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MÄÄRUSKAEBUS
Tallinna  Halduskohtu  3.02.2012.  a  määrusele  haldusasjas  nr  3-11-927,  millega  tagastati 
kaebus kaebajale ilmselgelt kaebeõiguse puudumise tõttu

I Asjaolud

15.03.2011 võttis Vabariigi Valitsus vastu korralduse nr 127 „„Ehitusmaavarade kasutamise riikliku 
arengukava 2011-2020“ heakskiitmine“.

11.04.2011 esitas MTÜ Eesti Maavarade Ühing Tallinna Halduskohtusse kaebuse Vabariigi Valitsuse 
korralduse nr 127 tühistamiseks.

Tallinna  Halduskohus  tegi  3.02.2012.  a  määruse,  millega  tagastas  kaebuse  kaebajale  ilmselgelt  
kaebeõiguse puudumise tõttu. 

Eesti  Maavarade Ühing (edaspidi  ka EMÜ) leiab,  et Tallinna Halduskohtu 3.02.12 määrusega on 
kaebus tagastatud alusetult, ning vaidlustab seetõttu määruse täies ulatuses.
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II Määruskaebuse põhjendused

Tallinna Halduskohus  on leidnud kaevatavas  määruses,  et  MTÜ-l  Eesti  Maavarade Ühing ei  saa 
ilmselgelt  olla  halduskohtusse  pöördumise  õigust  Vabariigi  Valitsuse  korralduse  vaidlustamiseks, 
kuna nimetatud korraldus ja sellega heaks kiidetud Arengukava ei kujuta endast haldusakti HKMS v.  
r  §  4  lg  1  tähenduses.  Kohus  tugineb  seejuures  Vabariigi  Valitsuse  13.09.05  määrusega  nr  302 
„Strateegiliste  arengukavade  liigid  ning  nende  koostamise,  täiendamise,  elluviimise,  hindamise  ja 
aruandluse  kord“  kehtestatud  nõuetele,  millest  nähtuvalt  on  Arengukava  näol  tegemist 
haldusesiseseid  tegevusi  planeeriva ja  koordineeriva dokumendiga ning sellega ei  langetata kohtu 
hinnangul avalik-õiguslikes suhetes üksikjuhtumite reguleerimiseks vajalikke otsuseid.

Määruskaebuse esitaja ei nõustu kohtu seisukohtadega, kuna need ei ole kooskõlas rahvusvahelise 
õiguse normide ega senise Riigikohtu praktikaga.

1. Õigus arengukava vaidlustamiseks tuleneb Aarhusi konventsioonist

Nagu  kaebuses  märgitud,  tuleneb  EMÜ  kaebeõigus  Keskkonnainfo  kättesaadavuse  ja 
keskkonnaasjade  otsustamises  üldsuse  osalemise   ning  neis  asjus  kohtu  poole  pöördumise 
konventsiooni1 (edaspidi: Aarhusi konventsioon) artikli 9 lõikest 2. 

1.1.Lisaks sellele,  et see konventsiooni säte näeb ette valitsusväliste organisatsioonide õiguste 
rikkumise ja  põhjendatud huvi  eelduslikkuse,  laieneb art  9 lõikes 2 sätestatud kaebeõigus 
lisaks artiklis  6  tehtud otsustele  „ka konventsiooni  muude  asjakohaste  sätete  alusel  tehtud  otsuse,  
tegevuse  või  tegevusetuse  materiaalse  või  protsessuaalse  õiguspärasuse  vaidlustamiseks“.  Lisaks 
üksikotsustele  näeb  Aarhusi  konventsioon  ette  ka  menetlusnõuded  üldsuse  kaasamiseks 
keskkonnaalaste  kavade  ja  programmide  koostamisse.  Vastavalt  konventsiooni  artiklile  7 
esitab  konventsiooniosaline  üldsusele  artikli  6  lõikeid  3,  4  ja  8  järgides  vajaliku  info 
arusaadavas  sõnastuses  ja  võtab  otstarbekaid  meetmeid,  et  tagada  üldsuse  osalemine 
keskkonnaga  seotud kavade  ja  programmide  ettevalmistamisel.  Seega  peavad  ka  artikli  7 
alusel tehtud otsused, sh kava või programmi vastuvõtmise otsus olema art 9 lõike 2 kohaselt  
vaidlustatavad. 

