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Kehtiv halduskohtumenetluse seadustik jõustus 2012. aastal. Juba seadustikus endas on püütud kodifitseerida kõige olulisem osa Riigikohtu senisest praktikast halduskohtumenetluse
vallas. Võimatu on aga kogu teadmist sätete rakendamise kohta raiuda seadusesse endasse.
Menetlusosaliste ja kohtu iga sammu kohta ei ole võimalik kirjutada seadusepügalat. See aga
ei tähenda, et tarkus menetlusnormide eesmärgist, taustast ja senise kohaldamise kogemusest peaks levima vaid suulise pärimuse kaudu. Kohtuotsuste ja õigusabi kvaliteedile ning
menetluse kiirusele aitab oluliselt enam kaasa süstematiseeritud ja kirjapandud teadmine.
Kuna õ
 iguskirjandust Eestis napib, on kommentaari autorid lugejaga jaganud ka isiklikke
seisukohti seadustiku mõistmisel. Kommentaarid on küll mõeldud eeskätt praktikutele, kuid
vähemalt HKMS võtmesätete osas on teosest loodetavasti õppevahendina abi ka õigusteaduse
üliõpilastele haldusõiguse ja haldusprotsessi kursuste läbimisel.
Raamatul on palju autoreid. Kirjutati igapäevase põhitöö kõrvalt kohtutes või ülikoolis.
Autorite seas on ka enamik HKMS eelnõu töögrupi liikmeid. Enamik paragrahvide selgitusi
algab üldiste märkustega sätte kujunemise, eesmärgi ja põhiseadusliku tausta kohta. Oluliseks
elemendiks on siin ka võrdlus varem kehtinud HKMS ja tsiviilkohtumenetluse sõsarsätetega.
Järgneb regulatsiooni lahtimõtestamine, menetlusnormide koosseisuelementide ja õiguslike tagajärgede avamine. Teose hõlpsamaks käsitsemiseks on paragrahvide selgitused struktureeritud alapealkirjadega. Raamatu lõpust leiab lugeja märksõnastiku. Olulisemad viited
kirjandusele on seekord toodud ära teemakohaste paragrahvide juures.
Õigusakte, kohtupraktikat ja muid allikaid oli autoritel võimalik arvesse võtta 1. novembri
2013. a seisuga.
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