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Lühiülevaade aruande koostamise protsessist: 
Käesoleva aruande koostamisele kaasati Eesti Linnade Liit (ELL) ja Eesti Maaomavalitsuste 
Liit (EMOVL). ELL-le ja EMOVL-le saadeti küsimustik, milles paluti anda hinnang 
konventsiooni rakendamise praktikale. Oma hinnangu konventsiooni rakendamise kohta 
andsid ka Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistused ja hallatavad asutused. Aruanne 
oli avalikkusele kommenteerimiseks üleval Keskkonnaministeeriumi kodulehel 3.-14. 
veebruarini 2005. Aruanne esitati kommenteerimiseks ka Eesti Keskkonnaühenduste 
Kojale, kelle palvel pikendati aruande kommenteerimise tähtaega kuni 18.veebruarini. Oma 
ettepanekud esitasid ka Eesti Looduskaitse Selts ja Keskkonnaministeeriumi hallatav asutus 
Info- ja Tehnokeskus. Esitatud  märkusi on võimaluse piires arvestatud. 
Selgitavad märkused:  
Vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseadusele kohaldatakse juhul, kui Eesti seadused või muud 
aktid on vastuolus  Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, välislepingu sätteid. 
Sellele sättele tuginedes on Eesti kohtud Arhusi konventsiooni otse kohaldanud 
valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide kaebeõiguse tunnustamisel. 
 
 
I Seadusandlikud ja muud meetmed, mis rakendavad konventsiooni 
üldsätteid Artikli 3 lõigetes 2, 3, 4, 7 ja 8. 
 
Konventsioonis sätestatud kohustus abistada ja juhendada üldsust keskkonnainfo taotlemisel, 
keskkonnaasjade otsustamises osalemisel ja neis asjus kohtu poole pöördumisel on Eesti 
siseriiklikus õiguses sätestatud avaliku teabe seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele 
vastamise seaduses ning haldusmenetluse seaduses.  
 
Üldine avaliku võimu organi kui teabevaldaja kohustus abistada teabenõudjat on sätestatud 
avaliku teabe seaduse §-s 9. Detailsemalt on kohustused kirjeldatud sama seaduse §-s 15:  
selle kohaselt on teabevaldaja  kohustatud selgitama teabenõudjale arusaadavalt teabele 
juurdepääsu korda, tingimusi ja viise, igakülgselt abistama teabenõudjat teabenõude 
esitamisel ning teabenõudjale vajaliku teabe, selle asukoha ja teabenõudjale sobivamate 
võimalike juurdepääsuviiside väljaselgitamisel, vajadusel viivitamata juhatama teabenõudja 
vastavat infot omava ametniku või töötaja juurde või edastama viivitamata kirjaliku 
teabenõude nimetatud ametnikule või töötajale. Kui teabenõudest ei selgu, millisel viisil või 
millist teavet teabenõudja soovib, peab teabevaldaja teabenõude täpsustamiseks võtma 
teabenõudjaga viivitamata ühendust. 
 
Keskkonnaministeeriumi ja keskkonnateenistuste veebilehel sisaldub info ministeeriumi ja 
teenistuse töövaldkondade kohta koos spetsialistide kontaktandmetega. Ministeeriumi ja 
teenistuste kodulehel (nt Tartumaa, Järvamaa) on võimalus esitada teabenõudeid 
elektrooniliselt. Tartumaa keskkonnateenistuse poolt väljastatud lubade või lubade taotlemise 
kohta saab võrguväljaande kodulehelt esitada päringu otse.   
 
10.detsembril 2004.aastal jõustus Eestis märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus, 
mille kohaselt on avaliku võimu asutusel kohustus anda tasuta selgitusi tema poolt välja 
töötatud õigusaktide või nende eelnõude, asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja 
asutuse pädevuse kohta. Ette on nähtud ka kohustus isikute vastuvõtmiseks. 
 
Avaliku võimu organi selgitamiskohustus on  sätestatud ka haldusmenetluse seaduse §-s 36, 
mille kohaselt on haldusorgan kohustatud  selgitama menetlusosaliste õigusi ja kohustusi 
ning menetluse korda.  
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Keskkonnaministeeriumis on teadvustatud ja prioritiseeritud keskkonnainfo elanikele 
kättesaadavuse, keskkonnahariduse ja keskkonnateadlikkuse edendamise valdkond. 2004-l 
aastal loodi Keskkonnaministeeriumis avalikkuse, koolide ja kõrgkoolide uurijate tarbeks 
Keskkonnateabekeskus, samuti käivitati keskkonnahariduse büroo. Keskkonnahariduse ja –
teadlikkuse edendamine ei ole otseselt üheski õigusaktis sätestatud, küll aga on läbi viidud 
mitmesuguseid projekte selles valdkonnas.  
 
Aastatel 2000-2004 viidi Taani Keskkonnaagentuuri finantseerimisel läbi kaks Arhusi 
konventsiooni elluviimisega seonduvat projekti: 
 
Esimene projekt (2000-2002) keskendus konventsiooni nn kahele esimesele sambale: 
keskkonnateabe kättesaadavusele ja õigusele osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemisel. 
Samuti käsitles projekt Euroopa Liidu keskkonnainfo-direktiivi. Projekti eesmärgiks oli 
abistada Keskkonnaministeeriumit konventsiooni ratifitseerimise ettevalmistamisel ja tõsta 
ministeeriumi ning selle allasutuste administratiivset suutlikkust konventsiooni nõudmiste 
rakendamisel.  
Projekti käigus: 

• töötati välja keskkonnateabe kättesaadavuseks, infopäringutele vastamiseks ning 
avalikkuse kaasamiseks vajalikud nõuded ning koondati need keskkonnaametniku 
kaasamiskäsiraamatusse;  

• koostati kaasamiskäsiraamatu lisaväljaandena ülevaade viiest käimasolevast 
kaasamiskaasusest;  

• koolitati maakondade keskonnateenistustuste ja pilootala (Kagu-Eesti regionaalse 
prügila asukoht) kohalike omavalitsuste ametnikke tulemuslikult kaasama üldsust 
keskkonnalaste otsuste tegemisse;  

• korraldati mitu laiapõhjalist ümarlauakohtumist erinevate keskkonnainfo jagamist ja 
avalikkuse kaasamist puudutavate küsimuste aruteluks;  

• loodi keskkonnateenistuste infospetsialistide tarvis ideedekataloog 
keskkonnatemaatika propageerimiseks;  

• viidi läbi PR-kampaania, teadvustamaks igaühe õigust keskkonnainfole ja õigust 
osaleda keskkonda puudutavate otsuste tegemises.  

Teine projekt (2002-2004) keskendus Arhusi konventsiooni nn kolmandale sambale: 
juurdepääs õigusemõistmisele keskkonnalal. Projekti peamiseks eesmärgiks oli välja töötada 
konventsiooni III samba elluviimise kontseptsioon ja tutvustada 
keskkonnaorganisatsioonidele keskkonnaotsuste tegemise põhimõtteid ning kohtukontrolli 
ulatust nende otsuste üle. 
Projekti käigus analüüsiti asjakohast riigisisest õigust ja kohtupraktika ning Taani ja Saksa 
õigust, töötati analüüsi põhjal välja diskussioonimaterjal, viidi läbi seminarid 
halduskohtunike ja riigikohtu halduskolleegiumi nõunikega,  keskkonnaorganisatsioonide 
esindajate ning keskkonnaametnikega, Eesti keskkonnaorganisatsioonide kriteeriumite 
soovitamiseks hinnati keskkonnaorganisatsioonide kaebeõigust Taanis ja Rootsis, koostati 
Arhusi konventsiooni III samba elluviimise kontseptsioon, viidi läbi kontseptsiooni 
põhiseisukohti tutvustav seminar.  
 
Esimese ja teise projekti tulemused ei ole siiski päris õnnestunud. Kagu-Eesti 
regionaalprügila planeeringu vaidlustasid kohalikud elanikud kohtus, põhjendusega, et nad ei 
saanud osaleda prügila asukohavalikus. Esimese astme kohus rahuldas kaebuse. Teise astme 
kohus tühistas esimese astme kohtu lahendi. Riigikohus tühistas teise astme kohtulahendi ja 
rahuldas kaebuse järgmise põhjendusega: Riigikohtu halduskolleegium möönab, et 
regionaalprügila asukoha valiku menetlemise korra puudumise ning toimunud menetluse 
puuduste tõttu ei olnud kaebajatel õiguslikke võimalusi vaidlustada prügila asukoha valiku 
õiguspärasust detailplaneeringu kehtestamisele eelneval etapil kohtus. Kaebajad on valinud 



 4

detailplaneeringu vaidlustamise tee. Kolleegium leiab, et kaaluka avaliku huvi tõttu on 
detailplaneeringu vaidlustamine asukohavaliku õigusvastasuse motiivil käesoleval juhul 
põhjendatud. Teist projekti ei ole praktikas veel ellu viidud, kuna kohtud on 
keskkonnaorganisatsioonide kaebeõigust tunnistanud konventsiooni otsekohaldamisega. 
Euroopa Liidu direktiividest tulenevalt peab riiklikus õiguses keskkonnaorganisatsioonide 
kaebeõigust avalikkuse keskkonnaasjades osalemise küsimustes tunnistama 2005. a 25. 
juuniks (direktiiv 2003/35/EÜ). 
 
Keskkonnaministeeriumi haldusalas olevates keskkonnateenistustes on keskkonnahariduse 
valdkonnas läbi viidud koolitusi, infoseminare, teabepäevi kõikides keskkonna 
valdkondades, erinevatele sihtgruppidele keskmiselt 20 üritust aastas, korraldatud on näitusi. 
Igal aastal viiakse ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse (SA KIK) keskkonnateadlikkuse 
projekte (keskkonnalehekülg maakondlikes ajalehtedes, koolitused eri sihtgruppidele jne), 
antakse välja trükiseid, mida jagatakse tasuta koolidele, raamatukogudele jt huvilistele. 
Koostöös MTÜdega on ellu viidud mitmeid ühisprojekte, nt loodusõhtuid, talguid, 
kaitsealuste objektide korrastamist jne. MTÜdel on võimalik taotleda raha 
keskkonnaprojektide elluviimiseks SA KIK programmidest, sh maakondlikust programmist. 
Keskkonnateenistuste põhiline koostöö keskkonnakaitseliste MTÜdega toimubki 
maakondliku programmi projektide raames. Keskkonnaharidust on edendatud üleriiklike 
keskkonnaalaste kampaaniatega nagu metsanädal, looduskaitsekuu. Samuti toimuvad iga-
aastased keskkonnaalased internetipõhised keskkonnakaitsealased viktoriinid kooliõpilastele, 
mis on populaarsed ja osavõturohked. Regulaarselt korraldatakse nii õpetajatele kui kohalike 
omavalitsuste ametnikele keskkonnaalaseid õppepäevi. Lisaks nõustatakse koole ja kohalikke 
omavalitsusi keskkonnateadlikkuse vallas  ning muudes  keskkonnaküsimustes. 
 
Keskkonnaministeerium  on avalikkusele kasutamiseks avaldanud  mitmeid trükised, nt “Hea 
põllumajandustava” 2001. a koostöös Põllumajandusministeeriumiga, “Sinivetikad ja 
veeõitseng” 2002. a.  
 
VVO-de arvates ei ole Artikkel 3 lõige 4 Eestis täielikult rakendunud, kuna nad leiavad, et 
riik keskkonnaorganisatsioone otseselt ei tunnusta ega toeta. Nende arvates oleks riiklikul 
tasandil vaja konkreetselt määratleda, mida tähendab keskkonnaorganisatsioonide 
tunnustamine. Euroopa Liidu struktuurifondide raames on valitsusvälistel organisatsioonidel 
(edaspidi VVO) võimalik taotleda raha Keskkonnainvesteeringute Keskusest (riigi 
sihtasutus), aga praktikas on esinenud eriarvamusi rahastamise osas riigi ja VVO-de vahel. 
VVO-d on väljendanud seisukohta, et keskkonnaorganisatsioonide tegevus kohtab pidevat 
vastuseisu mõnede ametiasutuste ja ametiisikute poolt ning et Eesti riik ei ole konventsiooni 
seda sätet nõuetekohaselt täitnud, st et riik ei kaasa ega tunnusta VVO-sid nende arvates 
piisavalt.  
 
Konventsiooni artiklis 3 lõikes 8 sätestatud  oma õigusi kasutavate isikute karistamise, 
tagakiusamise ja ahistamise keeld sisaldub kõigepealt Eesti Vabariigi Põhiseaduse § -s 12, 
mille kohaselt kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, 
usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või 
muude asjaolude tõttu. Eesti karistusseadustik sätestab, et õigusriigile kohaselt ei tohi kedagi  
süüdi mõista ega karistada teo eest, mis selle toimepanemise ajal kehtinud seaduse kohaselt 
ei olnud süütegu, ning süütegude eest karistatakse vaid siis, kui tegu vastab 
süüteokoosseisule, on õigusvastane ja isik on selle toimepanemises süüdi.  
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II Seadusandlikud ja muud meetmed, mis rakendavad konventsiooni 
Artiklis 4 sätestatud keskkonnainfole juurdepääsu sätteid, sh Artiklis 2 
sätestatud mõistete definitsioonid  
 
Artiklis 2 sätestatud mõisted on Eesti õigusaktides osaliselt defineeritud. Mõiste ‘avaliku 
võimu organ’ on defineeritud haldusmenetluse seaduse § 8 lõikes 1: haldusorgan on 
seadusega, selle alusel antud määrusega või halduslepinguga avaliku halduse ülesandeid 
täitma volitatud asutus, kogu või isik. 
 
Mõistet ‘keskkonnainfo’ ei ole defineeritud, aga avaliku teabe seaduse § 3 lg 1 sätestab 
mõiste ‘avalik teave’: avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud 
ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud 
õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Seega hõlmab 'avalik teave' ka mõistet 
‘keskkonnainfo’.  
 
Mõisteid ‘üldsus’ ja ‘asjast huvitatud üldsus’ ei ole otseselt defineeritud, küll aga on need 
kasutuses mitmetes keskkonnaalastes õigusaktides üldmõistetena.  
 