1.2.Selline lähenemine on leidnud kinnitust ka Eesti kohtupraktikas. Kohtuasjas nr 3-3-1-81-03 
(p  25)  on  Riigikohus  asunud  seisukohale,  et  Eesti  Rohelise  Liikumise  poolt  Eesti 
põlevkivienergeetika  restruktureerimise  tegevuskava  2001-2006  vaidlustamise  näol  oli 
tegemist Aarhusi konventsiooni artiklis 7 nimetatud kava vaidlustamisega, mistõtu on tema 
suhtes konventsiooni  art  9 lg  2 iseenesest  kohaldatav.  Käesolevas asjas  vaidluse all  oleva 
arengukava  näol  on  tegemist  analoogse  dokumendiga.  Iseäranis  oluline  on  Riigikohtu 
halduskolleegiumi  poolt  viidatud  asjas  võetud  seisukoht,  mille  kohaselt  „kaebeõigus  
Konventsiooni ülejäänud sätete alusel tehtud otsuse, tegevuse või tegevusetuse vaidlustamiseks on olemas, kui  
selline otsus, tegevus või tegevusetus on siseriikliku õiguse kohaselt kohtus vaidlustatav“  (p 23). 

1.3.Ilmselt ei saa olla vaieldav küsimus, kas käesolevas asjas kõne all oleva Arengukava näol on 
tegemist  keskkonnaga  seotud  kavaga  Aarhusi  konventsiooni  art  7  tähenduses. 
Ehitusmaavarade arengukava on koostatud Keskkonnaministeeriumi poolt ja sellele on läbi 

1 RT II 2001, 18, 89
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viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mistõttu on ilmselgelt tegemist keskkonnaga 
seotud kavaga.

1.4.  Asjaolu, et Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud strateegiliste arengukavade koostamise 
nõuded viitavad arengukavadele kui vaid haldusesisestele dokumentidele, ei saa täielikult ära 
määrata  nende  halduskohtus  vaidlustamise  võimalikkust  (või  võimatust). Juhul,  kui 
arengukava kinnitamise või heakskiitmise otsuse vaidlustamise võimalusi ei ole siseriiklikus 
õiguses  ette  nähtud,  tuleb  järeldada,  et  siseriiklik  õigus  ei  ole  kooskõlas  Aarhusi 
konventsiooniga ning Eesti  Vabariigi  põhiseaduse § 123 teise lause kohaselt kuuluvad sel 
juhul kohaldamisele välislepingu ehk Aarhusi konventsiooni sätted.

2. Arengukava näol on tegemist haldusevälise mõjuga dokumendiga

Nõustuda ei  saa ka  kohtu seisukohaga,  nagu oleks  Arengukava näol  tegemist  vaid  haldusesisese 
dokumendiga. Määruskaebuse esitaja leiab, et Arengukaval on halduseväline mõju, mistõttu see on ka 
siseriikliku õiguse kohaselt kohtus haldusaktina vaidlustatav.

2.1.Esiteks  on  kohus  tuginenud  Arengukava  olemuse  määratlemisel  vaid  Vabariigi  Valitsuse 
määrusele nr 302, ent keskkonnavaldkonnas võivad arengukavadel olla lisaks haldusesiseste 
tegevuste  planeerimisele  ka  muud  eesmärgid.  Strateegiliste  arengukavade  koostamist 
puudutav määrus nr 302 ei reguleeri keskkonnaalaste arengukavade menetlusega seonduvat 
kõigis  olulistes  detailides.  Nii  on  keskkonda  oluliselt  mõjutada  võivatele  arengukavadele 
keskkonnamõju  hindamise  ja  keskkonnajuhtimissüsteemi  seaduse  (KeHJS)  kohaselt  ette 
nähtud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine, mis toimus ka vaidlusaluse 
Arengukava menetluses ja kuhu kaasati ka avalikkust. KSH kohustuse aluseks on EL direktiiv 
2011/42/EÜ (nn KSH direktiiv), mis määratleb KSH kohustusega kavadena sellised kavad, 
millega luuakse raamistik tulevase nõusoleku saamiseks projektidele,  mis  on loetletud EL 
direktiivi  85/337/EMÜ I ja II lisas (täpsem valdkondade loetelu selliste kavade kohta on 
esitatud KSH direktiivi artikli 3 lõikes 2). Seega oli antud juhul tegemist eelduslikult olulise  
keskkonnamõjuga  kavaga.  Olulise  keskkonnamõjuga  kava  ei  saa  olla  käsitletav  vaid 
haldusesisese dokumendina, kuna sellel on ilmselgelt oluline mõju ka halduseväliselt. Selliste 
kavade  puhul  näitab  juba  nende  reguleerimine  määrusest  nr  302  väljaspool  (ja  seejuures 
kõrgemal,  seaduse  tasandil)  olevate  menetlusnormidega,  mis  näevad  ette  avalikkuse 
kaasamise ja keskkonnamõjude hindamise, et tegemist ei ole vaid haldusesiseste tegevuste 
kavandamisega. Vastase tõlgenduse korral tekiks olukord, kus avalikkus küll kaasatakse kava 
koostamisse  ning  selle  keskkonnamõju  hindamise  läbiviimisse,  ent  osalemisõigust  ei  ole 
lõppotsuse vaidlustamise õigusega tagatud. 

