini, ligikaudu kolmandiku võrra rohkem 

(2011. aastal 37 ja 2012. aastal 59). Kohtuvaidluste üldarvust lahenesid ligikaudu pooled riigi kasuks 

ning pooled riigi kahjuks. Riigi kahjuks lahenenud kohtuvaidluste arvu suurendavad 2012. aastal üle-

kandevaru ja üleliigse laovaru määramisega seotud kohtuvaidlused, milles küll formaalselt kohtume-

netlus lõpetati, kuid nende lahenditega mõisteti  põllumajandusministrilt või PÕM-ilt kaebaja kasuks 

välja menetluskulud. 
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PRIA, VTA ja PMA [Põllumajandusamet] tegevusega seotud kohtuvaidlused on 2012. aastal lahene-

nud 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 välja-

toomisele 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 nõupida-

mised, 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 käes-

oleval, 2013. aastal. 

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. 

Kokkuvõttes leiab Rahandusministeerium, et Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste 

kohtuvaidluste tulemusi tuleb hinnata heaks. Analüüsides kohtuvaidluste positiivsete lahendite osa-

kaalu ning kohtukulude suurust võib öelda, et ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste rakenda-

tud meetmed pädevate kohtujuristide hoidmisele, nende arendamisele ja töökvaliteedi tõstmisele on 

olnud tulemuslikud. 

Senisest kiirema, efektiivsema ja kvaliteetsema haldusmenetluse läbiviimisele MTA ülesannete   

täitmisel on kaasa aidanud ameti töö ümberkorraldamine selliselt, et oleks tagatud juriidiline nõus-

tamine kontrolli-, maksu- ja väärteomenetluste läbiviimisel jooksvalt, alates menetluste alustamisest 

kuni võimaliku kohtuvaidluse lõpuni. Tagatud on jooksev õigusalane nõustamine ameti põhitegevus-

valdkondades. 

2012. aasta alguses värbas MTA juurde ca 100 uut revidenti, kellele on antud mitmeid maksualaseid  

koolitusi. On alust arvata, et 2013. aastal tänu läbiviidud koolitustele ja suuremale kogemusele MTA 

revidentide koostatud haldusaktide kvaliteet paraneb ja seeläbi ka kohtuvaidluste arv väheneb ja 

võiduprotsent suureneb. 

2012. aastal osales Siseministeerium koos valitsemisala asutustega kokku 221 kohtuasjas, millest riigi 

kasuks langetati otsus 191 kohtuasjas, mis teeb positiivsete otsuste osakaaluks 86,42 %. Kohtuasjade 

arv võrreldes eelmiste aastatega on langenud (2011. aastal 249 kohtuasja, 2010. aastal 223 kohtu-

asja). 
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Kuigi kohtuasjade arv on üsna suur, leiab Siseministeerium, et suures osas on tegemist halduskaebus-

tega, millede esitamist ei ole võimalik haldusorganil mõjutada. Näiteks PPA valdkonna spetsiifikast 

tulenevad arestimajade vaidlused ning kodakondsus- ja migratsiooni valdkonda kuuluvad elamis-

lubade ja varjupaigataotluste esitamisega seotud vaidlused. 

Siseministeerium jätkab kohtuvõimekuse tõstmiseks ametnike ja töötajate koolitamist ning pöörab 

tähelepanu kohtuotsuste analüüsile, et ennetada kohtuvaidlusi. Siseministeeriumi hinnangul on koh-

tuasjade vähendamiseks rakendatud eelnimetatud meetmed olnud piisavad ja nende rakendamist 

jätkatakse ka edaspidi. 

Siseministeerium esitas kohtuvaidluste vähendamise meetmete osas ka allasutuste ülevaated ja  

seisukohad. 

Politsei- ja Piirivalveametis teavitatakse kõikidest kohtulahenditest asjassepuutuvat struktuuriüksust. 

Lisaks on kohtuasjade  kohta info kättesaadav ja ülevaatlik kõikidele ametnikele vastavas infosüstee-

mis ning täiendavalt võrgukettal asuvast kohtuasjade tabelist. Isikule koormava haldusakti tegemisel 

kooskõlastatakse keerulisemad juhtumid vajadusel PPA-d kohtus esindavate ametnikega juba eelne-

valt otsuse tegemisel, mistõttu on praktika kohtuasjades ühtlustunud ja nimetatud tegevus on tingi-

nud vaidluste vähenemise.  