Keskkonnainfole juurdepääs on tagatud läbi avaliku teabe seaduse. Seaduse § 9 ja § 10 
sätestavad teabevaldaja kohustused: teabevaldaja on kohustatud võimaldama juurdepääsu 
tema valduses olevale teabele. Teabele juurdepääsu võimaldamisel on teabevaldaja 
kohustatud: 
1) tagama juurdepääsu neile dokumentidele, millele teabenõudja juurdepääsu taotleb ja 
millele teabenõudjal on juurdepääsuõigus; 
2) pidama arvestust tema valduses olevate dokumentide üle; 
3) avalikustama avalikustamisele kuuluva teabe seaduses sätestatud korras; 
4) andma avalikkusele korrapäraselt teavet avalike ülesannete täitmisest; 
5) abistama teabenõudjat; 
6) teavitama teabenõudjat dokumentide suhtes kehtivatest juurdepääsupiirangutest; 
7) tagama teabe juurdepääsupiirangutest kinnipidamise; 
8) mitte andma teadvalt eksitavat, tegelikkusele mittevastavat või ebaõiget teavet ning 
kontrollima kahtluse korral väljastatava teabe õigsust ja vastavust tegelikkusele.  

Teabevaldaja poolt teabele juurdepääsu seadusekohase korraldamise eest vastutab 
teabevaldaja juht või füüsilisest isikust teabevaldaja.  

Vastavalt avaliku teabe seaduse § 14 peab teabenõudja teabenõudes suuliselt või kirjalikult 
esitama andmed enda ja taotletava teabe kohta, teabenõudja oma huvi tõendama või 
teabenõuet põhjendama ei pea.  

Avaliku teabe seaduse § 22 sätestab, et kui taotletud teave on avalikustatud käesolevas või 
muus seaduses sätestatud korras, võib teabevaldaja teavet väljastamata teatada sellest 
teabenõudjale, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, koos andmetega taotletavale 
teabele juurdepääsu viisi ja koha kohta. 

Teabenõude täitmise tähtaega reguleerivad avaliku teabe seaduse § 18 ja § 19: teabenõue 
täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Kui teabenõuet ei ole 
võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja 
sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks. Kui teabevaldajal on 
vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ta teabenõude 
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täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega 
teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.  

Nii avaliku teabe seadus kui märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus näevad ette, 
et riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud kohustatud neile adresseeritud 
teabenõuded, märgukirjad ja selgitustaotlused registreerima. Märgukirjale ja 
selgitustaotlusele tuleb vastata kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates märgukirja või 
selgitustaotluse saabumisest. Täiendava uurimise vajadusel võivad riigiasutused, kohalikud 
omavalitsused ja nende ametiisikud tähtaega pikendada kahe kuuni. 

Avaliku teabe seaduses on teabenõude täitmisest keeldumise alused sätestatud §-s 23: 
teabevaldaja keeldub teabenõude täitmisest, kui: 
1) taotletava teabe suhtes kehtivad juurdepääsupiirangud ja teabenõudjal ei ole taotletavale 
teabele juurdepääsuõigust; 
2) ta ei valda taotletavat teavet ega tea, kes seda valdab, ning tal ei ole võimalik taotletava 
teabe valdajat kindlaks teha; 
3) teabenõude täitmine ei ole võimalik, kuna teabenõude täpsustamisel ei selgu, millist teavet 
teabenõudja taotleb; 
4) teabenõudja ei ole tasunud riigilõivu või teabenõude täitmise kulutuste eest, kui riigilõiv 
või tasu on seadusega ette nähtud ja teabevaldaja ei ole loobunud kulutuste katmise nõudest.  

Lisaks sellele võib teabevaldaja  teabenõude täitmisest keelduda, kui: 
1) samale teabenõudjale on taotletav teave juba antud ja teabenõudja ei põhjenda vajadust 
saada teavet teist korda; 
2) füüsiliselt isikult ja eraõiguslikult juriidiliselt isikult taotletav teave ei käsitle avalike 
ülesannete täitmist; 
3) teabenõude täitmine nõuab taotletava teabe suure mahu tõttu teabevaldaja töökorralduse 
muutmist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri 
kulutusi; 
4) teabenõuet ei saa täita ühekordse teabe väljastamisega; 
5) teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt süstematiseerida ja analüüsida ning selle 
alusel on vaja uus teave dokumenteerida. Selline teabenõue loetakse avalduseks ja sellele 
vastatakse avaldustele vastamise seadusega ettenähtud korras; 
6) kohus on tunnistanud teabenõudja teovõimetuks; 
7) teabenõudja sideandmed puuduvad.  

Kui teabevaldaja ei valda taotletud teavet, selgitab ta välja pädeva teabevaldaja ja edastab 
talle teabenõude viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, teatades sellest 
samal ajal teabenõudjale. Telefoni teel esitatud teabenõude võib jätta edastamata juhul, kui 
teabenõudjale teatatakse, kuhu teabenõudega tuleb pöörduda.  

Avaliku teabe seaduse § 38 lg 2 sätestab, et kui teabele juurdepääsu võimaldamine võib 
põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise, siis tagatakse juurdepääs üksnes 
sellele osale teabest või dokumendist, mille kohta juurdepääsupiirangud ei kehti. 

Avaliku teabe seaduse § 25 kohaselt katab teabenõude täitmise kulud üldjuhul teabevaldaja. 
Paberkandjal koopiate valmistamise eest tasub teabenõudja kuni kolm krooni iga väljastatud 
lehekülje eest alates 21. leheküljest, kui seadusega ei ole teabe väljastamise eest riigilõivu 
ette nähtud.  Teabevaldaja võib vabastada teabenõudja kulude katmisest, kui: 
1) kulude sissenõudmine ei ole majanduslikult otstarbekas; 
2) teabenõudjale on teave vajalik teadusliku töö tegemiseks; 
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3) teabenõudjale on teave vajalik oma õiguste ja vabaduste teostamiseks või kohustuste 
täitmiseks ja tal ei ole majanduslikke võimalusi kulude katmiseks.  

Artikli 4 rakendamise praktika, sh rakendamise takistused 
 
Keskkonnainfot valdavad Eestis põhiliselt Keskkonnaministeerium, ministeeriumi 
maakonnas asuvad keskkonnateenistused ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus. 
Järgnevalt kirjeldatakse nende asutuste praktikat. 
 
Üldsusele antakse keskkonnainfot nende poolt soovitud vormis kehtivaid õigusakte järgides. 
Kui ministeerium või keskkonnateenistus ei valda soovitud informatsiooni, siis teavitab ta 
sellest taotluse esitajat ning võimalusel annab ka teada, kust on võimalik vastavat infot 
hankida.  
 
Teabenõudele on keeldutud vastamast, kui need võivad kahjustada kellegi erahuvisid 
(andmed kinnisvara kohta) vm avaliku teabe seaduses sätestatud alustel. Siiani on selliseid 
juhtumeid olnud väga vähe. 
 
Vahel on küsimus sõnastatud väga ebaselgelt või laialivalguvalt ja pole võimalik anda 
konkreetset vastust (nt kuidas on lood jäätmekäitlusega Vara vallas). On palutud teabenõuet 
täpsustada, et saaks anda asjakohast infot.  
 
Keskkonnateenistustes on teabenõuete arv valdkonniti erinev. Näiteks looduskaitses 
esitatakse Valgamaa keskkonnateenistustes aastas keskmiselt 240 teabenõuet, kuus 
keskmiselt 20 teabenõuet. Teabenõuetele vastamiseks on tähtajad olnud piisavad, samas 
nõutakse teavet osadel juhtudel koheselt.  
 
Teabenõuetele vastamise tähtajaga ei ole üldiselt probleeme esinenud, va 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses (edaspidi ka ITK). Seal on teabenõuete arv 
probleemiks, eriti looduskaitse osas. Notarid, kes on peamised teabenõudjad, esitavad päevas 
ca 30 teabenõuet (2004. aastal). 2005. aastal on koormus veelgi tõusnud, ca 45 teabenõuet 
päevas. Keskmiselt läheb ühe teabenõude vastamisele 45 minutit tööaega. See loob olukorra, 
kus plaanilised tööd hakkavad venima. Kokku vastab ITKs notaritele nõuetele ligikaudu 10 
inimest. Samuti on teabenõudele vastamise tähtaja asemel rakendatud viimasel ajal 
keskkonnaregistri seadusest tulenevat registrist andmete taotlemise taotlusele  vastamise 
tähtaega, mis on 30 päeva.  Olukorra parandamiseks on algatatud Notarite koja, Maa-Ameti 
ja ITK vahel digitaalseid päringuid võimaldava süsteemi loomine. Kokku sai ITK 2004. 
aastal 5690 teabenõuet, millest 5498 puudutasid looduskaitse valdkonda. 
 
Sageli aga saadetakse teabenõuded otse spetsialistide e-posti aadressidele, kes võivad antud 
perioodil puhkusel olla. Sellisel juhul läheb teabenõudele vastamise tähtaeg üle.  
 
VVO-d leiavad, et kohalikud omavalitsused ja mõnedel juhtudel ka keskkonnateenistused ei 
täida alati teabenõudeid või vastavat inimest, kes infot peaks andma ei ole kohal olnud. 
2005.a jaanuaris Säästva Eesti Instituudi poolt avaldatud uurimuses1 toodi välja juhtum, kus 
10-st esitatud teabenõudest jäi vastamata 3 teabenõuet. 

                                                 
1„Keskkonnainfo kättesaadavusest ja otsustamises osalemise võimalustest Eestis“, SEI väljaanne nr 6, Säästva 

Eesti Instituut, Tallinn 2004. Autorid: Helen Poltimäe (Säästva Eesti Instituut), Piret Kuldna (Säästva Eesti 
Instituut), Maret Merisaar (Eesti Roheline Liikumine), Tim Kolk (Eestimaa Looduse Fond). Uurimus 
põhineb rahvusvahelisel metoodikal, mille on välja töötanud The Access Initiative – ülemaailmne üldsuse 
huvigruppide liit, mille koostöö eesmärk on edendada juurdepääsu keskkonnainfole, otsustamisele ja 
kohtumõistmisele riiklikul tasandil. Liidu aadress Internetis on  http://www.accessinitiative.org 
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2005.a jaanuaris Säästva Eesti Instituudi poolt avaldatud uurimuses on analüüsitud ka 
ametiasutuste vastamist teabenõuetele. Selles valdkonnas on mõningaid puudujääke, kuna 
vaatamata avaliku teabe seadusele, mis kohustab ametiasutusi kõigile teabenõuetele kindla 
aja jooksul vastama, seda kõigil juhtudel siiski ei tehtud. Kõige problemaatilisem on saada 
infot konkreetsete ettevõtete kohta. Kuigi avaliku teabe seaduse kohaselt peaksid 
ametiasutuste käsutuses olevad ettevõtete saastearuanded olema üldsusele kättesaadavad 
(teabenõude esitamise korral), puuduvad siiski ühesed eeskirjad sellise teabe väljastamiseks 
ning kohati võidakse sellist infot käsitleda ettevõtete ärisaladusena (kuigi Århusi 
konventsiooni kohaselt nad seda olla ei tohi) ning avaldatakse vaid tootmisharu keskmisi 
näitajaid. Samas, kuigi seadus seda ei nõua, koostavad mitmed suured ettevõtted (nt AS Eesti 
Energia) üldsusele mõeldud keskkonnaaruandeid. Uurimuse üks soovitusi ongi ettevõtete 
saasteandmete levitamist ja konfidentsiaalsust käsitlevate põhimõtete täpsem sätestamine 
õigusaktides.  
 
III Seadusandlikud ja muud meetmed, mis rakendavad konventsiooni 
keskkonnainfo kogumise ja levitamise Artiklit 5 
 
 
Üldist teabe avalikustamist käsitleb siseriiklikus õiguses avaliku teabe seadus,  mille §-de 28 
ja 29 kohaselt kuulub avalikustamisele teabevaldaja veebilehel (kohustuslik), vajadusel ka 
ringhäälingus või trükiajakirjanduses, kohaliku omavalitsuse asutuses või 
rahvaraamatukogus, ametlikus väljaandes või muul õigusaktides ettenähtud viisil 
teabevaldaja ülesannetega seotud: 
• andmed ohu kohta inimese elule, tervisele ja varale; 
• andmed keskkonnaseisundi, keskkonnakahjustuste ja ohtlike keskkonnamõjude kohta; 
• muu teabe ja dokumendid, mille avalikustamise kohustus on sätestatud välislepingus, 

seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktis või mida teabevaldaja peab vajalikuks 
avalikustada.  

 
Eesti Vabariigi õigusaktid, välislepingud, Riigikohtu põhistatud lahendid, teadaanded ja 
muud dokumendid avaldatakse  vastavalt Riigi Teataja seadusele ametlikus väljaandes Riigi 
Teataja. Riigi Teataja seaduse §-s 5 on sätestatud ka avaldatavate ja jõustumist vajavate 
aktide, otsuste jms jõustumise aeg, mis enamusel juhtudel on seotud Riigi Teatajas 
avaldamisega (nt jõustub seadus 10. päeval, Vabariigi Valitsuse või ministri määrus 3. päeval 
pärast Riigi Teatajas avaldamist).  
 
Keskkonnandmete kogumist, töötlemist, hoidmist ja avalikustamist käsitlevad praktiliselt 
kõik siseriiklikud keskkonnaalased seadused (keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnaauditeerimise seadus, keskkonnaseire seadus, saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrollimise seadus, planeerimisseadus, veeseadus, metsaseadus, maapõueseadus, 
geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus, jäätmeseadus, 
kemikaaliseadus, kiirgusseadus, looduskaitseseadus). Nende alusel on 
keskkonnainformatsioon jaotunud enam kui neljakümne erineva nimetusega andmekogu 
vahel. Keskkonnainfo koondamiseks, omavahel seostamiseks ning avalikkuse juurdepääsu 
lihtsustamiseks otsustati Eestis asutada keskkonnaregister. Keskkonnaregistri seaduse 
ettevalmistamisega alustati 1998.a, kuid jõustus see alles 2003.a 1. jaanuaril. 
Keskkonnaregistri volitatud töötlejaks on vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. mail 2003.a. 
jõustunud korraldusele Keskkonnaministeeriumi haldusalas asuv Info- ja Tehnokeskus. 
Keskkonnaregistrisse lülitatakse erinevad andmebaasid seaduse kohaselt järk-järgult. 
Täielikult toimima hakkab register aastal 2007. 



 9

 
Vastavalt keskkonnaregistri seaduse §-le 2 on keskkonnaregistri ülesandeks hoida ja töödelda 
loodusressursside, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite kohta käivaid 
andmeid ning anda keskkonnainfot. 
 
