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PÕHISEADUSE KOOLITUSE LÕPLIK PROGRAMM 

 

1. Koolitusvajaduse kirjeldus 

1.1 Koolitusteemade analüüs 

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3 järgi teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega 

kooskõlas olevate seaduste alusel. See tähendab põhiseadusega kooskõlas olevate seaduste 

olemasolu ja nende põhiseaduspärast rakendamist. 

Õigusloomeprotsess on piiratud põhiseaduse reeglite ja põhimõtetega. Seetõttu peavad 

õigusloomega tegelevad juristid neid teadma ja oskama tunnetada, millisel kujul on loodavad 

lahendused põhiseaduse järgi lubatavad ja sellega kooskõlas.    

Põhikohal on eelkõige põhiseaduse § 3 tuumikfunktsioonid, põhiseaduslikku järku väärtused, 

põhimõtted ja 2. peatüki põhiõiguste riive lubatavuse tingimused. 

Õigusloomeprotsessis tuleb tunnetada, kus asub põhiõigusriivelise volitusnormi mahu ja sisu 

piir ning milline on ülesannet täitev pädev organ.  

Põhiõigust piirata lubava normi loomisel ning sisult õige ja õiglase lahenduse leidmisel tuleb 

tunda  põhiseaduse põhimõtteid, mh proportsionaalsuse põhimõtet. Proportsionaalsuse 

põhimõtet on järjepidevalt sisustanud Riigikohus ja õiguskantsler. Õiguslooja jaoks on oluline 

teada lisaks proportsionaalsuse nõudega tihedalt seotud kaalutlusõiguse olemust ja piire. Ja seda 

kahes tahus: 

 Kuidas jõuda proportsionaalse volitusnormini – see eeldab põhiõiguse riive 

lubatavuse erinevate võimaluste kaalumist (kaalutlusõigus õigusloome 

protsessis). 

 

 Kuidas koostada kaalutlusõigust sisaldav volitusnorm. 

Õigusloomejurist peab oskama konkreetse valdkonna vajadustest ja ülesandest lähtuvalt 

tunnetada: 

- millise võimuharu esindaja ja kes valida õigusnormi kehtestajaks ning 

- kes valida õigusnormi täitjaks.  

Põhiseaduse tähendust ja tähtsust õigusloomeprotsessis osalejatele on raske üle hinnata.  

Kokkuvõtvalt on koolituse võtmeküsimusteks: 

 Põhiseaduse tähtsus õigusloomeprotsessis (sisu, põhimõtted, tõlgendamine, põhiõiguste 

tähendus põhiseaduses) 

 Õigusriigi ja demokraatia põhimõtete ning nende alapõhimõtete kollisioon: sisuline 

legitimatsioon, olulisus, põhiõiguste tagamine, võimude lahusus, proportsionaalsus 
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 Kaalutlusõigus põhiõigusriivelise normi koostamisel ja kaalutlusõigus normis 

 Avaliku ja eraõiguse eristamine, avaliku huvi kui määratlemata mõiste sisustamine 

1.2 Sihtgrupi analüüs  

Koolituse läbiviimisel arvestatakse, et üldjuhul on õigusloomejuristidel olemas baasteadmised 

põhiseadusest, eeskätt põhiõiguste riive põhiseaduslikest nõuetest.  

Koolituse eesmärgiks on viia sihtgrupini ühene käsitlus seaduse reservatsiooni nõudest 

(sealhulgas volitusnormi asukoht ja selle õigusselgus), proportsionaalsuse põhimõttest koos 

kaalutlusõiguse reeglitega ning avaliku huvi sisustamise käsitlusest avaliku õiguse ja eraõiguse 

eristamisel, arvestades konkreetse valdkonna erisusi ja sihtgrupi tõstatatud teemasid. 

Koolituse sihtgrupiks on õigusloomega tegelevad (valitsus)asutuste juriidilise haridusega 

ametnikud. Õigusloomejurist on eelnõu juriidilist kvaliteeti tagav jurist. Selline sihtgrupp on 

juriidilistes üldküsimustes ning nende asutuse tegevusvaldkonnas kõrgete teadmistega. 

Põhiõiguste riive põhiseaduslikkuse alused puudutavad neist kõiki. Õigusloomealases 

tegevuses on oluline ära tunda kavandatavas regulatsioonis põhiõigusriive võimalus ning sellest 

tulenevalt koostada põhiõigusriive alased normid põhiseadusega kooskõlas.  

Koolituste sihtgruppi kuulub (kuni) 40 ministeeriumide ja Riigikantselei õigusloomejuristi ning 

Riigikogu, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei juures õigusloomega 

kokku puutuvad juristid.  