Negatiivsete lahendite vähendamiseks on kaotatud kohtuasju analüüsitud ja arutatud läbi juristide 

vahel. Analüüside tulemused on edastatud sisuüksusele, keda konkreetne probleem puudutab.    

Kohtuasjade dokumendid on koondatud ühtsele võrgukettale, mis võimaldab tutvuda teiste juristide 

kohtulahenditega ning arvestada menetlustaktika valikul varasemate kohtute seisukohtadega. Vasta-

valt vajadusele on juristid saanud täiendkoolitust. Soovitusi on tehtud ka teiste sisuüksuste ametnike 

koolitamiste osas. 

Kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks planeeritakse koolitada haldusak-

tide vormistamisega tegelevaid ametnike. Eesmärgiks on suurendada ametnike teadmisi, et tagada 

haldusmenetluste õiguspärane läbiviimine, haldusaktide nõuetele vastavus, ärakuulamisõiguse tõhu-

sam rakendamine ja haldusaktide motiveerimiskohustuse täitmine. Lisaks planeeritakse täiendavalt 

läbi viia lõppenud kohtuasjade analüüse ja kaardistada kohtumenetlustest ilmnenud puuduseid, et 

aidata kaasa ühetaolisele arusaamale seaduste rakendamisest.  

Kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks on vajalik jätkata ametiisikute 

koolitamist parandades seeläbi ametnike poolt tehtavate otsuste kvaliteeti.  

Kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks rakendatud senised meetmed on 

olnud tulemuslikud, sest kohtuväliste kokkulepetega on suudetud vältida mitmeid ressursimahukaid 

kohtuvaidlusi ja lahendada tekkinud probleemid. 
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Kaitsepolitseiametis eelmistel aastatel tarvitusele võetud meetmed kohtuvaidluste vähendamiseks 

on end igati õigustanud – teenistujate koolitamine ja nõustamine dokumentide koostamisel ja toi-

mingute teostamisel on viinud KAPO otsuste vaidlustamise miinimumini. Kuigi 2012. a kasvas kohtu-

asjade arv kuue võrra, oli neli neist üheliigilised (nn aastaraamatu kaebused). Kahel korral vaidlustati 

KAPO poolt aastaid tagasi kriminaalmenetluses läbiviidud toiminguid. Jätkatakse ametnike koolita-

mist ja nõustamist. Eriline tähelepanu on pööratud uue jälitusmenetluse regulatsiooni õiguspärasele 

rakendamisele, vältimaks jälitustoimingute tegemisest tulenevate võimalike vaidluste tekkimist. 

Sisekaitseakadeemia osas, kuna negatiivse lahendi saanud kohtuvaidlus puudutas lõpueksamite 

hindamistulemusi ja lõputööde kaitsmisi, on kavandanud haldusmenetluse koolitus SKA töötajatele 

keskendudes kohtute poolt märgitud vigadele. Samuti on hakatud salvestama kõiki lõpueksamite 

praktilisi sooritusi. Selle tulemusena 2012. aastal samasisuliste kaebustega kohtute poole pöördumisi 

ei ole olnud ja võib märkida, et rakendatud meetmed on andud tulemusi.  

Kohtuvaidluste ja riigi kahjuks tehtavate lahendite vähendamiseks jätkatakse töötajate koolitamist 

parandades seeläbi tehtavate haldusaktide kvaliteeti. 

Häirekeskuse töö spetsiifikat arvestades ei saa tänasel päeval välistada, et tulevikus ei esitata Häire-

keskuse 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 kõikvõima-

likud korrad ja juhendid ei saa need siiski pretendeerida täiuslikkusele (eksimusi ei saa välistada 

100%). Ühegi korra ega juhendiga ei ole võimalik ette näha kõiki reaalses elus toimuvaid sündmusi, 

mida vastav kord või juhend peaks reguleerima. 