Register on riigi põhiregister, mis vastavalt andmekogude seadusele (§ 25 lg 1) on avalikuks 
kasutamiseks määratud andmekogu, mida peetakse üldistes huvides riigi kõige olulisemate 
ülesannete täitmiseks.  
 
Keskkonnaregistrisse kandmisega saavad keskkonnaandmed õigusliku tähenduse, kuna 
keskkonnaregistri seaduse § 6 kohaselt ei tohi keskkonnalubade ja keskkonnakasutuse 
registreerimise taotluste menetlemisel ning planeeringute ja arengukavade koostamisel 
kasutada keskkonnaregistrisse kandmata andmeid. Ka riikidevahelises 
keskkonnateabevahetuses tohib kasutada ainult keskkonnaregistrisse kantud andmeid.  
 
Vastavalt keskkonnaregistri seaduse § 38 lg 1 esitatakse andmeid keskkonnaregistrile 
õigusaktide, keskkonnalubade, registreerimisotsuste, keskkonnaloa taotluste, ajaloolise 
kalapüügiõiguse jaotamise otsuste, kalapüügipäeviku lehtede, lossimisdeklaratsioonide, 
keskkonnaloa andmisest keeldumise, muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatumise 
otsused, seaduses nimetatud või seadusega ettenähtud programmide, uuringute, 
inventeerimiste või planeeringute alusel. Andmeid  peavad esitama õigusaktid  
ettevalmistanud valitsusasutused, keskkonnalubade andjad, registreerimisotsuste tegijad, 
programmi, uuringu või inventeerimise alusel tehtud tööde vastuvõtjad ning planeeringute 
kehtestajad.  
 
Keskkonnaregistri andmed on avalikud ning on hiljemalt aastaks 2007 täielikult 
kättesaadavad Info- ja Tehnokeskuse kodulehel Internetis (www.keskkonnainfo.ee). Lisaks 
on igaühel õigus esitada kirjalik taotlus, saamaks keskkonnaregistrist avalikke andmeid selle 
eest tasu maksmata (§ 43 lg 1, 2). Erandina on avalikkuse juurdepääs keskkonnaandmetele 
suletud, kui: 
1) avalikustamisega võib kaasneda oht ühiskonna turvalisusele, keskkonnakahjustus või 

kaitsealuste liikide isendite lubamatu häirimine nende püsielupaikades; 
2) need on tootmisjärgus ega võimalda olukorda tõeselt hinnata; 
3) need sisaldavad või käsitlevad äri- või tööstussaladust või intellektuaalse omandi saladust; 
4) neid avalikustada on teiste seadustega keelatud. 
 
Keskkonnaregistri seaduse alusel on antud keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määrus nr 59 
“Keskkonnaregistri avalikult kasutatavate andmete paberkandjal avalikustamise maht ja 
kuju”, mille kohaselt kord aastas avalikustatakse ülevaade järgmistest keskkonnaandmetest: 
 1) loodusressursside bilansid; 
 2) olulised keskkonnaseisundi muutused; 
 3) olulise või piiriülese keskkonnamõjuga tegevused või tootmisõnnetused; 
 4) keskkonnaregistri objektide muudatused.  
 
Vastavalt keskkonnaministri määrusele avalikustatakse iga nelja aasta järel koondülevaade: 
 1) keskkonnaandmetest, mis sisalduvad keskkonnaregistri nimistutes ja andmestikes; 
 2) eelmises lõigus nimetatud keskkonnaandmetest.  
 
Iga nelja aasta järel avalikustatakse keskkonnaseire programmide koondaruanne. 
 
2003.a kirjutas Eesti koos teiste riikidega Kiievis alla Århusi konventsiooni saasteainete 
heitkoguste ja ülekanderegistrite (Pollutant Release and Transfer Registers, PRTR) 
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protokollile. Protokolli ratifitseerimine on plaanis kas 2005. või 2006. aastal ning andmete 
edastamine saab hakata täies mahus toimuma 2007. a, mil rakendub täies mahus 
keskkonnaregister.  
 
Ohuandmete ehk andmete, mis on vajalikud elanikkonna kiireloomuliseks teavitamiseks 
keskkonnategurite mõjust ning selle kestusest ja ulatusest, mõju tagajärgede ennetamiseks ja 
elanikkonna nõustamiseks ebasoodsa keskkonnamõju tingimustes, avalikustamise ulatuse ja 
viisi enne nende andmete keskkonnaregistrisse edastamist määrab keskkonnaminister (§ 7 lg 
6). Eraldi inimese tervist või keskkonda ohustavatest asjaoludest teavitamise kohustus on ette 
nähtud ka teiste seadustega: näiteks keskkonnaauditeerimise käigus on auditiklient 
kohustatud rakendama meetmeid tuvastatud ohu kõrvaldamiseks ja teavitama ohust 
keskkonnateenistust (keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seaduse § 27 lg 
2); keskkonnaseire seaduse § 9 sätestab, et kui keskkonnaseire tulemused näitavad 
keskkonnaseirejaamas või -alal olukorra muutmist keskkonnaohtlikuks, on keskkonnaseire 
allprogrammi vastutav täitja kohustatud sellest viivitamatult teatama 
Keskkonnainspektsioonile, pinna- ja põhjavee ning õhu saastamise korral ka kohalikule 
tervisekaitsetalitusele; välisõhu kaitse seaduse §-d 40-42 näevad ette saasteainete, 
vääveldioksiidi ja lämmastikdioksiidi ning osoonisisalduse häiretaseme ületamise korral 
kohest avalikkuse teavitamist massikommunikatsioonivahendite kaudu; geneetiliselt 
muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 23 lg 2 kohaselt peab GMO 
turustamise taotluse esitaja juhul, kui saadakse uusi andmeid selle kohta, et geneetiliselt 
muundatud organism või toode võib kujutada ohtu inimese tervisele või keskkonnale, 
viivitamatult teavitama Keskkonnaministeeriumi ning võtma tarvitusele vajalikud tervise- ja 
keskkonnakaitsemeetmed, Keskkonnaministeerium aga peab vastava teabe avalikustama 
vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes. 
 
Keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidevat jälgimist reguleerib 
keskkonnaseire seadus. Vastavalt keskkonnaseire seaduse § 8 lg 1 avalikustatakse riikliku ja 
kohaliku omavalitsuse seireprogrammi alusel ning loodusvara kasutusõiguse või saasteloaga 
määratud mahus teostatud keskkonnaseire andmed Keskkonnaministeeriumi veebilehel 
(www.envir.ee) ning keskkonnaministri määratud mahus üldistatud perioodiliste 
väljaannetena. Erandina on sama paragrahvi 2. lõike kohaselt ainult ametiülesandeid täitval 
isikul juurdepääs keskkonnaseire andmetele, kui nende avaldamine võib ohustada tervist ning 
kaitsealuseid liike, kui need andmed on valmimisjärgus või kui need sisaldavad või 
käsitlevad äri-, tööstus- või intellektuaalse omandi saladusi.  
 
Välisõhu kaitse seaduse § 135 kohaselt teostab järelevalvet välisõhus leviva müra üle 
Tervisekaitseinspektsioon, kes sisestab vastavad andmed elektroonilisse andmebaasi (lg 2 p 
4). 
 
Kaubaturul pakutavate kaupade ja teenuste kohta info kättesaadavaks tegemist reguleerib 
Eestis esmajoones 1993. aastal vastu võetud ja 1994. aastal kehtima hakanud 
tarbijakaitseseadus. Toodete ohutust ja sellega seonduvat tarbija informeerimist reguleerib 
toote ohutuse seadus.  Tarbijakaitseseaduse § 3 kohaselt on pakutavate kaupade ja teenuste 
kohta vajaliku ja tõese teabe saamine valiku tegemiseks tarbija üheks põhiõiguseks (p. 2). 
Tarbijal on õigus saada pakutava kauba või teenuse kohta ohutuse, tervise, vara ja 
majandushuvide kaitse seisukohalt vajalikku teavet (§ 4 lg 1). Lisaks sellele on kauplejal ja 
tootjal kohustus mh anda tarbijale enne kauba omandamist või teenuse kasutamist 
üksikasjalikku teavet kauba või teenuse omaduste ja kasutamistingimuste kohta (lg 2). 
 
Tarbijakaitseseaduses ja sellest tulenevates õigusaktides esitatud nõuete täitmise järele 
valvab Tarbijakaitseamet. Kooskõlas ÜRO ja Euroopa Liidu tarbijakaitsepoliitikaga ning 
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tarbijakaitseseadusest tulenevalt tegeleb Tarbijakaitseamet üksiktarbija (mitte juriidiliste 
isikute ja firmade) probleemidega. Tarbijakaitseameti esmaülesandeks on tarbija seaduslike 
õiguste kaitsmine ning tarbijate huvide esindamine. 
 
Riigikogus on vastu võetud uus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seadus, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 761/2001 organisatsioonide 
vabatahtliku osaluse võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise 
süsteemis sätestab konkreetsete asutuste õigused ja kohustused Eesti Vabariigis. Vastavalt 
nimetatud seaduse §-le 50  peab Keskkonnaministeerium koostama ühenduse 
keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi  edendamiseks, vajaliku teavituskampaania ja 
koolituse korraldamiseks keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi edendamise 
strateegia ja tegevuskava. Strateegia kiidab heaks Vabariigi Valitsus. Samas seaduses on 
sätestatud ka Euroopa Ühenduse vabatahtlikku ökomärgise süsteemi rakendamist täpsustavad 
siseriiklikud sätted. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1980/2000 ühenduse muudetud 
ökomärgise süsteemi kohta, mis on otsekohalduv ka Eestis, sätestab artiklis 10 liikmesriikide 
ja Euroopa Komisjoni kohustuse propageerida ökomärgise kasutamist, viies selleks läbi 
tarbijate, tootjate, müüjate, edasimüüjate ja üldsuse informeerimise kampaaniaid.  
 
Keskkonnaministeerium on alates 1990ndate aastate lõpust sõlminud mitu vaba tahte 
lepingut ettevõtetega, kelle tegevusega kaasneb oluline mõju keskkonnale (avalikkusele 
kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi veebilehel), mille eesmärgiks on kahepoolne koostöö 
keskkonnaseisundi parandamiseks. Koostöö seisneb ministeeriumi-poolses informeerimises 
tulevastest muudatustest keskkonna-alastes õigusaktides ja ettevõtete esindajate kaasamises 
õigusaktide väljatöötamisse, ning ettevõtete-poolses täiendavate kohustuste võtmises, mis 
otseselt ei ole kohustuslikud kehtiva õiguse raames, küll aga parandavad märgatavalt 
keskkonna seisukorda, nt ISO 14001-le vastava keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine, 
üldsuse teavitamine oma keskkonda mõjutavatest tegevustest, täiendavate teadusuuringute 
tegemine jne.  Sellised lepingud on sõlmitud Eesti Keemiatööstuste Liiduga, AS-iga Nordic 
Kunda Tsement ja AS-iga Narva Elektrijaamad.  
 
Artikkel 5 rakendamise praktika ja probleemid 
 
Keskkonnamõju hindamise  ja keskkonnajuhtimissüsteemi teemadel on ilmunud järgmisi 
trükiseid: 
Käsiraamat "Keskkonnamõju hindamine" (2002) 
Käsiraamat "Rahvusvahelistele standarditele vastavad keskkonnajuhtimissüsteemid" (2002) 
Keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi rakendamise juhised (2003) 
Juhendmaterjal Espoo konventsiooni praktilise rakendamise kohta (2003) 
Voldik "Keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteem. Keskkonnaalase tegevuse pidevaks 
täiustamiseks" (2003) 
 
2004. aastal on Keskkonnaministeerium korraldanud mitmeid koolitusi kõigil 
keskkonnateemadel.  
 
Osade maakondade kohta ilmuvad vastavad trükised, milles kajastub nii sisuline kui 
statistiline info maakonna kohta. On tehtud mitmeid voldikuid erinevatel 
keskkonnateemadel. Kodulehel on olemas ja pidevalt kaasajastatud keskkonnaalane 
statistiline info keskkonnateenistuste kohta. Kajastatud on kõik keskkonnateemad sisuliselt. 
Olemas on ka kõik vajalikud loataotluste vormid ning informatsioon taotlemise 
protseduuride kohta. Mõnede keskkonnateenistuste kodulehtedel on ka keskkonnamõju 
hindamise programmid ja aruanded. Mitmed keskkonnateenistused avaldavad artikleid 
maakondlikus ajalehes. 
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Meetmed keskkonnahariduse ja üldsuse keskkonnateadlikkuse edendamiseks: 
 

- korraldatakse teabepäevi ja seminare kohalike omavalitsuste juhtidele ja 
keskkonnaspetsialistidele, haridustöötajatele, jt; 

- osaletakse keskkonnateadlikkuse edendamisele suunatud kampaaniate korraldamisel 
maakonnas – metsanädal, looduskaitsekuu, vanapaberi kogumiskampaania jne; 

- korraldatakse keskkonnaalaseid üritusi erinevatele sihtgruppidele: õpilased, 
ettevõtjad, avalikkus (keskkonnalaagrid, viktoriinid, keskkonnaalased 
teemapäevad). 

 
Lisaks rahastatakse ka Eesti elanike keskkonnaalaseks teavitamiseks ja informeerimiseks  
keskkonnateemalisi tele- ning raadiosaateid.  
  
Oluliseks infokanaliks  ja üldsuse teavitamiseks  on iga maakonna ajalehe juures ilmuv 
keskkonnaleht või lehekülg ning looduskaitsekuu ja metsanädala ürituste korraldamine.   
 
Uudse koostöövormina (kolmanda sektori kaasamiseks) asusid 2004. aastal tööle 
keskkonnateadlikkuse programmi maakondlikud koostööpartnerid. 
 
Keskkonnateadlikkuse programmi 2005. aasta prioriteedid on: 

• Keskkonnasõbralik käitumine ja säästlikud tarbimisharjumused 
• Keskkonnaharidus ja elusloodus õpiprotsessis 
• Jäätmekäitlus 
• Natura 2000 teavitustöö    

 
Artikkel 5 rakendamise probleemidena on VVO-d välja toonud järgmised asjaolud: 

• Planeerimise ja keskkonnamõju hindamise menetluse käigu ebakorrapärane 
avalikustamine; 

• Õigusaktide eelnõude, kaitsealade haldusreformi jm sarnase keskkonnainfo 
ebakorrapärane avalikustamine; 

• Keskkonnaregister ei kajasta kõiki neid andmeid, mis peaksid olema seaduse järgi 
juba toimiva registrina olemas ja avalikkusele kättesaadavad; 

• Vajadus aktiivsema info edastamise järele keskkonnateenistuste ja kohaliku 
omavalitsuse poolt. 