2.2.Halduseväline mõju ei pea seisnema vaid selles, et arengukavaga langetatakse konkreetseid 
otsuseid  üksikjuhtumite  lahendamiseks.  Ka eepool  viidatud kohtuasjas  nr  3-3-1-81-03 oli 
vaidluse all küsimus, kas selles asjas vaidlustatud arengukava näol oli tegemist haldusesiseid 
tegevusi  planeeriva  või  halduseväliseid  isikuid  puudutava  dokumendiga.  Selles  asjas  ei 
sidunud Riigikohus suunatust haldusevälistele isikutele kitsalt küsimusega, kas arengukavaga 
langetatakse  avalik-õiguslikes  suhetes  üksikjuhtumite  reguleerimiseks  vajalikke  otsuseid. 
Riigikohus asus seisukohale, et „  Tegevuskava suunatus haldusevälistele isikutele võib väljenduda selles,   
et Tegevuskavas kavandatu võetakse erinevate haldusorganite ja ka halduseväliste isikute poolt oma edasises  
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tegevuses lähtealuseks ning sellest hakatakse juhinduma.  “   (p 26) See, et käesolevas asjas vaidluse all 
olevat Arengukava võetakse edasises tegevuses üksikotsuste tegemise ehk kaevandamislubade 
andmise aluseks, on juba ilmnenud senises praktikas. Nii on Vabariigi Valitsus tuginenud (sel  
hetkel veel heaks kiitmata) Arengukavale Ruu lubjakivikarjääris kaevandamiseks nõusoleku 
andmisel2,  põhjendades  Arengukava  argumentidega  just  selles  karjääris  kaevandamise 
vajadust.  Samuti  on  Arengukavas  esitatud  andmed  ja  argumendid  võetud  aluseks  Ruu 
karjääris kaevandamiseks loa andmise otsuses,3 milles tuuakse Keskkonnaameti poolt karjääri 
vajaduse osas viitega Arengukavale samuti välja (lisaks muudele argumentidele), et „juba uue 
kümnendi hakul [tuleb] avada Tallinna majandusvööndi  varustamiseks suurem lubjakivikarjäär või –
karjäärid“.  Ehitusmaavarade  arengukava  on  võetud  aluseks  ka  muude  karjääride  avamise 
menetlustes,  näiteks  Karude IV liivakarjääri  keskkonnamõju hindamise  aruandes4,  Kose-
Risti III kruusakarjääri KMH aruandes5 jne. 

2.3.Lisaks tuleb arvestada, et keskkonnaorganisatsioonide kaebeõiguse puhul ei pea puutumus 
vaidlustatud  aktiga  tekkima  konkreetsel  isikul,  kuna  valitsusväliste 
keskkonnaorganisatsioonide puudutatust  eeldatakse,  seda  nii  Aarhusi  konventsiooni  art  9 
lõike  2  kui  kehtiva  HKMS  §  292  lõike  1  kohaselt.  Valitsusväliste  organisatsioonide 
kaebeõiguse  eesmärgiks  ongi  tagada  keskkonnaotsuste  vaidlustamise  võimalikkus  (ning 
seeläbi nende hea kvaliteet) olukorras, kus konkreetsete isikute subjektiivseid õigusi ei pruugi  
olla rikutud. Aarhusi konventsiooni eesmärgiks on selle artikli 1 kohaselt kaitsta nii praeguste 
kui  tulevaste  põlvkondade õigust  elada  keskkonnas,  mis  vastab  nende  tervise  ja  heaolu 
vajadustele. 