Vabade kohtade olemasolu korral kaasatakse koolitustele õigusloomes osalevate 

ministeeriumide sisuosakondade juristid ning ametite ja inspektsioonide juristid.  

 

1.3 Koolituse võtmetulemused  

Koolituse võtmetulemusena (õpiväljundid): 

 Koolitatav rakendab põhiõigusriivelise normi koostamisel seostatult ja 

põhistatult demokraatia ja õigusriigi põhimõtetest lähtuvalt teadmisi seaduse 

reservatsioonist, proportsionaalsusest, kaalutlusõigusest.  

 

 Koolitatav mõistab ja rakendab avaliku ja eraõiguse eristamise kriteeriume, 

eeskätt avaliku huvi sisustamise põhimõtteid. 

2. Teemakoolituse sisuline kava 

2.1 Koolituse eesmärk 

Koolituse eesmärgiks on õigusloomejuristide teadmiste süvendamine põhiõigusriiveliste 

normide koostamisel, eeskätt põhiseadusest tulenevate seaduse reservatsiooni ja  

proportsionaalsuse nõuete järgimisel ning avaliku ja eraõiguse eristamise kriteeriumite 

rakendamisel, eeskätt huviteooria sisustamisel. 
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2.2 Koolituse teemad, maht ja sisu 

 

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.  

 

Teemad:  

 

 Põhiseaduse tähtsus õigusloomeprotsessis (sisu, põhimõtted, tõlgendamine, 

põhiõiguste tähendus põhiseaduses), 1 akadeemiline tund 

 

(1 x 45 min) 

 

Põhiseaduse tähtsus ja tähendus 

õigusloomeprotsessis 

Põhiseadus kui normihierarhia tipp. 

Põhiseaduse põhimõtete tähendus õiguse 

tõlgendamisel; rahvusvahelise õiguse 

üldtunnustatud põhimõtete ja põhiseaduse 

põhimõtete ja õiguse põhimõtete seos ja 

ühisosa.  

Olulisuse põhimõte kui üks peamine reegel 

õigusloometegevuses. 

Praktilised näited. 

Põhiõiguste tähendus põhiseaduses Põhiõigused põhiseaduses ja 

rahvusvahelistes aktides (siseriigi seadus 

koos välislepinguga (nt lastekaitseseadus ja 

lapse õiguste konventsioon), EIK, EL 

põhiõiguste harta sealhulgas). 

Hea õigusloome tava HÕNTE nõuded põhiseadusnõuete valguses. 

Hea õigusloome tava – praktilised näited. 

 

 

 

 

 

 

 Õigusriigi ja demokraatia põhimõtete ning nende alapõhimõtete kollisioon: 

sisuline legitimatsioon, olulisus, põhiõiguste tagamine, võimude lahusus, 

proportsionaalsus. Põhiõigusriive põhiseaduslikkuse alused. Kaalutlusõigus.   

5 akadeemilist tundi. 

  

(5 x 45 min) 

 

Põhiseaduse põhimõtete kollisioonist Õigusriigi ja demokraatia põhimõtete 

omavaheline seos ja mõju. Seaduslikkus, 

vacatio legis, olulisus, proportsionaalsus, ka 

võrdne kohtlemine jt põhimõtted. 

Õigusloome mahu vähendamise võimalused 

(volitusnormid Vabariigi Valitsusele, 

ministrile, seletuskiri kui volitusnormi 

vajalikkuse põhjendaja ning rakendusakti 
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kavandi koostamine – HÕNTE § 48).  

Praktilised näited.  

Põhiõiguste tagamise põhimõte Kohustatud ja õigustatud subjektid. Kaasnev 

mõju kolmandatele isikutele (nt KOV-le 

kohustuse panemisel rahalise koormuse 

tekitamine). 

Lühidalt põhiõiguste riive 

põhiseaduspärasuse nõuetest (nn 

põhiõigusriive skeemid: vabaduspõhiõiguste 

riive skeem, võrdsuspõhiõiguste riive skeem, 

nõudepõhiõiguste riive skeemid). 

 

Seaduse reservatsiooni nõue Sisuline legitimatsioon ja olulisuse 

põhimõte. Seadusliku aluse põhimõte. 

Lihtsad, kvalifitseeritud ja nö 

reservatsioonita põhiõigused.  

Õigusselguse põhimõte. Ühe seaduse 

mõistekasutus teistes seadustes. Praktilised 

näited.  

Põhiõigusriive võimalikkus määrusandluses 

olevalt põhiõigusväärtuse ja riive 

intensiivsuse astmest. Praktilised näited.  