Arvestades asjaoluga, et viimati nimetatud kohtuasi (haldusasi nr 3-10-1594) sai alguse 2006. aastal 

toimunud kahetsusväärsest sündmusest ja sellest ajast on palju aega möödas, siis on Häirekeskus 

oma töökorralduses teinud olulisi ümberkorraldusi teenuste paremaks ja efektiivsemaks osutami-

seks. Ümberkorraldused hõlmavad endas eelkõige hädaabiteadete menetlemist, töötajate väljaõpet 

ning käivitatud on hädaabiteadete kvaliteedikontrollisüsteem.  

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 vaielda-

vates või ebakindlates küsimustes ja eeldab mõlema vaidleva poole tahet lahendada vaidlus kohtuvä-

liselt siis ei sõltu kompromissi sõlmimise võimalikkus ainult Häirekeskuse tahtest. 

Sotsiaalkindlustusametis viidi läbi haldusmenetluse koolitus, mille käigus juhiti tähelepanu haldusak-

tide sisulise osa põhjendamisele, otsusesse kirjutatud erinevatele kaalutlusvariantidele, haldusaktide 

vormistuse nõuetele. 
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Arstliku ekspertiisiotsustesse on vajalik edaspidi puude raskusastme ja töövõime kaotuse protsendi 

määramise korrektsem põhjendamine, paragrahvide lahtiseletamine ning kaalutlemine. 

Terviseameti jõustunud kohtuasjade arv võrreldes 2011. aastaga on vähenenud peaaegu olematuks. 

Arvestades, et Terviseamet teostab järelevalvet ja rakendab riiklikku sundi rohkem kui 20 seaduse 

alusel ja paljudes valdkondades ning arvestades kasvavat tendentsi lahendada vaidlused kohtus, siis 

võib prognoosida kohtasjade suurenemist eriti arvestades, et pooleliolevate kohtuasjade arv on   

hetkel 4. 

Harju Maavalitsuses vähenes 2012. aastal lapsendamisega seonduvate tsiviilasjade arv 2011. aastaga 

võrreldes – kui 2011. a andis Harju Maavalitsus arvamuse 41 taolises asjas, siis 2012. a andis maava-

litsus arvamuse 22  asjas. 

Maareformi seadusest tulenevalt sõlmis Harju Maavalitsus ning jälgib 220 reaalkoormatisega tagatud 

lepingu (2011. a oli see arv 741, kuna kinnistusraamatu kanded olid kustutamata ja kustutati massili-

selt maainfosüsteemi juurutamise käigus) ning 1206 (2011. a – 1626) hüpoteegiga tagatud lepingu 

täitmist. Nendest lepingutest (arvult 1426) tõusetub regulaarselt ka õiguslikke probleeme.  

2011. a kohtupretsedentide analüüsi alusel leidis Harju maavanem, et seoses muutustega üldises 

majandussituatsioonis ja makseraskustesse sattunud isikute arvu suurenemisega võib selle valdkonna 

tsiviilasjade arv 2012. a suurenda. Tegelikult 2012. a vastavate tsiviilasjade arv, milles jõustus ka   

kohtuotsus, vähenes 12 asja võrra. 

Ida-Viru Maavalitsuses on varasematel aastatel olnud kohtulahendite tühistamise peamiseks põhju-

seks eksimused haldusmenetluse läbiviimisel. Paaril viimasel aastal ei ole enam sellel põhjusel      

haldusakte tühistatud, mistõttu on 2012. a alguses kavandatud meetmed (pöörata suuremat tähele-

panu haldusmenetluse läbiviimisele) tulemusi andnud. 

Jõgeva Maavalitsus kohtuvaidluste vähendamiseks 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 miini-

mumini. 

Järva Maavalitsuse eesmärk on haldusmenetluse läbiviimisel õigusaktide nõuete ning haldusmenet-

luse põhimõtete järgimine, sealhulgas kahtlemata haldusaktide nõuetekohane motiveerimine, kuid 

üksikutel juhtudel esineb siiski eksimusi. Üldiselt võib siiski vastavaid meetmeid edukaks pidada,  

arvestades aastate jooksul väikest haldusasjade arvu, kus Järva Maavalitsus on vastustajaks ning  

valdavalt on ka neis otsus tehtud maavalitsuse kasuks. Riigi vastu algatatavate kohtuasjade ning just 

riigi kahjuks tehtavate kohtulahendite vähendamiseks jätkatakse seniste meetmete rakendamist ning 

pööratakse erilist tähelepanu menetlustele, milles kasutatakse kaalutlusõigust.  
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Kohtuvaidluste arv tervikuna aga ei vähene, sest maavanem esitab jätkuvalt riigi huve esindades ning 

hüpoteegipidaja ülesandeid täites nõudeid maa väljaostuvõlgade sissenõudmiseks. 