2.4.Kaebeõiguse aluseks on ka asjaolu, et hilisemat tegevust, mida hakatakse Arengukava alusel   
ellu  viima,  ei  pruugi  olla  enam  võimalik  efektiivselt  vaidlustada. Seda  toetab  samuti 
Riigikohtu  tõlgendus  juba  eelviidatud  nr  3-3-1-81-03  (p  26).  Seega  ei  saa  nõustuda  ka 
käesolevas asjas kohtu poolt esitatud seisukohaga, mille kohaselt „alles arengukavas ettenähtud  
meetmete  realiseerimise  tulemusena  võib  tekkida  olukord,  kus  tulenevalt  vastuvõetud  õigusaktidest  või  
haldusotsustest on võimalik hakata vastu võtma halduseväliste  isikute subjektiivseid õigusi puudutavaid  
otsuseid“.  Arengukava  realiseerumise  järel  on  võimalik,  et  selle  alusel  vastuvõetud 
haldusotsuste  vaidlustamiseks  efektiivsed  võimalused  puuduvad,  kuna  Arengukavaga  on 
paika  pandud  teatud  eeldused,  mida  ei  ole  võimalik  hiljem  efektiivselt  vaidlustada. 
Kaevatavas kohtumääruses (p 7) esitatud seisukoht,  et valdav osa Arengukava tekstist on 
ehitusmaterjalide kaevandamise olukorra kirjeldus ja nende vajaduse üldine prognoos aastani 
2020, on ekslikult võetud aluseks järeldusele, nagu ei tuleneks Arengukavast halduseväliseid 
mõjusid.  Kaevandamismahtude  prognoos  ning  lisaks  selle  täpne  esitamine  maakondade 
kaupa  on  otseselt  eelduseks,  millest  kaevandamislubade  väljaandjad  kaevandamistegevuse 
vajaduse otsustamisel lähtuvad. Arengukavas esitatud argumentide ja meetmete tähendus ja 
halduseväline mõju seisneb seetõttu selles,  et  need mõjutavad otseselt  tulevaste karjääride 
asukohavalikut ja kaevandamise mahtusid lähiaastatel. Tegemist on eeldustega, mille hilisem 
vaidlustamine muudes menetlustes on oluliselt raskendatud või võimatu. 

2 Vabariigi Valitsuse 29.07.2010. a korraldus nr 302 „Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks“, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13347671
3 Keskkonnaameti juhataja 9.06.11 korraldus nr HJR 1-15/11/431 (määruskaebuse lisa 2)
4 http://www.ramboll.ee/news/~/media/104F357C6A804C86953A6BBA84CECB42.ashx
5 http://www.keskkonnaamet.ee/public/KMH/HJR_regioon/dokid/Kose-
Risti_III_KMH_aruanne_avalikustamisele.pdf
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Esimene  haldusmenetlus,  millesse  üldsus  ning  puudutatud  isikud  kaevandamistegevuse 
kavandamisel  kehtiva  õiguse  kohaselt  kaasatakse,  on  maapõueseaduse  kohaselt  läbiviidav 
kaevandamisloa andmise menetlus, mille käigus puudub aga kohustus võrrelda võimalikke 
kaevandamise asukohti ning seega ei kaaluta ka küsimust, kui vajalik on karjääri avamine just  
selles  konkreetses  asukohas.  Just  seetõttu  tekibki  olukord,  kus  kaevandamisloa 
vaidlustamiseks  võivad  efektiivsed  võimalused  puududa,  kuna  puudub  võimalus  kaasa 
rääkida plaanitava kaevandamistegevuse asukoha või selle vajaliku intensiivsuse osas (kuna 
nende osas tulenevad põhjendused juba vaidlusalusest Arengukavast).

3. Kokkuvõte

Eesti  Maavarade Ühing leiab,  et  haldusohus  on antud asjas  jõudnud vääralt  järeldusele,  et  Eesti  
Maavarade  Ühingul  puudub kaebeõigus.  EMÜ kaebeõigus  tuleneb Aarhusi  konventsioonist  ning 
asjaolust, et vaidlustatud Arengukava näol on selgelt tegemist haldusevälise mõjuga dokumendiga, 
mille alusel vastu võetavaid otsuseid ei ole hiljem enam võimalik efektiivselt vaidlustada.

III Taotlus

Eeltoodust tulenevalt  ning tuginedes HKMS § 206 lõikele 4  ning § 210 lõikele 3  taotleb 
määruskaebuse esitaja,  et  Tallinna Halduskohus või  Tallinna Ringkonnakohus tühistaks 
Tallinna Halduskohtu poolt 3.02.12 haldusasjas nr 3-11-927 tehtud määruse, millega tagastati  
kaebus kaebuse esitajale,  ning teeks  asjas  uue määruse,  millega otsustaks võtta  kaebus 
menetlusse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mihkel Pukk
MTÜ Eesti Maavarade Ühing juhatuse liige

Lisatud:
1) riigilõivu tasumist tõendav maksekorralduse väljatrükk;
2) Keskkonnaameti juhataja 9.06.11 korraldus nr HJR 1-15/11/431.
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