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                                 Riigikohtu lahendite aruteluseminari koolitusprogramm 

 

Koolitusteemade analüüs 

Õigus on pidevas arengus. Erand ei ole ka põhiseaduse ja haldusõiguse normid, mida 

kohtupraktika ja õigusteaduslik uurimine samuti pidevalt sisustavad ja täpsustavad.  

Aktuaalse kohtupraktika tundmine on oluline ka õigusloomejuristide töös, sest riigikorraldust, riigi 

toimimist ja eraisikute tegevussfääri sekkumist puudutavatele normidele ja reeglitele kohtute poolt 

antud tõlgendusi on vaja õiguskorra ühtsuse tagamiseks arvestada ka uute normide loomisel või 

muutmisel. Samas on lisanduva praktika pidev iseseisev jälgimine tülikas. Veelgi keerukamaks 

võib osutuda süstemaatiliste seoste loomine erinevate lahendite vahel ja õigusloomeks oluliste 

põhimõtete ja asjaolude selekteerimine.  

Koolitus võtab vaatluse alla sõlmpunktid Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve ja 

haldusõiguse-alasest praktikast eelkõige aastatest 2016-2019, kuid käsitleb seoste loomiseks ja 

kordamiseks osaliselt ka varasemaid teoorias ja kohtupraktikas samades küsimustes väljendatud 

seisukohti. Lahendites püütakse välja tuua eelkõige need aspektid, millel võib ettenähtavalt olla 

tähendus tulevase õigusloomeprotsessi jaoks. Seega on koolitusel praktiline kallak ning selle 

läbinu peaks suutma omandatud teadmisi ka tegelikkuses rakendada. 

Koolituse eesmärk 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele süstemaatilisi teadmisi aktuaalsetest arengutest 

põhiseaduslikkuse järelevalve ja haldusõiguse alases Riigikohtu praktikas, sh riigikorraldusõiguse 

põhiprintsiipide, põhiõiguste piiramise lubatavuse tingimuste, avaliku halduse tegevusvormide ja 

nende üksteisest eristamise, avaliku ja eraõiguse eristamise, haldusülesannete delegeerimise, 

riigivastutusõiguse jms valdkondades. Lihtsalt kohtupraktikast ülevaate saamise kõrval peaks 

õigusloomejurist oskama koolituse tulemusena saadud teadmisi ka oma praktilises töös 

rakendada 

Koolituse läbinud õigusloomejuristid: 

- omavad ülevaadet olulisemast aktuaalsest Riigikohtu praktikast põhiseaduslikkuse 

järelevalve asjades ja haldusasjades; 
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- oskavad näha tutvustatud kohtulahendeid omavahelises süstemaatilises seoses ja 

seoses varasema kohtupraktika ning teoreetiliste seisukohtadega; 

- oskavad kohtulahendites väljendatud põhimõtteid ja seisukohti oma töövaldkonnaga 

seostada ning töös rakendada. 

. 

Koolituse teemad, maht ja sisu 

Ühe koolituspäeva maht on 7 akadeemilist tundi. 

 
I Aktuaalset Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi praktikas (hõlmab 
eelkõige praktikat aastatest 2016-2019) 
 

1. Riigikorraldus ja selle põhimõtted, sh kohaliku omavalitsuse 
põhiseaduslikud garantiid ja nende piiramise põhitingimused 
halduskorralduse muutmisel; kohaliku omavalitsuse üksuste 
vastastikused kohustused üldhariduse korraldamise rahastamisel 

3 akadeemilist tundi, 
Mait Laaring 

2. Põhiõiguste ja vabaduste kaitse, sh põhiõiguste piiramise 
kooskõla põhiseadusega süüteomenetluse raames; eraõiguslike 
juriidiliste isikute ja nende osanike, aktsionäride ja liikmete õiguste 
piiramine; muud põhiõiguste riive küsimused. 

II Aktuaalset Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas (hõlmab eelkõige praktikat 
aastatest 2016-2019) 
 

1. Avalik-õiguslike ja eraõiguslike tegevusvormide eristamine 
avaliku halduse tegevuses; eraõiguse normide kohaldamine 
haldusülesannete täitmisel 

4 akadeemilist tundi, 
Liina Lust 
 

2. Haldusakt ja selle liigid ning halduse avalik-õiguslike 
tegevusvormide eristamine üksteisest 

3. Haldusleping ja haldusülesannete delegeerimine 

4. Muud küsimused (riigivastutusõigus haldussunnivahendite 
kohaldamine jm) 

 

 

Koolitusmetoodika  

Koolitus on kavandatud seminari vormis. Lektor teeb iga teema kohta vajaliku sissejuhatuse, mille 

järel toimub arutelu. Osalejatelt oodatakse aktiivset osalemist ning õpitu iseseisvat seostamist 

oma tegevusega õigusloomes. 

 