Lääne-Viru Maavalitsuse kohtuasjade arv on väike, mistõttu eraldi meetmeid kohtuvaidluste vähen-

damiseks ei ole kavandatud. Maa järelemaksu võlgnikele saadetakse meeldetuletusi. 

Võrreldes 2011. aastaga on kohtuasjade arv suurenenud. Kuna statistiline ülevaade on jõustunud 

kohtulahendite arvu järgi, siis kokku on menetluses olevaid asju rohkem. Menetlus jätkus 2013.   

aastal 2 haldusasjas (kaebused maavanema korralduste tühistamiseks) ja kahes hagis tsiviilasjas ning 

kolmes maksekäsu kiirmenetluses (Eesti Vabariigi Lääne-Viru Maavalitsuse kaudu hagid ja maksekäsu 

kiirmenetluse avaldused maa müügi lepingu järgse järelemaksu võlgnevuse sissenõudmiseks).  

Haldusmenetluse läbiviimisel ja maavanema korralduste vormistamisel on jälgitud seadusest tulene-

vaid nõudeid.  

Maavalitsuse poolt maa järelmaksu võlgnevuste sissenõudmise osas on kohtusse pöördumised suu-

renenud. Eesmärk on olnud võlgnevused kiiresti sissenõudmisele anda. Ka on olnud juhtumeid, kus 

notariaalne leping sundtäitmisele allumise kokkuleppega on esitatud otse täitemenetlusse, kuid taga-

tiseks oleva kinnistu müügil ei ole laekunud kogu võlasumma ja puudujääva osa sissenõudmiseks on 

pöördutud kohtusse. 

Valga Maavalitsuses suurenes 2012. a kohtulahendite arv võrreldes 2011. aastaga ühe võrra, mis oli 

tingitud kohtulahendite suurenemises lapsendamiste osas. Lapsendamiste osas on kohtumenetluste 

vältimine aga võimatu. Samas ei saanud 2012. a maavanem riigi esindamisel ühtegi negatiivset koh-

tulahendit.  Nimetatud asjaolu viitab kohtus riigi edukale esindamisele. 

Viljandi Maavalitsusel läbib iga väljaminev ja allkirjastatav haldus- või muu õigusjõuga dokumendi või 

lepingu projekt juriidilise kooskõlastusringi asutuste juristide juures ja vormi ning õigekirjakontrolli 

asutuse sekretäri poolt. 

Ülejäänud maavalitsustel lahendid puudusid. 
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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. Negatiivsete kohtulahendite osakaal on statistiliselt küll veidi tõusnud, 

kuid arvestades, et nendest 76 haldusasja lahenemine riigi kahjuks on seotud kahe pretsedenti loo-

nud Riigikohtu lahendiga, mis väljakujunenud halduspraktikat muutis, siis ei saa riigi kahjuks tehtud 

lahendite osakaalu statistilist tõusu kindlasti mitte pidada tendentsi näitavaks. Samuti võib nentida, 

et aruandekohuslastest asutused on varasemaga võrreldes üha rohkem hakanud kaotuste tegelikke 

põhjusi nägema ja teadvustama ning nendest ka järeldusi tegema, viidates konkreetsetele rakenda-

tud või kavandatavatele meetmetele  edasiste vaidluste ärahoidmiseks või vähendamiseks. Positiiv-

sete näidetena võib siinkohal välja tuua Põllumajandusministeeriumi, vanglateenistuse, Siseministee-

riumi jt aruandekohuslaste sisukad analüüsid. Negatiivse näitena tuleb siinkohal kahjuks välja tuua 

Kaitseministeeriumi, kelle esitatud analüüsis olid riigi kaotuste põhjused ja nendest tulenevad vaid-

luste vähendamiseks kavandatavad meetmed ja hinnangud rakendatud meetmetele välja toomata.  