 
2005.a jaanuaris Säästva Eesti Instituudi poolt avaldatud uurimuses keskkonnainfo 
kättesaadavusest ja otsustamises osalemise võimalustest Eestis on üldsusele edastatav teave 
ajakohane, regulaarne ja kvaliteetne. Negatiivsete aspektidena on märgitud, et keskkonnainfo 
konfidentsiaalsuse nõuded on täpselt määratlemata, et informatsiooni saajate ring on kitsas ja 
et otsitav teave ei ole tihtipeale Internetist kättesaadav. Uurimuses on analüüsitud kaasuste 
näitel jõutud järeldusele, et massiteabevahendites on hädaolukordi kajastatud hästi, kuid 
parandamist vajab ametiasutuste poolne initsiatiiv info väljastamiseks: kuigi seadusega on 
ette nähtud kohustus hädaolukordade ja keskkonnaõnnetuste ajal infot ette valmistada, on 
teavitamise kord ja protseduur täpsemalt määratlemata. Keskkonnaseire olukorda hinnatakse 
uurimuses heaks: eriti õhuseire on regulaarne ja põhjalik ning andmed on üldsusele 
kättesaadavad, kvaliteetsed ja ajakohased. Andmete kättesaadavuse osas on tase siiski 
ametkonniti ebaühtlane, kuna ühtseid protseduure välja töötatud ei ole. Uurimuses antud 
hinnang riiklike keskkonnaseisundi aruannete kättesaadavusele on hea, Statistikaameti iga-
aastane väljaanne Keskkond (ilmub alates 1999.aastast) on põhjalik ja kvaliteetne ning 



 13

kergesti leitav Internetist. Uurimuse kohaselt võiks aga lisaks välja anda rohkem kindlatele 
sihtgruppidele mõeldud keskkonnastatistika infomaterjale. 
 
IV Seadusandlikud ja muud meetmed, mis rakendavad konventsiooni 
Artiklis 6  sätestatud üldsuse eritegevuste-alasesse otsustusprotsessi  
kaasamise alaseid sätteid 
 
Konventsiooni artiklis 6 sätestatud eritegevused on Eesti siseriiklikus õiguses reguleeritud 
läbi tegevuslubade väljaandmise ja keskkonnamõju hindamise. Tegevusloa väljaandmise 
käigus viiakse kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju ohtlikkusest lähtudes läbi 
keskkonnamõju hindamine kas kohustuslikus korras või tegevusloa väljaandja sellekohase 
otsuse alusel. Hetkel kehtiv keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus on 
vastu võetud 2000. aastal, kuid mitmete seaduses tuvastatud puudujääkide likvideerimiseks 
on praeguseks Riigikogu vastu võtnud uue keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse, mis jõustub 2005. a märtsis.  Kuna kehtiv 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus tunnistatakse uue seadusega 
kehtetuks, on käesolevas aruandes võetud aluseks uus seadus. 
Tegevuslubadeks, mille väljaandmisel keskkonnamõju hinnatakse, on: 

• ehitusluba või ehitise kasutusluba (väljaandmise menetlus toimub 
ehitusseaduse alusel); 

• keskkonnakompleksluba (saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seaduse 
alusel), vee erikasutusluba (veeseaduse alusel), välisõhu saasteluba 
(välisõhu kaitse seaduse alusel), jäätmeluba ja ohtlike jäätmete 
käitluslitsents (jäätmeseaduse alusel), või kiirgustegevusluba 
(kiirgusseaduse alusel); 

• maavara kaevandamise luba, geoloogilise uuringu luba või üldgeoloogilise 
uurimistöö luba (maapõueseaduse alusel); 

• eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust ellu viia lubav 
käesolevas paragrahvis nimetamata muu dokument. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 kohaselt on 
keskkonnamõju hindamine kohustuslik, kui: 

• taotletakse tegevusluba või olemasoleva loa muutmist ning loa taotlemist või 
selle muutmist eeldav kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa 
olulise keskkonnamõju; 

• kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega 
eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. 

Keskkonnamõju on seaduse § 4 kohaselt tegevusega eeldatavalt kaasnev  vahetu või kaudne 
mõju looduskeskkonnale, kultuuripärandile, inimese tervisele, heaolule või varale. Oluline on 
keskkonnamõju siis (§ 5), kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, 
põhjustada pöördumatuid muutusi looduskeskkonnas, seada ohtu kultuuripärandi, inimese 
tervise, heaolu või vara. Olulise keskkonnamõjuga tegevused on loetletud §-s 6. 
Tegevuslubade väljastamisel veeseaduse (vee erikasutusluba), jäätmeseaduse (jäätmeluba ja 
ohtlike jäätmete käitluslitsents), välisõhu kaitse seaduse (välisõhu saasteluba), 
maapõueseaduse (maavara kaevandamise luba, geoloogilise uuringu luba või üldgeoloogilise 
uurimistöö luba), kiirgusseaduse (kiirgustegevusluba) ning saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrolli seaduse alusel (keskkonnakompleksluba) kohaldatakse haldusmenetluse seaduse 
avatud menetluse sätteid. Avatud menetlus on ette nähtud ka keskkonnamõju hindamise 
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menetlusele, arvestades keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses 
toodud erisusi. Avatud menetlus haldusmenetluse seaduse mõttes tähendab, et  

• haldusorgan avaldab teate õigusakti (sh haldusakti) andmise menetluse 
algatamisest vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes (§ 47 lg 3) 
ning lisaks ka posti teel antava haldusakti adressaadile ning isikule, 
kelle õigusi haldusakt võib piirata (§ 47 lg 2 p-d 1-2). Teates 
märgitakse lühidalt mh avatud menetluse korras antava õigusakti 
eelnõu ja taotluse väljapaneku aeg ja koht ning ettepanekute ja 
vastuväidete esitamise tähtaeg, mis ei või olla lühem kui 2 nädalat 
väljapaneku algusest arvates (§ 47 lg 4, § 49 lg 2); 

• taotlus õigusakti andmiseks ja õigusakti eelnõu koos seletuskirjaga pannakse 
avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele 
dokumentidega tutvumise võimaluse vähemalt kuni ettepanekute ja 
vastuväidete esitamise tähtaja lõpuni (§ 48 lg 1); 

• huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav 
õigusakt puudutada, on õigus määratud tähtaja jooksul esitada 
menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta 
ettepanekuid ja vastuväiteid (§ 49 lg 1). Suuliselt esitatud 
arvamused, ettepanekud ja vastuväited protokollitakse (lg 5); 

• taotluse esitajale tuleb anda võimalus enne asja otsustamist ettepanekute ja 
vastuväidetega tutvumiseks ning nende kohta arvamuse 
avaldamiseks (lg 3); 

• kui eelnõu või taotlust muudetakse pärast väljapanekut isiku kahjuks, kelle 
õigusi eelnõu või taotlus puudutab, teavitab haldusorgan teda 
sellest posti teel ning annab talle võimaluse tutvuda eelnõu või 
taotlusega ja esitada selle kohta ettepanekuid ja vastuväiteid (lg 4); 

• õigusakti andmise otsustab haldusorgan pärast asja arutamist avalikul istungil, 
millest teatatakse samal viisil kui menetluse algatamisest (§ 50 lg 
1). Kui avaliku istungi toimumise aega ei ole teatavaks tehtud 
menetluse algatamise teates, saadetakse vastav kutse 
menetlusosalistele vähemalt 10 päeva enne istungit vastavalt 
olukorrale kas haldusorgani enda poolt, postiga või elektrooniliselt, 
või avaldatakse ajalehes (§ 50 lg 4, § 25). Avaliku istungi võib ära 
jätta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja 
menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil või kui 
see võimalus on ette nähtud seadusega (§ 50 lg 2). Menetlusosaline 
loetakse loobunuks, kui  haldusorgan väljapaneku alguses või 
menetlusest teatamisel on teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma 
avaliku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute 
ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes 
vastuväiteid (lg 3). 

Tegevuslubade väljastamisel ehitusseaduse (ehitusluba või ehitise kasutusluba) alusel 
kohaldatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud üldist haldusmenetluse korda, mis nii 
laialdast avalikkuse kaasamist otsustusprotsessi ette ei näe kui avatud menetlus, küll aga on 
igaühel õigus igas menetlusstaadiumis tutvuda haldusorganis säilitatavate asjas tähtsust 
omavate dokumentidega (haldusmenetluse seaduse § 37 lg 1).  
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt otsustab 
tegevusloa andja vastava taotluse saamisel keskkonnamõju hindamise vajalikkuse tegevusloa 
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taotluse menetlemise aja jooksul, kusjuures juhul, kui keskkonnamõju hindamine ei ole 
kohustuslikus korras ette nähtud, tuleb selle vajalikkust otsuses põhjendada. Kui 
keskkonnamõju hindamine algatatakse, siis tegevusloa andmise menetlus peatub.  Kui 
kavandatava tegevusega kaasneb eeldatavalt oluline keskkonnamõju, võib otsustaja jätta 
kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamata, kui kavandatava tegevuse 
keskkonnamõju on juba hinnatud kavandatava tegevuse elluviimiseks vajaliku teise 
tegevusloa taotluse menetlemise käigus, otsustajal on tegevusloa andmiseks piisavalt teavet, 
kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisega ei kahjustata 
kolmandate isikute õigusi ning kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise aruande 
heakskiitmisest ei ole möödunud rohkem kui neli aastat. 
Tegevusloa väljaandja (otsustaja) teatab kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise: 

1) algatamisest lihtkirjaga menetlusosalistele ja arendaja kulul ametlikus väljaandes 
Ametlikud Teadaanded 14 päeva jooksul keskkonnamõju hindamise algatamise 
otsuse tegemisest arvates; 
2) algatamata jätmisest arendaja kulul koos tegevusloa andmise või sellest keeldumise 
avalikustamisega; 
3) algatamata jätmisest arendaja kulul ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 
14 päeva jooksul keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse tegemisest 
arvates, kui tegevusloa andmisest või selle keeldumisest avalikult ei teatata. 

 
Keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuses ning selle kohta 
avaldatavas teates peab muuhulgas sisalduma kavandatava tegevuse nimetus ja eesmärk, 
teave keskkonnauuringute vajaduse kohta ning otsusega tutvumise aeg ja koht.  
Pärast kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse tegemist koostab 
keskkonnamõju hindamiseks litsentseeritud ekspert või eksperdirühm eksperdi juhtimisel 
koos tegevusloa taotlejaga (arendaja) keskkonnamõju hindamise programmi. 
Otsustaja korraldab keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku, mille järel 
taotleja korraldab programmi tutvustamiseks avaliku arutelu. Otsustaja teatab arendaja kulul 
keskkonnamõju hindamise programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust 14 päeva 
jooksul programmi saamisest arvates vähemalt: 

1) ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded; 
2) ühes üleriigilise levikuga või ühes kohalikus või maakondlikus ajalehes. 

Otsustaja teatab keskkonnamõju hindamise programmi avalikust arutelust ja avalikust 
väljapanekust 14 päeva jooksul programmi saamisest arvates lihtkirjaga: 

1) maavalitsustele ja kohalike omavalitsuste üksustele, kelle territooriumi piiresse 
võib ulatuda kavandatavast tegevusest lähtuv keskkonnamõju; 
2) keskkonnamõju hindamise järelevalve teostajale; 
3) Keskkonnainspektsioonile; 
4) selle kaitstava loodusobjekti, mida kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada, 
valitsejale; 
5)VVO-dele neid ühendavate organisatsioonide kaudu; 
6) tegevusega hõlmatava ala ja selle naaberkinnisasjade omanikele; 
7) muudele menetlusosalistele. 

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ajal ja avalikul arutelul on 
igaühel õigus tutvuda programmi ja muude asjakohaste dokumentidega, esitada programmi 
kohta ettepanekuid ja vastuväiteid ning küsimusi ja saada neile vastuseid. Otsustaja 
avalikustab keskkonnamõju hindamise programmi muuhulgas oma veebilehel, tagades 
avalikkusele programmiga tutvumise võimaluse vähemalt kuni programmi kohta 
ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamise tähtaja lõpuni. 
Ekspert või eksperdirühm eksperdi juhtimisel teeb koos arendajaga keskkonnamõju 
hindamise programmi avaliku väljapaneku ajal ja avalikul arutelul programmi kohta tehtud 
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ettepanekute ja vastuväidete alusel programmis vajalikud parandused ja täiendused, selgitab 
ettepanekute ja vastuväidete arvestamist või põhjendab arvestamata jätmist ning vastab 
esitatud küsimustele. Arendaja saadab keskkonnamõju hindamise programmi kohta 
ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi esitanud isikule lihtkirjaga esitatud ettepanekute ja 
vastuväidete arvestamise selgituse või arvestamata jätmise põhjenduse ning vastused 
küsimustele. 
 
Arendaja esitab pärast keskkonnamõju hindamise programmi avalikku arutelu programmi 
koos selle kohta esitatud ettepanekute, vastuväidete, küsimuste ning nende esitajatele 
saadetud vastuskirjade koopiate ja avaliku arutelu protokolliga keskkonnamõju hindamise 
järelevalve teostajale heakskiitmiseks. Järelevalve teostajaks on kas Keskkonnaministeerium, 
kui ministeerium on ka tegevusloa andjaks või kui tegevusega eeldatavalt kaasnev 
keskkonnamõju võib ulatuda teise maakonda, piiriveekogule või merele või olla riigipiiri 
ülene, või Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistus. Keskkonnamõju 
hindamise järelevalve teostaja teeb otsuse keskkonnamõju hindamise programmi 
heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise kohta 30 päeva jooksul nimetatud dokumentide 
saamisest arvates ning teavitab sellest arendajat ja otsustajat. Kui arendaja ei ole kahe aasta 
jooksul programmi heakskiitmisest arvates otsustajale keskkonnamõju hindamise aruannet 
avalikuks väljapanekuks esitanud, kaotab programm kehtivuse ning keskkonnamõju 
hindamiseks peab koostama uue programmi. 
 
