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Arvamus riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsiooni kohta

Täname, et olete edastanud Kaitseliidule arvamuse avaldamiseks riigikaitseõiguse revisjoni 
raames koostatud riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsiooni. Antud algatus on väga vajalik 
arvestades  muutunud julgeolekuolukorda ning vajadusega tagada laiapindse riigikaitse toimimine 
ja efektiivne reageerimine nii sõjalistele kui ka mittesõjalistele ohtudele. 

Kuigi kontseptsioonis käsitletakse mitmeid olulisi kitsakohti nagu näiteks eriolukordade tasemete 
ja juhtimise ühtlustamine ning Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamine avaliku korra ja põhiseadusliku 
korra kaitsesse on puudutamata jäänud mõned Kaitseliidu jaoks olulised küsimused, mille 
käsitlemist me riigikaitseõiguse revisjoni raames loodaksime.

Esiteks leiame, et revisjoni raames oleks kohane vaadata üle ka Kaitseliidu ülesannete kirjeldus. 
Hetkel on riigikaitse arengukavas püstitatud Kaitseliidule eesmärk täita muuhulgas ka maakaitse 
ülesandeid, kuid Kaitseliidu seaduses see ülesanne ei kajastu. Riigikaitseseaduse § 5 lg 3 
kohaselt sätestatakse juriidilise isiku riigikaitseülesanded tema tegevusala, eesmärki või 
ülesandeid reguleerivas seaduses. Kaitseliidu seaduses aga ei ole maakaitsega seoses 
sätestatud ühtegi ülesannet ega eesmärki, on üksnes mainitud, et Kaitseliidu struktuuris asuvad 
maakaitseringkonnad. Seda võib osaliselt põhjendada sellega, et maakaitse jaoks 
ettevalmistatavate üksuste roll on olla sõja ajal Kaitseväe koosseisus, see aga tingib omakorda 
olukorra, kus Kaitseliidu sõjaaja ja rahuaja juhtimisstruktuurid on erinevad, mis ei ole parim 
lahedus kriisidele reageerimise võimekust ja kiirust arvestades. Samuti on väga raske luua 
mõistliku juriidilist konstruktsiooni maakaitseüksuste juhtimisele, kui maakaitseüksused asuvad 
sõja ajal kaitseväe koosseisus aga maakaitserinkonnad, mis neid üksusi administreerivad on 
Kaitseliidu struktuuriüksused. 

Teiseks soovime, et revisjoni raames vaadeldaks ka vabatahtlikust riigikaitses laiemalt. Kuigi 
Kaitseliit on riigikaitseorganisatsioon, siis tema ülesanded riigi sõjalisel kaitsmisel on Kaitseliidu 
seaduses võrdlemisi üldiselt sätestatud. Võib isegi öelda, et Kaitseliidu seaduse kohaselt Kaitseliit 
organisatsioonina ei osale riigi sõjalises kaitsmises, vaid üksnes valmistab selleks ette võimeid so. 
annab oma liikmetele sõjalist väljaõpet. Sellega aga jääb eesmärgistamata suur osa Kaitseliidu 
tegevusest, kuna kõik Kaitseliidu liikmed ei ole kaitseväekohuslased. Õiguslikult tekkis teatud 
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vaakum Kaitseliidu riigikaitseliste ülesannete osas riigikaitse seaduse jõustumisega, millega 
kadus mõiste "kaitsejõud" (mõistet on ekslikult kasutatud ka kontseptsioonis endas). 
Kaitsejõududena käsitleti rahuaja ja sõjaaja riigikaitse seaduses Kaitseväge ja Kaitseliitu, kes 
mõlemad allusid sõjaajal Kaitseväe juhatajale, kes sai seega rakendada neid vajadusel riigi 
sõjalisse kaitsesse. Praegusel hetkel aga see osa Kaitseliidust, kellel sõjaaja paigutust ja 
ülesandeid ei ole ei osale ka riigi sõjalises kaitses. Leiame, et Kaitseliidu seadus ja 
riigikaitseseadus pigem piiravad hetkel Kaitseliidu ja Kaitseväe koos tegutsemist, kuigi nende 
olemuslik eesmärk on väga sarnane, so. valmistumine ja osalemine riigi sõjalises kaitses. 
Antud küsimusele on juhtinud tähelepanu ka Riigikontroll enda käesoleva aasta maikuus tehtud 
auditis (Kaitseliidu valmisolek täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid), milles leiti, et 
kuigi riigikitse arengukavas 2013-2022 ette nähtud Kaitseliidu ülesanded on selgelt formuleeritud 
ning nende täitmine on üldjoontes plaanipärane siis Kaitseliidu eesmärgid, mis puudutavad 
riigikaitse arengukavast väljapoole jäävaid sisekaitse ja mittesõjaliste üksuste tegevusi on 
formuleeritud üldsõnaliselt. Samas hõlmab sisekaitse ja mittesõjaliste üksuste tegevus peaaegu 
poolt Kaitseliidu liikmeskonda, kes on samuti väljaõpetatud ning keda saaks rakendada 
riigikaitses.

Puuduliku eesmärgistatuse probleem puudutab ka korrakaitseülesannete täitmiseks vajalike 
võimete ettevalmistamist. Kaitseliidu seaduses on sätestatud, et Kaitseliitu võib kaasata avaliku 
korra tagamisse, kuid ükski õigusakt ega arengukava ei kohusta selleks vajalike võimeid ette 
valmistama ega selleks ressurssi eraldama. Kaitseliidu üksuste korrakaitseülesannete täitmiseks 
võimalikule ebapiisavale väljaõppele olete viidanud ka riigikaitseõiguse muudatuste 
kontseptsioonis.

Viimasena juhime tähelepanu rahvusvahelise sõjalise koostöö mõistele. Riigikaitseseaduse 
mõistes Kaitseliit rahvusvahelise sõjalise koostööga tegeleda ei saa, kuna Kaitseliitu ei ole 
rahvusvahelist sõjalist koostööd kirjeldavates sätetes mainitud.   Praktikas aga osalevad näiteks 
liitlased nii Kaitseliidu õppustel kui ka vastupidi ning välja on kujunenud tihe koostöö teiste riikide 
vabatahtlike riigikatseorganisatsioonidega (näit. Marylandi Rahvuskaart). Seega vajaks 
riigikaitseseaduse vastav peatükk täiendamist selliselt, et luua juriidiline raamistik , mille alusel 
saaks ka Kaitseliit tegeleda rahvusvahelise sõjalise koostööga.

Leiame, et lahendusi eelpooltoodud probleemidele oleks kohane kaaluda just riigikaitseõiguse 
üldise revisjoni raames.

Lugupidamisega

[allkirjastatud digitaalselt]
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