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 vähenda-

miseks. 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 ebaproport-

sionaalsus, 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 põh-

justeks endiselt nii haldusorganite menetluslikud eksimused haldusakti väljaandmisel kui ka mate-

riaalõigusnormide ebaõige tõlgendamine ja kohaldamine.  

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 võima-

lik 100%-liselt ette näha ja ennetada. PS § 15 sätestab igaühe õiguse pöörduda oma õiguste ja vaba-

duste rikkumise korral kohtusse. Kuivõrd avalikku võimu kandvad asutused tegutsevad avalikes   hu-

vides, 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 
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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 vastu-

tuse ja seadma jalule õigluse ja tasakaalu. Eksimatu ei ole ka kohtusüsteem ning harukordsed ei ole 

juhtumid, kus riik peab ka kohtusüsteemi tehtud vigu tunnistama ja isikutele tekitatud kahju  hüvita-

ma. 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 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 kohtume-

netluses parandada ning tulemuseks on paratamatult haldusorgani akti tühistamine või toimingu 

õigusvastasuse tuvastamine, mis toob tõenäoliselt riigile kaasa nii otsese rahalise kulu väljamõisteta-

va menetluskulu näol kui kaudse kulu ebavajaliku halduskoormuse näol. Samuti, kui haldusorgani 

õigusvastase tegevusega on põhjustatud kahju, siis võib kaasneda ka kulu  võimalike väljamõistetava-

te 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 vä-

hendamise meetmetena enim välja toonud ka aruandekohuslased oma analüüsides. 

Käesoleva aasta algusest kehtib uus riigi esindamise kord, mis kohustab 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 otsustami-

seks 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. 

Selle kohta, kuidas eelviidatud täiendavaid nõudeid kohtus riigi esindamisele praktikas realiseeritakse 

ja kas need ka tegelikkuses aitavad kohtus riigi esindamist muuta efektiivsemaks, on võimalik järeldu-

si teha alles 2013. a ja järgmiste perioodide kohta koostatavates analüüsides. 
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Eeltooduga seoses peab Justiitsministeerium veel vajalikuks märkida, et lähiajal tuleks üle vaadata ka  

Vabariigi Valitsuse 13.03.2008 määrus nr 64 „Andmete loetelu riigi esindamise kohta kohtus ja and-

mete edastamise kord“, eelkõige andmete esitamise vormi osas ja täpsustades ka edastatavate and-

mete sisu. Aasta aastalt on ootused kohtus riigi esindamise analüüsi osas täienenud ning aruande-

kohuslastel on palutud ootustele vastamiseks esitada osaliselt ka selliseid andmeid, mida ei ole kehti-

vas andmete edastamise korras nimetatud (nt väljamõistetud nõudesummade ja menetluskulude, 

õigusabikulude ja riigilõivude eristamine, kompromisside eristamine jm). Ilmselt ekslikult on kehtivast 

andmete edastamise korrast välja jäänud andmed jõustunud kohtulahendite osas halduskohtume-

netlustes, milles menetlusosaliseks on Vabariigi Valitsus. Siiani on asutustel palutud Vabariigi Valitsu-

se kohtuasjade andmed esitada ja eraldi välja tuua ning seda on ka tehtud, kuid vastav nõue võiks 

sisalduda ka andmete edastamise korras. Veel võib märkida, et Justiitsministeerium on pidanud vaja-

likuks kohtus riigi lepingulise esindamise nõuetest kinnipidamise kontrollimiseks küsida asutustelt ka 

sõlmitud kliendilepingute koopiaid, kuid andmete edastamise kord asutustele kohustust kliendilepin-

gud esitada ei sea. Samuti sisaldub kehtivas andmete edastamise korras justiitsministri kohustus esi-

tada Vabariigi Valitsusele eelmise kalendriaasta kohtumenetluste koondanalüüs iga aasta 1. märtsiks, 

samas kui VVS § 441 lõige 10 seab justiitsministri poolt Vabariigi Valitsusele esitatava kohtus riigi 