Keskkonnamõju hindamise järelevalve teostaja teatab keskkonnamõju hindamise programmi 
heakskiitmisest lihtkirjaga menetlusosalistele ning arendaja kulul ametlikus väljaandes 
Ametlikud Teadaanded 14 päeva jooksul programmi heakskiitmise otsuse tegemisest arvates. 
 
Keskkonnamõju hindamise järelevalve teostaja teatab keskkonnamõju hindamise programmi 
heaks kiitmata jätmisest 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates lihtkirjaga 
menetlusosalistele. 
 
Ekspert või eksperdirühm eksperdi juhtimisel koostab lähtudes heakskiidetud 
keskkonnamõju hindamise programmist keskkonnamõju hindamise aruande. 
Keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine ning aruande avalikustamise tulemustega 
arvestamine toimub analoogselt keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise ja 
tulemustega arvestamisega. Arendaja esitab pärast keskkonnamõju hindamise aruande 
avalikku arutelu aruande kahes eksemplaris keskkonnamõju hindamise järelevalve teostajale 
heakskiitmiseks ja keskkonnanõuete määramiseks. Keskkonnamõju hindamise järelevalve 
teostaja teeb otsuse keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise ja keskkonnanõuete 
määramise või aruande heaks kiitmata jätmise kohta arendajale ja otsustajale teatavaks ning 
edastab otsustajale aruande heakskiitmise korral aruande ühe eksemplari 30 päeva jooksul 
aruande saamisest arvates.  
 
Seni kehtinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seaduse keskkonnamõju 
strateegiline hindamine ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnaauditeerimise seaduse § 4 lõike 2 ja § 22 kohaselt hinnati riikliku arengukava 
või programmi alusel kavandatava tegevuse keskkonnamõju riikliku arengukava või 
programmi koostamise või hilisema muutmise käigus. Seadusega sätestatud riiklike 
arengukavade ja programmide strateegilise keskkonnamõju hindamise kohustus ei hõlma 
kõiki direktiiviga sätestatud strateegiliste planeerimisdokumentide tasandeid (näiteks katmata 
on kohaliku ja maakonna taseme strateegilised planeerimisdokumendid). Kuna kehtivas 
seaduses keskkonnamõju strateegilise hindamise protseduur puudub, on senises praktikas 
riiklike arengukavade ja programmide elluviimise keskkonnamõju strateegilisel hindamisel 
lähtutud kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise sätetest, mis ei ole direktiivi 
nõuetega kooskõlas. 
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Planeeringu alusel kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine toimub alates 
planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258) jõustumist 
planeerimisseadusega sätestatud korras, mis samuti ei ole kooskõlas EL direktiiviga 
2001/42/EÜ. Olulisemad puudujäägid planeeringute elluviimise keskkonnamõju hindamisel 
planeerimisseaduse alusel on: 
1) haldusorganite piiratud osalemine keskkonnamõju hindamise protsessis ning 
keskkonnamõju hindamise aruandes sisalduva teabe ulatuse ja üksikasjalikkuse üle 
otsustamisel (eeldatakse osalevate haldusorganite eelnevat kindlaks määramist), mis ei vasta 
direktiivi põhimõtetele; 
2) planeeringute elluviimise keskkonnamõju hindamine planeeringu koostamise käigus ei 
vasta direktiiviga kehtestatud keskkonnamõju hindamise korra nõuetele. Planeerimisseaduse 
alusel tehtav planeeringute keskkonnamõju hindamine ei täida direktiiviga sätestatud 
tingimustel ja mahus keskkonnamõju hindamise aruande koostamise, asjaomase isiku, isikute 
rühma, organisatsiooni ja asutuse arvamuse küsimise ning otsusest teavitamise kohustusi. 
Täidetud ei ole ka keskkonnamõju hindamisel avalikkusega konsulteerimise kohustus 
direktiiviga sätestatud tingimustel ja mahus. 
 
Lisaks ebakõlale direktiiviga on planeeringute elluviimise keskkonnamõju hindamisel ka 
teisi olulisi puudujääke. Näiteks puudub planeerimisseaduse alusel planeeringute koostamise 
käigus tehtava keskkonnamõju hindamise kvaliteedi kontroll. Seda ülesannet ei täida ei 
planeeringute üle teostatav järelevalve ega võimalus vaidlustada planeeringuid kohtus. 
Pealegi ei ole võimalik seada planeeringutele direktiivi tingimuste kohasest keskkonnamõju 
hindamisest tulenevaid keskkonnanõudeid. 
 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadusega on sätestatud tegevusalade 
(projektide, objektide) nimekiri, mille keskkonnamõju tuleb hinnata kohustuslikus korras. 
Enamikul nimekirjas esitatud tegevusaladel on antud ka nende suurust iseloomustav 
läviväärtus, mille ületamisel keskkonnamõju hindamise nõue rakendub. Üheks erandiks on 
veekogude süvendamine ja nendesse kaadamine (seaduse § 6 lõike 2 punkt 14) ning 
rannajoone muutmine (seaduse § 6 lõige 2 punkt 21), mille keskkonnamõju tuleb hinnata 
tegevuse mastaabist sõltumata. Praktikas võib see tähendada olulise keskkonnamõjuta 
tegevuse keskkonnamõju hindamist. Seetõttu tuli muuta ka keskkonnamõju kohustuslikku 
hindamist nõudvate tööde nimekirja. 
 
Geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise otsustamises üldsuse 
kaasamist reguleerib Eesti siseriiklikus õiguses geneetiliselt muundatud organismide 
keskkonda viimise seadus (vastu võetud 2004. a aprillis). Seadus sätestab, et geneetiliselt 
muundatud organismi tohib keskkonda viia vaid keskkonnaministri kirjaliku loa alusel. 
Selleks esitatakse vastav taotlus Keskkonnaministeeriumile ning seaduse § 10 kohaselt teatab 
Keskkonnaministeerium loa andmise menetluse alustamisest ja ka hilisemast loa andmisest 
ametlikus väljaandes  Ametlikud Teadaanded seitsme päeva jooksul taotluse saamisest või 
loa andmisest. Keskkonnaminister vastab esitatud ettepanekule kirjalikult selle saamisest 
arvates kahe nädala jooksul, teatades põhjendatult, kas ettepanek on arvesse võetud või mitte. 
Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja turustamise lubade andmisele 
kohaldatakse avatud menetluse sätteid. 
 
Artikkel 6 rakendamise praktika 
 
Keskkonnamõju hindamisel ja lubade väljastamisel on täidetud avalikustamise nõuded, mis 
tulenevad seadusest. Keskkonnamõju hindamise käigus on probleemiks, kuidas leida 
andmeid naabrite kontaktandmetest.  
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Avalikustamisel pole üldjuhul väga aktiivset huvi loa taotluste kohta. Üksikutel juhtudel on 
vastukaja väga aktiivne (nt Kagu-Eesti prügila detailplaneering, Möllatsi turbamaardla 
kaevandamisluba, AS Erapuit välisõhu saasteluba). Loa taotlused ja keskkonnamõju 
hindamiseks olevad materjalid on teenituses kättesaadavad.  
 
Avalikkuse ettepanekud ja vastuväited põhinevad tihti emotsioonil, et tegevust ei tuleks tema 
„tagaaeda“. Selline suhtumine võib olla põhjustatud ka vähesest teadlikkusest. Riik peaks 
VVO-de arvates asjasse puutuvat üldsust koolitama otsustamisprotsessis osalemiseks. 
Vastuväited ja ettepanekud, mis on vormistatud VVO-de poolt, on paremini sõnastatud ja 
argumenteeritud.  
 
Keskkonnamõju hindamise korral informeeritakse asjaosalisi kirjalikult, samuti teavitatakse 
keskkonnamõju hindamise algatamisest, millest teavitab selle algataja ise näiteks ajalehe 
vahendusel. Kuid kuna teavitamine toimub paljuski siiski elektroonselt, siis lai avalikkus 
sellest piisavat informatsiooni ei oma. Teavitatakse peamiselt asjaosalisi.  Sama probleem on 
keskkonnalubadega. Avalikustamine toimub vaid elektroonsel kujul Ametlikes 
Teadaannetes, mida inimesed tavaliselt ei loe ning laiem üldsus omab selle kohta väga vähe 
infot.   
 
VVO-d on artikkel 6 rakendamisel välja toonud järgmised probleemid: 

• VVO-de väitel on esinenud juhtumeid, kus avalikkust ei kaasata otsustamisse 
piisavalt varases etapis ega nende arvates piisavalt tõhusal viisil; 

• avalikustamise teated ei sisalda alati  täielikult konventsioonis sätestatud infot; 
• info ei jõua alati üldsuseni eelmises lõigus toodud põhjustel; 
• kaks nädalat avalikustamise tähtaega ei ole VVO-de arvates alati piisav ja mõnikord 

on tähtaeg ka sellest lühem; 
• VVO-de väitel on olnud juhtumeid, kus ei anta tagasisidet esitatud ettepanekute või 

vastuväidete kohta; 
• VVO-de arvates on ettetulnud juhtumeid, kus otsuste kaalutlusi ja põhjendusi ei 

avalikustata; 
• osasid otsuseid (nt maavara kaevandamisluba) ei avalikustata viivitamatult; 
• GMO-sid puudutavate lubade menetlustes ei järgita VVO-de arvates Arhusi 

konventsioonist tulenevaid avalikustamise nõudeid. 
 
 
V Seadusandlikud ja muud meetmed, mis rakendavad konventsiooni 
artiklit 7, mis sätestab avalikkuse osaluse keskkonnaga seotud poliitikate, 
plaanide ja programmide ettevalmistamisel. 
 
 
Uue keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 31 sätestab 
strateegilise planeerimisdokumendi mõiste. Strateegiliseks planeerimisdokumendiks on 
üleriigiline, maakonna ning üld- või detailplaneering,  riigieelarvega seotud strateegiline 
arengukava või muu kava, programm või strateegia, mille kehtestab Riigikogu, Vabariigi 
Valitsus, valitsusasutus, maavanem või kohaliku omavalitsuse organ oma õigusaktiga. 
Vastavalt seadusele on selliste dokumentide koostamisel ette nähtud avalikkuse kaasamine 
vastavalt haldusmenetluse avatud menetluse sätetele. Kehtiva seaduse alusel on  seda tehtud 
näiteks strateegia “Säästev Eesti 21” strateegilise mõju hindamise (SMH), Eesti Riikliku 
Arengukava EL struktuurifondide kasutuselevõtuks - Ühtse programmdokumendi 2004-2006 
SMH ning uuendatava Eesti keskkonnastrateegia SMH protsessis. Avalikkuse kaasamine on 
viidud läbi ka Metsanduse Arengukava koostamisel. Dokumentide avalikustamise ja 
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strateegilise mõju hindamise protsessis on vähemalt kaks nädalat dokumendid olnud 
avalikkusele kättesaadavad. Seejärel on korraldatud avatud koosolek küsimuste esitamiseks 
ja arvamuste avaldamiseks, samuti on ettepanekuid oodatud kirjalikult. Probleemiks on olnud 
mõnikord kaasatute suur arv, samas on erinevate huvirühmade huvid erinevad, tihti ka 
vastukäivad, mis on teinud ettepanekute arvestamise väga raskeks. 
 
Jäätmeseaduse alusel koostatavad jäätmekavad on avalikud dokumendid ning nende 
koostamisel on vaja läbida avalikustamisprotsess. Nii üleriikliku kui maakondlike kavade 
algatamisest, avalikust väljapanekust kui ka avalikust istungist teavitatakse avalikkust 
Ametlikes Teadaannetes, ministeeriumi kodulehel ning sõltuvalt jäätmekava hierarhiast, kas 
üleriikliku või ülemaakondliku levikuga ajalehes. Senine praktika on näidanud, et antud 
avalikustamisprotsessist on elanikud väga huvitatud ning võtavad aktiivselt osa. Avalikkuse 
kaasamine jäätmekava valmimise protsessi pikendab seda. Avalikkuse arvamusi on erinevaid 
– on läbimõtlemata ja ennatlikke järeldusi ning samas konstruktiivseid ettepanekuid, mida 
saab jäätmekava ettevalmistamisel arvestada. Üldiselt mõjub avalikkuse kaasamine antud 
protsessi siiski positiivselt, ning aitab vähendada hilisemaid üleskerkivaid probleeme ja vigu.  
 
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise menetlusest antakse avalikkusele teada Ametlikes 
Teadaannetes. Üldiselt on avalikkuse huvi antud protsessi väga passiivne. 
 
Avalikkuse osalust planeeringute koostamises reguleerib planeerimisseadus. 
Planeerimisseaduse  kohaselt informeeritakse  avalikkust kavatsetavatest planeeringutest kas 
Riigi Teatajas või ajalehtedes. Ministeerium, maavanem või kohalik omavalitsus, kes 
planeeringu koostamist korraldab, teatab planeeringu algatamisest, annab informatsiooni 
planeeritava maa-ala suuruse ja asukoha kohta ning tutvustab algatatud planeeringu eesmärke 
vastavas ajalehes ühe kuu jooksul pärast planeeringu algatamise otsuse tegemist. Valminud 
planeeringule korraldatakse avalik väljapanek kas kohaliku omavalitsuse või maakonna  
keskuses, üleriigilise planeeringu põhiseisukohti tutvustab avalikkusele planeeringu 
koostamist korraldav ministeerium vastavas ajalehes. Planeeringu koostamist korraldav 
kohalik omavalitsus või maavanem teatab vastavas ajalehes planeeringu avaliku väljapaneku 
ning maakonnaplaneeringu või üldplaneeringu avaliku arutelu toimumise aja ja koha 
hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust.    
 
Kohalik omavalitsus paneb hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust välja teate 
avaliku väljapaneku toimumise kohta: 
1) üldplaneeringu ja üldist huvi pakkuva detailplaneeringu puhul – valla külade või linna 
asumite vähemalt ühes avalikkusele avatud üldkasutatavas hoones või kohas (kauplus, 
raamatukogu, kool, bussipeatus või muu selline koht); 
2) detailplaneeringu puhul – valla vastava küla ja linna vastava asumi vähemalt ühes 
avalikkusele avatud üldkasutatavas hoones või kohas.  
 
Planeeringu avaliku väljapaneku ajal peab maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse tööaja 
jooksul olema tagatud huvitatud isikute juurdepääs kõigile planeeringuga seotud 
materjalidele ja informatsioonile, mis on planeeringu koostamist korraldava maavalitsuse või 
kohaliku omavalitsuse käsutuses.  
 