Proportsionaalsus ja kaalutlusõigus Proportisonaalsuse hindamise kriteeriumid 

(kohasus, vajalikkus, mõõdukus). 

Põhiõigusriive proportsionaalsuse 

selgitamine seaduseelnõude seletuskirjades.   

Kaalutlusõiguse andmine/välistamine  

põhiõigusriivelise normi koostamisel 

(eristavalt lihtsa, kvalifitseeritud ja nö 

reservatsioonita põhiõiguse puhul).  

Kaalutlusõigus normis – kuidas sõnastada, 

millal kasutada. Praktilised näited.  

 

 Avaliku ja eraõiguse eristamine, avaliku huvi kui määratlemata mõiste 

sisustamine, 2 akadeemilist tundi.  

 (2 x 45 min) 

 

Avaliku ja eraõiguse eristamise teooriad Huviteooria, subjektiteooria ja 

subordinatsiooni teooria. 

Riigiasutus, riigi äriühing, riigi sihtasutus. 

Haldusleping või tsiviilõiguslik leping. 

Haldusülesande avalik-õiguslik sisu SA Eesti 

Akrediteerimiskeskus näitel jt praktilised 

näited. 

Avalik huvi  Avalik huvi kui määratlemata õigusemõiste 
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Praktiline tegevus Koolitatavad koostavad põhiõigusriivelise 

normi, kus kasutavad teadmisi koolitusest – 

seaduse reservatsioon, proportsionaalsus, 

kaalutlusõigus, õigusselgus, avaliku ja 

eraõiguse eristamine. Praktilise tegevusega 

on alustatud juba koolituse eelnevates 

etappides paralleelselt teooriaga. 

 

Koolituse täpsemad teemad ja teemade ajaline piir sõltuvad igakordselt sihtgrupi 

vajadustest. Need selgitatakse eelnevalt välja koolitusele registreerunud nimekirja alusel 

enne koolituse algust. 

Koolituse näidisajakava 8 akadeemilist tundi: 

 

09.15 - 09.30  Tervituskohv. 

09.30 - 11.00    Õppetöö. 

11.00 – 11.15  Kohvipaus. 

11.15 – 12.45      Õppetöö. 

12.45 – 13.30  Lõunapaus. 

13.30 – 15.00  Õppetöö.  

15.00 - 15.15  Kohvipaus.  

15.15 – 16.45  Õppetöö. 

 

2.3. Soovitused koolitusmetoodika kohta 

Koolitusel kasutatakse nn ümberpööratud klassiruumi elemente, kus koolitatavatele on 

eelnevalt antud koduülesanne tutvuda suunavate küsimuste põhjal põhiõigusriivete 

skeemidega ja nendega seonduvate aktuaalsete probleemkohtadega. Niisugune lähenemine 

ühtlustab koolituspäevaks õpperühma taset, annab koolituseks häälestuse ning 

võimaldab tegeleda rohkem probleemõppe vormide kui pelga loengupidamisega. Iga 

teemaploki käsitlemisel kasutatakse küll ka sissejuhatavalt loenguvormi, kuid selle osakaal 

sõltub õpperühma vajadustest ja eelteadmistest. Iga teemaploki juurde on ette valmistatud 

lühikesed praktilised harjutused ning koolituspäeva teises pooles lahendatakse ka kaasuseid. 

Kaasuste lahendamine toimub nii ühiselt kui ka rühmatöö vormis.  

Koolituses on oluline koht pideval arutelul, soodustatakse jooksvalt küsimuste tõstatamist 

ja ühist arutelu (seejuures vastajateks ka teised koolitatavad nende töö- ja praktikakogemust 

arvestades). 

Koolitust viib läbi kaks lektorit üheaegselt, mis võimaldab tekitada koolitusel   tähelepanu 

köitvama esituse, täpsemate vastuste andmise tänu lektorite poolt teineteise täiendamisele, 

diskussioonide elavama läbiviimise. Ka kahekesi koolituse ettevalmistamine on tõhusam. Nagu 

on näidanud praktika mõjutab kahe lektori  koostöö koolituse tulemusi eriti suuremaarvuliste 

koolitusgruppide puhul (üle 20-25 inimese).  

Koolituste läbiviijad: 

 

Helen Kranich, Õiguskantsleri nõunik 

Triin Roosve, Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse lektor 
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Koolituste toimumise kuupäevad: 

 

13. septembril 2016; 

11. oktoobril 2016; 

8. novembril 2016. 

 

Koolitused viiakse läbi hotelli Park Inn by Radisson Central konverentsikesksuses Narva mnt 

7c Talinn. 

 

 