esindamist kajastava analüüsi esitamise tähtajaks 1. juuni. Vajadusele andmete edastamise korda 

muuta on korduvalt tähelepanu juhtinud ka aruandekohuslastest asutused oma Justiitsministeeriu-

mile esitatud analüüsides. Asutused on korduvalt teinud ettepanekuid pikendada Justiitsministee-

riumile esitatavate kohtuasjade analüüside koostamise tähtaega kuni 1. märtsini, et anda asutustele 

rohkem aega kohtuvaidluste analüüsimiseks. Justiitsministeerium nõustub, et kehtivas korras asutus-

te analüüside esitamiseks seatud tähtaeg 1. veebruar on liiga varajane ega anna asutustele piisavalt 

aega riigi kahjuks tehtud kohtuasjade kaotuste põhjuseid ja vajalikke meetmeid põhjalikult analüüsi-

da, arvestades ka asjaolu, et paljud aruandeaasta lõpus (detsembris) tehtud lahendid võivad jõustuda 

alles järgmise aasta jaanuaris, so vahetult enne analüüside esitamise tähtaega. Sel aastal lahendati 

probleem sellega, et asutused taotlesid analüüside esitamise tähtaegade pikendamist ning andmeid 

hiljem selgunud jõustunud lahendite osas sai parandatud ja täiendatud koondanalüüsi koostamise 

ajal, mis lõppkokkuvõttes suurendas oluliselt nii aruandekohuslaste kui ka koondanalüüsi koostaja 

Justiitsministeeriumi tööd. Andmete esitamise vormi osas tuleks Justiitsministeeriumi   hinnangul 

kaaluda andmete edastamist vormis, mis võimaldab paremat andmetöötlust, kui kehtivas korras 

ettenähtud formaat. 

Eeltoodut kokku võttes leiame, et 2012. a on riigi esindamine kohtumenetlustes toimunud rahulda-

valt. Positiivse küljena võib välja tuua kriminaalmenetlustes ja tsiviilasjades riigi kasuks tehtavate 

lahendite endiselt suure osakaalu. Suurenenud on küll lepingulistele esindajatele makstud tasude 

kogusumma, kuid oluliselt vähenenud kohtuasjade arv, milles lepingulist esindust kasutatakse. Nega-

tiivsena vajab aga märkimist riigilt välja mõistetud õigusabikulude kasv ca 26%, positiivsena jällegi 

riigi kasuks väljamõistetud põhinõudesummade suurenemine ja riigilt väljamõistetud summade vä-

henemine, samuti on 2012.a suurenenud teiselt poolelt riigi kasuks väljamõistetud õigusabikulude 

summad. Kohtus riigi lepingulise esindamise korraldamist võib lugeda  samuti rahuldavaks, kuid riigi 
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esindamiseks advokaadibüroodega sõlmitud lepingutes esineb endiselt mitmeid vastuolusid kohtus 

riigi lepingulise esindamise korraga. 

Positiivseks saab hinnata ka kompromisside osakaalu jätkuvat kasvu, mis näitab, et üha enam on 

hakatud leidma võimalusi kohtuvaidluste lahendamiseks kokkuleppega, mis aitab vähendada kohtu-

menetlusele kuluvat aega ja hoida kokku menetluskulusid. 

Ülaltoodule tuginedes teeb Justiitsministeerium järgnevad ettepanekud:  

 haridus- ja teadusministril, rahandusministril, põllumajandusministril ja Ida-Viru maavane-

mal, lähtudes koondanalüüsi „Riigi esindamine kohtus 2012.a“ punktist 6.3.2., viia nende 

valitsemis- või haldusalas kohtus riigi esindamiseks sõlmitud kliendilepingud kooskõlla enne 

01.01.2013 sõlmitud kliendilepingute suhtes kehtivate Vabariigi Valitsuse 25.09.2008 määru-

se nr 144 “Kohtus riigi lepingulise esindamise kord“ §-st 3 tulenevate nõuetega; 

 ülalnimetatutel informeerida justiitsministeeriumit kolme kuu jooksul kliendilepingute koos-

kõlla viimisest Vabariigi Valitsuse 25.09.2008 määrusega nr 144 “Kohtus riigi lepingulise esin-

damise kord“. 