Koos planeeringuga pannakse avalikul väljapanekul välja planeeringule antud 
kooskõlastused ning planeeringu koostamist korraldava maavanema või kohaliku 
omavalitsuse seisukohad kooskõlastustega esitatud ettepanekute ja vastuväidete kohta.  
 
Avaliku väljapaneku kestus on: 
1) detailplaneeringutel kaks nädalat; 
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2) üldplaneeringutel neli nädalat; 
3) maakonnaplaneeringutel neli nädalat.  
 
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu 
kohta. Planeeringu avaliku väljapaneku ajal posti teel või elektronpostiga saadetud 
ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele teatab planeeringu koostamist korraldav 
kohalik omavalitsus või maavanem oma seisukoha ettepanekute ja vastuväidete kohta ning 
avaliku arutelu toimumise aja ja koha kahe nädala jooksul pärast planeeringu avaliku 
väljapaneku lõppemist. Seisukoht teatatakse posti teel saadetud ettepanekute ja vastuväidete 
puhul tähtsaadetisena edastatud kirjaga ning elektronpostiga saadetud ettepanekute ja 
vastuväidete puhul elektronpostiga.  
 
Kohalik omavalitsus korraldab üldplaneeringu ja selle avaliku väljapaneku tulemuste ning 
maavanem maakonnaplaneeringu ja selle avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu ühe 
kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Kui avaliku väljapaneku käigus on 
detailplaneeringu kohta laekunud kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, peab kohalik 
omavalitsus korraldama detailplaneeringu avaliku arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku 
väljapaneku lõppemist. Kohalik omavalitsus teatab detailplaneeringu avaliku arutelu 
toimumise aja ja koha vastavas ajalehes hiljemalt üks nädal enne avaliku arutelu toimumist. 
Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel teeb kohalik omavalitsus või 
maavanem planeeringus vajalikud parandused ja täiendused. Kui avaliku väljapaneku ja 
avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud parandused ja täiendused muudavad planeeringu 
põhilahendusi, korratakse planeeringu kooskõlastamist isikuga, keda muudatus puudutab, 
ning avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu planeeringu muutmise järel.  
 
VVO-d on välja toonud probleemi, et planeeringute avalikustamise tähtaeg – 2 nädalat – ei 
ole piisav. Tihti on tähtaeg 2 nädalast lühem. Samuti väidavad VVO-d oma praktika põhjal, 
et enamasti nad ei saa tagasisidet ettepanekute ja vastuväidete suhtes riiklike strateegiate ja 
tegevuskavade ettevalmistamisel. 
 
VI Seadusandlikud ja muud meetmed, mis rakendavad konventsiooni 
artiklit 8, mis sätestab avalikkuse osaluse keskkonnaga seotud õigusaktide 
ettevalmistamisel 
 
Vastavalt avaliku teabe seaduse § 28 punktide 15–17 kohaselt tuleb avalikustada järgmised 
dokumendid: 
 

• ministeeriumides valminud seaduste ja Vabariigi Valitsuse määruste eelnõud koos 
seletuskirjadega nende kooskõlastamiseks saatmisel ja Vabariigi Valitsusele 
esitamisel; 

• ministri ja kohaliku omavalitsuse organite määruste eelnõud koos seletuskirjadega 
enne nende vastuvõtmiseks esitamist; 

• kontseptsioonide, arengukavade, programmide ja muude üldise tähtsusega projektide 
eelnõud enne pädevatele organitele heakskiitmiseks esitamist, samuti vastavad 
heakskiidetud või vastuvõetud dokumendid. 

 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 11.06.1996 määrusega nr 160 kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
reglemendis reguleeritakse õigusaktide avalikustamist eelnõude kooskõlastamise 
infosüsteemis. Seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Valitsuse määruse ja ministri määruse 
eelnõu kooskõlastamiseks tehakse eelnõu koos kõigi lisadega kättesaadavaks 
Justiitsministeeriumi hallatavas eelnõude kooskõlastamise infosüsteemis ning infosüsteem 
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saadab teate eelnõu kooskõlastamiseks esitamise kohta kõigile ministeeriumidele, 
Riigikantseleile, ministritele, kes ei juhi ministeeriumi, ja kohalike omavalitsuste 
üleriigilistele liitudele nende ametlikel e-posti aadressidel. Ministeeriumid ja Riigikantselei 
avaldavad oma veebilehel viite eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi asukohale Internetis. 
Eelnõude menetlemise infosüsteemi kantud dokumendid on avalikud. Ka Riigikogu 
kodulehel on võimalik tutvuda seaduste ja otsuste eelnõudega. Ministrite määruste avaliku 
väljapaneku tähtaeg on viis tööpäeva. Kõigi teiste õigusaktide kooskõlastamise tähtaeg on 
kümme tööpäeva. Seaduste eelnõudele lisandub veel 15 tööpäeva, mil eelnõu on 
kooskõlastamisel Justiitsministeeriumis ja ka Riigikogus menetluses olev aeg. Avalikkusel 
on võimalik teha õigusakti eelnõu kohta ettepanekuid kogu välja paneku perioodi jooksul. 
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse reglemendile eelnõu või muud dokumendid, välja arvatud 
seaduse, Riigikogu otsuse ja määruse eelnõu, mille ministeerium või Riigikantselei edastab 
Vabariigi Valitsusele, võib vastavalt kas minister või riigisekretär avaliku teabe seaduse 
alusel ja korras tunnistada asutusesiseseks teabeks, kuni Vabariigi Valitsuse otsuse 
vastuvõtmiseni või muuks seaduses ettenähtud tähtajaks. Ministeerium ja Riigikantselei on 
kohustatud mitte väljastama ega avaldama Vabariigi Valitsusele esitatud asutusesiseseks 
teabeks tunnistatud eelnõu ja sellele lisatud dokumente, kuni Vabariigi Valitsuse otsuse 
vastuvõtmiseni või muu juurdepääsupiirangu kehtivuse tähtaja lõppemiseni.  
 
Keskkonnaministeeriumi õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel on eelnõud saadetud 
arvamuse avaldamiseks alati ka asjaomastele valitsusvälistele organisatsioonidele ning 
erialaliitudele jt isikutele, keda eelnõu puudutab. Keskkonnaministeeriumis ühtlustatakse 
avalikkuse kaasamise reeglid ministeeriumisisese õigusaktide ettevalmistamise korraga. 
Õigusaktide kohta tehtud ettepanekuid on arvestatud võimaluse piires. 
 
VVO-d on artikkel 8 rakendamisel välja toonud järgmised probleemid: 

• neid ei kaasata piisavalt juba õigusaktide ettevalmistamise algetappi; 
• kaasamise praktika on ebasüsteemne; 
• info kättesaadavus võiks olla parem. 

 
 
VII Seadusandlikud ja muud meetmed, mis rakendavad konventsiooni 
artiklit 9, mis sätestab juurdepääsu õigusemõistmisele keskkonnaasjades 

 Seaduse ees on kõik võrdsed ning igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste 
rikkumise korral kohtusse. Igaühel on õigus õiglasele ja avalikule asja arutamisele mõistliku 
aja jooksul sõltumatus ja erapooletus kohtus. Õigusemõistmine toimub maa-, linna- ja 
halduskohtutes, ringkonnakohtutes ning Riigikohtus. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja 
mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega. Menetluse kord on sätestatud erinevates 
seadustes: tsiviilkohtumenetluse seadustikus, kriminaalmenetluse seadustikus, 
väärteomenetluse seadustikus, ning halduskohtumenetluse seadustikus. Kohtuistungid on 
avalikud. Kohus võib seaduses sätestatud juhtudel oma istungi või osa sellest kuulutada 
kinniseks riigi- või ärisaladuse kaitseks, kõlbluse või inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks 
ning siis, kui seda nõuavad alaealise, kannatanu või õigusemõistmise huvid. Kohtuotsus 
kuulutatakse avalikult. Erandiks on juhud, mil alaealise, abielupoole või kannatanu huvid 
nõuavad teisiti. Kohtuotsused ja määrused, millega menetlus lõpetatakse, avalikustatakse 
Internetis, arvestades isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid kitsendusi. Igaühel on õigus 
tema kohta tehtud kohtu otsuse peale seadusega sätestatud korras edasi kaevata 
kõrgemalseisvale kohtule. 
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Maa- ja linnakohtud arutavad esimese astme kohtutena tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasju. 
Eestis on 16 maa- ja linnakohut. Maa- ja linnakohtud asuvad oma tööpiirkonnas, kohtu täpse 
asukoha määrab justiitsminister. Halduskohtud arutavad esimese astme kohtutena seadusega 
nende pädevusse antud haldusasju. Eestis on neli halduskohut. Halduskohus asub 
halduskohtu tööpiirkonnas, mille määrab justiitsminister. Halduskohtu täpse asukoha määrab 
justiitsminister. 

Ringkonnakohus on teise astme kohus, kes vaatab apellatsiooni korras läbi maa-, linna- ja 
halduskohtu lahendeid. Ringkonnakohtud on Tallinna Ringkonnakohus, Tartu 
Ringkonnakohus ja Viru Ringkonnakohus. Ringkonnakohtute asukoht ja tööpiirkonnad on 
sätestatud kohtute seaduses. Ringkonnakohtu täpse asukoha määrab justiitsminister. 

Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus. Riigikohtu pädevuses on kassatsioonkaebuste 
ja -protestide läbivaatamine, kohtuvigade parandamine, teistmisavalduste läbivaatamine ning 
põhiseaduslikkuse järelevalve taotluste läbivaatamine. Riigikohus otsustab asjade menetlusse 
võtmise vähemalt kolmeliikmelises koosseisus. Asi võetakse menetlusse, kui selle 
menetlemist nõuab vähemalt üks riigikohtunik. Riigikohtusse kuulub 19 kohtunikku.  

Juurdepääs õigusemõistmisele - menetlused Eestis konventsiooni artikkel 9 lõigete 
kaupa2

 

1. Konventsiooni artikkel 9 lõige 1. 
 
Olulisemad asjakohased Eesti õigusaktid 
1. Põhiseadus -1992 
2. Avaliku teabe seadus – 15.11.2000 
3. Halduskohtumenetluse seadustik – 25.02.1999 
4. Haldusmenetluse seadus – 06.06.2001 
5. Õiguskantsleri seadus – 25.02.99 
6. Vabariigi valitsuse seadus – 13.12.95 
 
Igaüks, kes leiab, et tema teabealaseid õigusi on rikutud, võib Eestis nõuda kontrolli 
teostamist administratsioonilt endalt. Samuti võib igaüks pöörduda nii kohtusse kui ka teiste 
sõltumatute organite poole. Täpsemalt on Eestis viis peamist asjakohast menetlust: 
1. vaidemenetlus; 
2. teenistusliku järelevalve menetlus; 
3. halduskohtumenetlus; 
4. Andmekaitse Inspektsiooni poolt teostatav järelevalve menetlus; 
5. Õiguskantsleri poolt teostatav järelevalve menetlus. 
 
Vaidemenetlus 
 
Vaidemenetlus on reguleeritud haldusmenetluse seadusega. Vaidemenetluse eesmärk on 
võimaldada odavat ja kiiret otsuse ümbervaatamise menetlust ning teisalt anda haldusele 
võimalus parandada oma vigu. Vaidemenetlus on isikule tasuta. Hetkel ei ole vaidemenetlus 
kohustuslik ning isik võib pöörduda otse kohtusse. Vaide võib esitada isik, kes leiab, et 
haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi 

                                                 
2 Järgnev analüüs pärineb H. Veinla ja K. Relve diskussioonimaterjalist “Juurdepääs õigusemõistmisele 

keskkonnasjus” , mis on kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www.envir.ee/aarhus/seminar2_diskussioonimaterjal.pdf 
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(§ 71). Vaiet ei saa siiski esitada haldusorgani, kelle üle teostab teenistuslikku järelevalvet 
Vabariigi Valitsus, akti või toimingu peale.  
 
Vaidemenetluse korras võib taotleda: 
1) haldusakti või toimingu kehtetuks tunnistamist; 
2) haldusakti osa kehtetuks tunnistamist, kui seadus ei piira haldusakti osalist 
vaidlustamist; 
3) ettekirjutuse tegemist haldusakti andmiseks, asja uueks otsustamiseks või 
toimingu sooritamiseks. 
 
Haldusaktid ja toimingud on: 
1) haldusakt on avalik-õiguslikke haldusülesandeid täitva asutuse, ametniku või muu 
isiku korraldus, käskkiri, otsus, ettekirjutus või muu õigusakt, mis on antud 
avalik-õiguslikes suhetes üksikjuhtumi reguleerimiseks (HMS § 51); 
2) toiming on avalik-õiguslikke haldusülesandeid täitva asutuse, ametniku või muu 
isiku tegevus või tegevusetus või viivitus avalik-õiguslikus suhtes (HMS §106) . 
Vaie haldusaktile või toimingule tuleb üldjuhul esitada 30 päeva jooksul. Vaide lahendamise 
ajal võib lahendaja haldusakti täitmise peatada. Üldjuhul tuleb vaie lahendada 10 päeva 
jooksul, kuid läbivaatamise aega võib täiendavaks uurimiseks pikendada kuni 30 päeva 
võrra. 
 
Vaiet lahendades on haldusorganil õigus vaideotsusega: 
1) rahuldada vaie ja tunnistada haldusakt kas täielikult või osaliselt kehtetuks ning 
kõrvaldada haldusakti faktilised tagajärjed; 
2) teha ettekirjutus haldusakti andmiseks, toimingu sooritamiseks või asja uueks 
otsustamiseks; 
3) teha ettekirjutus toimingu tagasitäitmiseks; 
4) jätta vaie rahuldamata. 
 
Vaideotsus vormistatakse kirjalikult ning vaide rahuldamata jätmisel peab otsus olema 
põhjendatud ja sisaldama selgituse halduskohtule kaebuse esitamise kohta. Isikul, kelle vaie 
jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus 
pöörduda kaebusega halduskohtusse.  
 
Teenistuslik järelevalve 
 
Teenistuslikku järelevalvet korraldatakse halduse seaduslikkuse ja otstarbekuse tagamiseks. 
Teenistuslik järelevalve on halduse sisemine kontroll. Isikul ei ole võimalik nõuda 
teenistusliku järelevalve teostamist, kuid ta võib juhtida teenistuslikku järelevalvet teostava 
haldusorgani tähelepanu asjaoludele, mis tingivad teenistusliku järelevalve teostamise 
vajalikkuse. Teenistuslikku järelevalvet ei teostata küsimustes, mis puudutavad (riikliku) 
järelevalve toiminguid ja akte, nt ei teostata teenistuslikku järelevalvet keskkonnainspektori 
ettekirjutuse üle. 
 
Teenistusliku järelevalve teostajal on õigus: 
1) teha ettekirjutus akti või toimingu puuduste kõrvaldamiseks; 
2) peatada toimingu sooritamine või akti kehtivus; 
3) tunnistada akt kehtetuks. 
Kokkuvõtteks: Teenistusliku järelevalve menetlusel on toetav roll Arhusi konventsiooni 
nõuete elluviimisel. 
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Halduskohus 
 
Tulenevalt halduskohtumenetluse seadustiku § 7 lõikest 1 on isikul, kelle arvates on rikutud 
tema õigust keskkonnaalasele teabele, võimalus pöörduda halduskohtusse. Pikemalt 
käsitletakse halduskohtuga seonduvat järgnevate artikkel 9 lõigete analüüsimisel. 
 
Andmekaitse Inspektsioon 
 
Avaliku teabe seadus on peamine siseriiklik õigusakt, mis viib ellu Arhusi konventsiooni 
neljanda artikli (juurdepääs keskkonnateabele) nõudmisi. Selle seaduse § 46 kohaselt võib 
avaliku teabe seaduse rikkumisel pöörduda vaidega Andmekaitse Inspektsiooni poole. 
Andmekaitse Inspektsioon (edaspidi Inspektsioon) on valitsusasutus, mille põhiülesandeks 
on riiklik järelevalve isikuandmete töötlemise, andmekogude pidamise ja avalikule teabele 
juurdepääsu üle. Inspektsiooni poolt läbi viidav menetlus on teatud erisustega vaidemenetlus. 
Inspektsioonil on õigus teha teabevaldajale ettekirjutus seaduse täitmiseks. Teabevaldaja 
peab vajalikud abinõud kasutusele võtma viie tööpäeva jooksul. Kui teabevaldaja jätab 
Inspektsiooni ettekirjutuse täitmata ega vaidlusta seda halduskohtus, alustab Inspektsioon 
väärteomenetlust või pöördub teabevaldaja kõrgemalseisva asutuse või organi poole 
teenistusliku järelevalve korraldamiseks. 
 
Andmekaitse Inspektsiooni poolt teostatav järelevalve menetlus on teatud erisustega 
vaidemenetlus, mis on loodud tagamaks efektiivset juurdepääsu avalikule teabele. Praktikas 
on menetlus ajamahukas ja keerukas. Probleeme võib tekitada ka inspektsiooni ettekirjutuste 
täitmise tagamine. 
 
Õiguskantsler 
 
Õiguskantsleri peamiseks ülesandeks on järelevalve teostamine seadusandliku ja täidesaatva 
riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele 
vastavuse üle. Lisaks eelnevale saab igaüks, tulenevalt õiguskantsleri seaduse paragrahvist 
19, pöörduda õiguskantsleri poole riigiasutuste tegevuse, sealhulgas isikute põhiseaduslike 
õiguste ja vabaduste tagamise kontrollimiseks. Kuivõrd juba põhiseaduse XII peatükk 
rõhutab õiguskantsleri iseseisvust, saab õiguskantslerit kahtlemata pidada sõltumatuks 
organiks Arhusi konventsiooni artikkel 9 lõike 1 tähenduses. Õiguskantsleri poolt läbiviidav 
menetlus on tema poole pöördunud isikule tasuta. Õiguskantsler ei ole varustatud küllaldaste 
vahenditega, et tagada oma funktsioonide tõhus elluviimine. Samuti ei ole sätestatud kindlaid 
menetlustähtaegu. Seetõttu ei ole õiguskantsleri poolt teostatav järelevalve menetlus kohane 
Arhusi konventsiooni nõuete elluviimiseks, kuid menetlusel võib olla toetav roll. 
 
Autorid leiavad, et Arhusi konventsiooni art. 9 lõike 1 nõuded on tänu sõltumatu 
Andmekaitse Inspektsiooni ning vaidemenetluse olemasolule põhimõtteliselt täidetud. 
Nõuete paremaks elluviimiseks oleks siiski otstarbekas:  
1. Selgemalt sätestada Andmekaitse Inspektsiooni sõltumatus ning tugevdada 
Inspektsiooni võimalusi tagada ettekirjutuste täitmine 
2. Tugevdada õiguskantsleri rolli vaidlustamise menetluses. 
 

2. Konventsiooni artikkel 9 lõige 2 

 
Olulisemad asjakohased Eesti õigusaktid 
1. Põhiseadus -1992 
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2. Avaliku teabe seadus – 15.11.2000 
3. Halduskohtumenetluse seadustik – 25.02.1999 
4. Haldusmenetluse seadus – 06.06.2001 
5. Õiguskantsleri seadus – 25.02.99 
6. Vabariigi valitsuse seadus – 13.12.95 
 
Eestis on lõike 2 osas kolm asjakohast menetlust: 
1. Halduskohtumenetlus 
2. Õiguskantsleri poolt teostatava järelevalve menetlus 
3. Vaidlustamise menetlus haldusorganis 
 
Õiguskantsleri poolt teostatavast järelevalve menetlusest ja vaidlustamise menetlusest 
haldusorganis vt lõike 1 analüüsi. 
 
 
Halduskohtumenetlus 
 
Halduskohtusse esitatava kaebuse või protestiga võib taotleda: 
1) haldusakti või selle osa tühistamist; 
2) peatatud haldusakti täitmist või välja andmata jäetud haldusakti väljaandmist, peatatud 
või sooritamata toimingu sooritamist. 
3) haldusakti või toimingu õigusvastasuse kindlakstegemist; 
 
Halduskohtul on õigus: 
1) tühistada õigusvastane haldusakt kas täielikult või osaliselt 
2) teha ettekirjutus õigusvastaselt peatatud haldusakti täitmiseks, välja andmata jäetud 
haldusakti väljaandmiseks või sooritamata toimingu sooritamiseks; 
3) tunnistada haldusakt või toiming õigusvastaseks. 
Halduskohus kontrollib nii halduse teostamise menetluslikku kui ka selle 
materiaalõiguslikku õiguspärasust. 
 
Diskussioonimaterjali autorid leiavad, et Eesti halduskohtumenetlus on Arhusi konventsiooni 
nõuete elluviimiseks üldiselt kohane. Välja võib tuua seda, et Eestis ei ole kehtestatud  
seonduvaid kaebeõiguse standardeid ning kohaseid õiguskaitsevahendeid, samuti seda, et 
kohtu kõrval tavaliselt puudub muu erapooletu ja sõltumatu organ, mis võiks kaebust arutada 
lihtsa ja kiire menetlusega. 
 
Kaebeõigus 
 
Halduskohtumenetluse seadustiku § 7 sätestab kaebeõiguse standardid: 
 
Paragrahv 7. Halduskohtusse pöördumise õigus 
(1) Kaebusega võib halduskohtusse pöörduda isik, kes leiab, et haldusakti või toiminguga on 
rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. Kaebuse avalik-õigusliku suhte olemasolu 
või selle puudumise või haldusakti või toimingu õigusvastasuse kindlakstegemiseks võib 
esitada isik, kellel on selleks põhjendatud huvi. 
 
Niisiis on Eestis kaks kaebeõiguse standardit – õiguste rikkumine ja põhjendatud huvi. 
 
Õiguste rikkumine: 
Kaebeõiguse olemasoluks on vajalikud kolm tingimust: 
1. Vastav keskkonnalane õigusnorm peab tekitama subjektiivse avaliku õiguse. 
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2. See subjektiivne õigus peab kuuluma kaebajale – isiklik seos. 
3. Halduse tegevuse ja isiku subjektiivsete õiguste rikkumise vahel peab olema 
põhjuslik seos 
 
Põhjendatud huvi: 
Kaebeõiguse olemasoluks on vajalikud kaks peamist tingimust: 
1. Kaebajal peab olema asjaga teatav isiklik puutumus. 
2. Kaebaja peab näitama õigusvastasuse kindalakstegemise vajadust. 
 
Autorite kokkuvõte on, et Eesti halduskohtumenetlus põhineb “õiguste rikkumise”, mitte aga 
halduse objektiivse kontrolli doktriinil. Kaebeõiguse standardite senine, küllalt kitsendav, 
tõlgendamine kohtute poolt võib olla oluliseks takistuseks Arhusi konventsiooni elluviimisel. 
Eestis puuduvad erinormid VVO-de kaebeõiguse kohta. Praktikas on kohtud, sh Riigikohus 
Arhusi konventsiooni otse kohaldanud ja mitmetel juhtudel VVO-de kaebeõigust 
tunnustanud. Samas puudub ühtne kohtupraktika kaebeõiguse tunnustamise osas (mõnedel 
juhtumitel ei ole kohus VVO kaebeõigust tunnustanud, kuigi seda oleks pidanud tegema) ja 
seega on kriteeriumid vaja sätestada seadusesse. Kaebeõiguse kriteeriumid on 
väljatöötamisel koostöös Justiitsministeeriumiga ja VVO-dega. 
 
Eraldi käsitlemist vajavad planeeringu-alased menetlused 
Arhusi konventsiooni III sambaga seonduvad otseselt järgmised planeerimisseaduse sätted 
§ 20. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kord 
(1) Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid 
planeeringu kohta. 
§ 26. Planeeringute kehtestamise vaidlustamine 
(1) Planeeringu kehtestamise otsuse vaidlustamiseks on igal isikul õigus ühe kuu jooksul, 
arvates päevast, millal isik sai teada või pidi teada saama planeeringu kehtestamisest, 
pöörduda kohtusse, kui ta leiab, et see otsus on vastuolus seaduse või muu õigusaktiga 
või selle otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. 
 
Planeerimisseadus on Arhusi konventsiooni elluviimiseks üldiselt kohane. Riigikohus on 
asunud seisukohale, et seaduse § 26 lõige 1 võimaldab esitada populaarkaebust kehtestatud 
planeeringu vaidlustamiseks, st igaühel on õigus planeeringut vaidlustada halduskohtus ilma 
et peaks tõestama, et see rikub tema õigusi või põhjendatud huvi. Keskkonnaministeerium on 
seisukohal, et materiaalõiguse seadusega ei ole kohane reguleerida menetlusõiguse küsimusi. 
 
Üldine kokkuvõte: 
Arhusi konventsiooni art. 9 lõike 2 elluviimiseks võib kaaluda järgmist: 
1. Kehtestada keskkonnaasjades kaebeõigust täpsustavad sätted – võttes arvesse Arhusi 
konventsiooni üldist eesmärki – tagada laiaulatuslik, lihtne ja efektiivne juurdepääs 
vaidlustamise menetlusele. 
2. Kehtestada nõuded kaebeõigust omavate VVO-de 
tunnustamiseks. 
3. Tugevdada õiguskantsleri rolli vaidlustamise menetluses. 
 

3. Konventsiooni artikkel 9 lõige 3. 

Olulisemad asjakohased Eesti õigusaktid 
1. Põhiseadus -1992 
2. Halduskohtumenetluse seadustik – 25.02.1999 
3. Haldusmenetluse seadus – 06.06.2001 
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4. Õiguskantsleri seadus – 25.02.1999 
5. Vabariigi valitsuse seadus – 13.12.1995 
6. Keskkonnajärelevalve seadus – 06.06.2001 
7. Karistusseadustik – 06.06.2001 
8. Politseiseadus – 21.05.1992 
9. Kriminaalmenetluse seadustik – 12.02.2003 
10. Asjaõigusseadus – 09.06.1993 
11. Võlaõigusseadus – 26.09.2001 
 
Asjakohased menetlused on 
1. Vaidemenetlus – vastavalt haldusmenetluse seadusele 
2. Teenistuslik järelevalve - vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele 
3. Õiguskantsleri järelevalve 
 
Kaudselt on asjakohased veel ka 
1. Keskkonnajärelevalve  
2. Kriminaalmenetlus 
 
Vaidementluse, teenistusliku järelevalve ja õiguskantsleri järelevalve kohta vaata eelmiste 
lõigete analüüsi. 
 
Keskkonnajärelevalve 
Vastavalt Keskkonnajärelevalve seaduse §-le 22 võib keskkonda kahjustava tegevuse 
peatada, kui see: 
1) ei vasta keskkonnanormatiivile või keskkonnaloaga lubatud määrale; 
2) toimub keskkonnaloa alusel, kuid ohustab keskkonda või inimeste elu, tervist või vara ja 
seda ohtu ei saa kohe kõrvaldada; 
3) on lubatud ainult keskkonnaloa alusel, kuid luba puudub või seda ei esitata või on luba 
antud ebapädeva isiku poolt või seadusega või seaduse alusel kehtestatud keskkonnanõudeid 
arvestamata; 
4) on lubatud vaid teatud ajal või tingimustel, kuid ei vasta tegevuse lubatud ajale või 
tingimustele.  
Keskkonnajärelevalve asutus võib rakendada ka muid abinõusid keskkonda mõjutava 
tegevuse nõuetega kooskõlla viimiseks 
 
Kriminaalmenetlus 
Vastavalt kriminaalmenetluse seadusitku §-le 6 on kuriteo asjaolude ilmnemisel 
uurimisasutus ja prokuratuur kohustatud toimetatam kriminaalmenetlust, kui puuduvad 
kriminaalmenetlust välistavad asjaolud või kui puudub alus lõpetada kriminaalmenetlus 
otstarbekuse kaalutlusel.  
 
Kaebeõiguse standardid 
1. Vaidlustamise menetlus – vastavalt haldusmenetluse seaduse §-le 71 on vaide esitamise 
õigus isikul, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või 
piiratud tema vabadusi. Vaata lisaks punkt 1.2.2. 
2. Õiguskantsleri järelevalve – Vastavalt Õiguskantsleri seaduse §-le 22 on igaühel õigus 
esitada õiguskantslerile isiklikult või oma esindaja kaudu oma põhiseaduslike õiguste ja 
vabaduste rikkumise korral avaldus käesoleva seaduse paragrahvis 20 osundatud asutuste 
tegevuse peale. 
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Kohtu poole pöördumine 
Halduskohtu osas vt eelnevat analüüsi.  Tsiviilõiguslikest vahenditest tuleks käsitleda 
naabrusõigusi ja kahju hüvitamist. 
 
Naabrusõigused 
Asjaõigusseaduse §§ 143 ja 144 on asjakohased: 
§ 143. Kahjulikud mõjutused 
(1) Kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, 
põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma 
kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus 
keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik suunamine naaberkinnisasjale on keelatud.  
(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud mõjutused kahjustavad oluliselt kinnisasja 
kasutamist, kuid mõjutuste kõrvaldamise kulud on suuremad tekkivast kahjust, on 
mõjutatava kinnisasja omanikul õigus nõuda mõjutuse põhjustanud kinnisasja omanikult 
hüvitust. 
§ 144. Keelatud rajatis ja seadeldis 
(1) Kinnisasja omanikul on õigus nõuda, et naaberkinnisasjale ei püstitataks või seal ei 
säilitataks rajatist või seadeldist, mille suhtes on alust eeldada, et see tekitab keelatud 
mõjutuse tema kinnisasjale. 
(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud rajatis või seadeldis on püstitatud kooskõlas 
seadusega, on õigus nõuda rajatise või seadeldise eemaldamist ainult pärast keelatud 
mõjutuse tegelikku toimumist.  
 
Õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine 
Võlaõigusseaduse asjakohased sätted on §§133, 1056 ja 1058. 
§ 133 Keskkonnohtliku tegevusega tekitatud kahju hüvitamine 
(1) Keskkonnaohtliku tegevusega kahju tekitamise puhul kuulub lisaks isikule või tema 
varale tekitatud kahjule hüvitamisele ka kahju, mis on seotud keskkonna kvaliteedi 
halvenemisega. Hüvitada tuleb samuti kahju suurenemise ärahoidmiseks või kahju 
tagajärgede leevendamiseks rakendatud mõistlike abinõudega seotud kulud ning nende 
abinõude rakendamisest tekkinud kahju. 
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kahju ja kulud tuleb hüvitada seaduses 
sätestatud ulatuses ja korras. 
§ 1056. Vastutus suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest 
(1) Kahju põhjustamise korral eriti ohtlikule asjale või tegevusele iseloomuliku ohu tagajärjel 
vastutab kahju tekitamise eest, sõltumata oma süüst, ohu allikat valitsenud isik. Suurema ohu 
allikat valitsenud isik vastutab kannatanu surma põhjustamise, talle kehavigastuse või 
tervisekahjustuse tekitamise või tema asja kahjustamise eest, kui seadusest ei tulene teisiti. 
 
§ 1058. Ohtliku ehitise või asja omaniku vastutus 
(1) Ehitise omanik vastutab selles toodetava, ladustatava või edastatava energia või tule-, 
kiirgus- või plahvatusohtlike, mürgiste või sööbivate või keskkonnaohtlike ainete tõttu või 
muul põhjusel ehitisest lähtuva erilise ohu tagajärjel tekkinud kahju eest. Asja omanik 
vastutab asjast lähtuva tule-, kiirgus- või plahvatusohtlike, mürgiste, söövitavate või 
keskkonnaohtlike omaduste tõttu või muul põhjusel asjast lähtuva erilise ohu tagajärjel 
tekkinud kahju eest. 
(2) Kui ohtlik ehitis või asi võis kahju põhjustada, eeldatakse, et kahju põhjustati ehitisest või 
asjast lähtuva erilise ohu tagajärjel. See ei kehti, kui ehitist või asja on nõuetekohaselt 
käitatud ja käitamine ei olnud häiritud. 

4. Konventsiooni artikkel 9 lõige 4. 
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Aus ja õiglane menetlus 
Ausust ja õiglust (sh mittediskrimineerimist ja proportsionaalsust) ning kohtute ja 
õiguskantsleri sõltumatust ning seaduskuulekust käsitleb juba põhiseadus. Nimetatud 
põhimõtteid on mitmes lahendis rõhutanud ka Riigikohus. Kohtumenetluse seadustikud 
võimaldavad taandada erapoolikuid kohtunikke ning muid asja otsustamist mõjutada võivaid 
erapoolikuid isikuid. Erapooletuse põhimõte kehtib ka haldusmenetluses (haldusmenetluse 
seadus § 10). 
 
Õigeaegne menetlus 
Halduskohtud peaksid arutama asju üldjuhul kahe kuu jooksul kaebuse saamisest. 
Protsessiosalise kohtusse mitte ilmumine ei ole takistuseks asja läbivaatamisel. Otsuse 
kuulutamise ja edasikaebamise tähtajad ei ole pikad. Seega on halduskohtumenetlus 
teoreetiliselt õigeaegne. Tegelikkuses võivad aga halduskohtud tihti üle koormatud olla 
(eelkõige Tallinna Halduskohus) ning läbivaatamise üldist tähtaega ületatakse seetõttu 
mitmekordselt. Kohtuvälistes menetlustes läbivaatamise aeg varieerub. Mõnes, nagu 
õiguskantsleri poolt läbiviidas menetluses, ei ole kindlaid tähtaegu. Põhilises menetluses – 
vaidemenetluses – on siiski sätestatud lühike läbivaatamise aeg: kümme päeva, mida võib 
uurimise vajadusel pikendada 30 päeva võrra. 
 
Mitte takistavalt kallis menetlus 
Kohtuvälised menetlused on printsiibis lõivuvabad ning halduskohtumenetluse lõivud on 
madalad, välja arvatud kahju hüvitamise asjades, kus lõiv on 3% kahjunõudest. Samas ei 
piirdu menetluskulud üksnes läbivaatava organi poolt võetava tasuga vaid hõlmavad ka 
näiteks õigusabi ja ekspertide kulud ning samuti kulude hüvitamise vastaspoolele kaotuse 
korral. Kulud on ilmselt kõige märkimisväärsemad kohtuasjades. Süsteemil, kus ’kaotaja’ 
peab hüvitama ’võitjale’ kohtukulud võib Arhusi konventsiooni ellurakendumisele olla nii 
positiivne kui negatiivne mõju. Positiivne, sest võimaldab kaebajal kulud tagasi saada 
ilmsete seaduste rikkumiste korral; negatiivne, sest keskkonnaasjade ebamäärasus ning 
sellega seonduv ebakindlus kohtulahendi osas võib kaasa tuua kaebuse mitteesitamise. 
Kohtukuludest saab kohus vastaspoolele hüvitatavad õigusabi kulusid vähendada ning teatud 
juhtudel sellise kulu üldse välja mõistmata jätta. Samuti võib kohus otsustada, et 
maksejõuetu füüsilise isiku õigusabi kulud kannab riik.  
 
Riigilõiv kohtumenetluse eest ei ole kallis, aga menetlusega seonduvad kohtukulud võivad 
osutuda takistavalt kalliks. Riik kompenseerib kulusid  ainult maksejõuetuse korral. Seega ei 
ole see osa konventsioonist täielikult rakendunud, kui arvestada, et konventsiooni eesmärgiks 
on rahaliste takistuste vähendamine kõigil juhtudel, et saavutada parem keskkonna kaitstus. 
 
Kohased ja tõhusad õiguskaitsevahendid 
Halduskohtumenetluse ning vaidemenetluse õiguskaitsevahendid on üldiselt kohased ja 
tõhusad. Sama ei saa kahjuks öelda kõigi menetluste kohta. Nt õiguskantsleri käsutuses 
olevad vahendid on selgelt ebapiisavad tema funktsioonide täitmiseks. Samuti võib kahelda 
mõne erimenetluses ette nähtud vahendi tõhususes, muuhulgas seetõttu, et menetlejal võib 
puududa reaalne võim tagamaks õiguskaitsevahendi tegelik täitmine. Vaide või kaebuse 
esitamine ei takista üldjuhul kaevatava haldusakti täitmist või toimingu sooritamist. Samas 
võib see luua olukorra, kus lõppotsust ei ole enam võimalik täita. Seda eriti 
keskkonnaasjades, kus kahju võib tihti olla korvamatu. Seetõttu võimaldab nii vaidemenetlus 
kui ka halduskohtumenetlus teatud ulatuses esialgset õiguskaitset. Vaidemenetluse vastav 
säte on väga üldsõnaline, lubades haldusakti täitmise peatamist (kuid mitte toimingu 
sooritamise peatamist) vaidemenetluse ajal, kui see on vajalik avaliku huvi, haldusakti 
adressaadi või kolmanda isiku õiguste kaitseks (haldusmenetluse seadus § 81). 
Halduskohtumenetluse regulatsioon (§-d 121 ja 122) on tunduvalt põhjalikum ning vastavaid 
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sätteid on lahti mõtestanud ka Riigikohus paaris lahendis. Sellest hoolimata on regulatsioon 
kohati ebaselge. 
 
Otsuste kirjalikkus ja kättesaadavus üldsusele 
Otsuste kirjalikkus pole Eestis ilmselt probleem. Nõue on selgelt sätestatud põhimenetlustes 
ning teistes, nagu õiguskantsleri järelevalve menetluses, võib seda eeldada. Otsuste 
kättesaadavus üldsusele on aktuaalsem küsimus. Kõik kohtulahendid on alates 2001.a. 
oktoobrist põhimõtteliselt kättesaadavad internetis. Ka teistes menetlustes tehtud otsused on 
põhimõtteliselt avalikkusele kättesaadavad. Haldusorganid on kohustatud pidama registrit, 
mis on printsiibis avalik ning tihti kättesaadav internetis. Mõnel juhul, nagu Andmekaitse 
Inspektsiooni järelevalve menetluses, on haldusorganil kohustus avalikustada 
menetlustulemused veebilehel. 
 
Üldine kokkuvõte 
Eesti siseriiklik õigus üldiselt täidab konventsiooni artiklis 9 lõikes 4 menetlustele esitatavad 
miinimumnõuded. Nõuete paremaks elluviimiseks oleks siiski otstarbekas: 
1. Kiirendada asjade läbivaatamist halduskohtumenetluses. 
2. Täpsustada esialgse õiguskaitse sätteid. 
3. Tugevdada õiguskantsleri käsutuses olevaid õiguskaitsevahendeid. 
 
5. Konventsiooni artikkel 9 lõige 5. 
 
Üldsuse teavitamine juurdepääsu võimalustest 
Igaühe õigus pöörduda kohtusse on sätestatud juba põhiseaduses ning hästi teada. Ilmselt ei 
ole aga üldsusele sama hästi teada, kuidas täpselt kohtusse pöörduda või mis on alternatiivid 
kohtumenetlusele. Veelgi vähem ollakse teadlikud, mis juhtudel on lootust positiivsele 
tulemusele, nt ei ole ilmselt hästi teada, et halduskohtus on kaebuse rahuldamise üheks 
eelduseks isiklik puutumus: põhjendatud huvi või õiguste rikkumine. Praktikas on üldsust 
juurdepääsu võimalustest õigusemõistmisele ilmselt teavitatud väga erineval viisil ja moel. 
Seaduse tasemel on teavitamiskohustus puudulik. Üldist teavitamiskohustust käsitleb avaliku 
teabe seadus, mille kohaselt peavad tähtsamad asutused pidama teabe avalikustamiseks 
veebilehte ning teavitama avalikkust veebilehega tutvumise võimalustest. 
Justiitsministeeriumi veebilehel on eraldi teema ‘abiks kohtusse pöördujale’. Kahjuks 
käsitleb teema tsiviil- ja mitte halduskohtusse pöördumist. Keskkonnaministeeriumi 
veebilehel on tutvustatud Arhusi konventsiooni põhimõtteid ning avalikustatud seonduvaid 
materjale, mis võivad olla üldsusele abiks juurdepääsu võimaluste teadvustamisel. 
 
Rahalised ja muud takistused 
Rahaliste takistuste osas võib välja tuua järgmist: 
1. Riigi õigusabi seaduses püütakse anda terviklikum lahendus maksujõuetutele füüsilistele 
isikutele tasuta õigusabi andmise osas. 
2. Märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise seaduses kohustatakse 
haldusorganeid andma piiratud ulatusest tasuta õigusabi. 
3. Võib olla võimalik kohtukulude (osaline) kindlustamine läbi vastutuskindlustuse. 
 
Muude takistuste osas võib välja tuua järgmist: 
1. Nii haldusmenetluses kui ka halduskohtumenetluses peaks takistusi aitama vähendada 
uurimisprintsiip, mis kohustab menetlejat välja selgitama menetletavas asjas olulise 
tähendusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid oma algatusel. 
2. Ilmselt on takistuseks õiguse kiire areng: üldsus ning tihti ka ametnikud ei pruugi olla 
teadlikud vaidlustamisvõimalustest. 
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Üldine diskussioonimaterjalide autorite kokkuvõte 
Arhusi konventsiooni artikkel 9 lõike 5 elluviimiseks oleks otstarbekas: 
1. Sätestada konkreetsemalt üldsuse teavitamiskohustus õigusemõistmisele juurdepääsu 
küsimustes, sh kohustada avalikustama veebilehtedel vastavat abimaterjali. 
2. Regulaarne menetlejate täiendkoolitus keskkonnaõiguse arengu osas ning 
ametnike koolitus hea halduspraktika küsimustes. 
3. Kaaluda (teatud ulatuses) tasuta õigusabi võimaldamist keskkonnaasjades. 
4. Parandada keskkonna-alaste ametlike teadete informatsiooni kvaliteeti. 
 
VVO-d on artikkel 9 rakendamisel välja toonud järgmised probleemid: 

• VVO-de peavad vaidemenetlust ebaefektiivseks, kuna nad leiavad, et enamasti 
haldusorgan oma otsust ei muuda; 

• Teise poole kohtukulude kandmine võib saada takistuseks kohtusse pöördumisel. 
 
Positiivsete asjaoludena toovad VVO-d välja, et: 

• Riigikohus ei ole füüsilistelt isikutelt kohtukulusid haldusasjades välja mõistnud; 
• Planeerimisseaduse säte, mis võimaldab esitada populaarkaebust planeeringute 

vaidlustamiseks on asjakohane ja vajalik ning ei ole vastuolus halduskohtumenetluse 
seadusega. 

 
VVO-d on toonud välja ka üldised probleemid konventsiooni rakendamisel: 

• Põhiseaduse tasandil puudub otsene viide õigusele puhtale keskkonnale; 
• Arhusi konventsiooni eestikeelne tõlge ei vasta ingliskeelsele versioonile. 

 
 


