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SISEKAITSEAKADEEMIA
Põhiseadus õigusloome kujundajana

13. september 2016

11. oktoober 2016

8. november 2016

ETTEKANDJAD: Triin Roosve, Helen Kranich



• 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.
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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.
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PS kui normihierarhia tipp

Põhiseadus

Välislepingud

Seadused, seadlused

Määrused 

Euroopa Liidu õigus?

PS aluspõhimõtted?
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Põhimõtete paljusus?
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Proportsionaalsuse põhimõte - rahvusvahelise õiguse 
üldtunnustatud põhimõttest korrakaitseõiguse põhimõtteni

Rahvv.õigus
+ õiguse 

üldpõhimõte

• Õigusriigi põhimõtte alapõhimõte – avaliku võimu tegevuse 
eesmärgipärasus ja mõõdukus: kohasus, vajalikkus, mõõdukus 

PS põhimõte

• Õigusriigi põhimõtte alapõhimõte – avaliku võimu tegevuse eesmärgipärasus ja mõõdukus: 
kohasus, vajalikkus, mõõdukus 

• Vt PS § 11: põhiõigustesse sekkumine peab olema vajalik

Haldusõiguse 
põhimõte

• HMS § 3 lg 2: Halduse õigusakt ja toiming peab olema kohane, vajalik ning proportsionaalne 
seatud eesmärgi suhtes 

Korrakaitseõi
guse 

põhimõte

• KorS § 7: Korrakaitseorgan järgib riiklikku järelevalvet teostades järgmisi põhimõtteid:
1) kohaldab mitmest sobivast ja vajalikust riikliku järelevalve meetmest seda, mis nii isikut kui 
ka üldsust eeldatavalt kõige vähem kahjustab;
2) kohaldab ainult sellist riikliku järelevalve meedet, mis on proportsionaalne, arvestades 
meetmega taotletavat eesmärki ja kiireloomulist kohaldamist nõudvat olukorda, ja
3) kohaldab riikliku järelevalve meedet vaid nii kaua, kui selle eesmärk on saavutatud või seda 
ei ole enam võimalik saavutada.

• KorS § 8:  Otstarbekuse põhimõte. Korrakaitseorgan tegutseb riiklikku järelevalvet teostades 
eesmärgipäraselt ja efektiivselt ning kohaldab õiguspärase kaalutluse piires riikliku järelevalve 
meetmeid paindlikult.
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EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE TÄIENDAMISE SEADUS 
Eesti rahvas võttis 14.09.2003rahvahääletusel 
põhiseaduse § 162 alusel Eesti Vabariigi põhiseaduse
täiendamiseks vastu järgmise seaduse:
§ 1. Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu, lähtudes Eesti
Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest. (erinorm PS 
§ 123)
§ 2. Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti
Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust
tulenevaid õigusi ja kohustusi. (erinorm PS § 3)
§ 3. Käesolevat seadust saab muuta ainult
rahvahääletusega. 
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Aluspõhimõtted

Euroopa Liidu lepingu art 4 lg 2: „Liit austab 
liikmesriikide võrdsust aluslepingute ees ning nende 
rahvuslikku identiteeti, mis on omane nende poliitilistele 
ja põhiseaduslikele põhistruktuuridele, sealhulgas 
piirkondlikule ja kohalikule omavalitsusele. Liit austab 
riigi põhifunktsioone, sealhulgas riigi territoriaalse 
terviklikkuse tagamist, avaliku korra säilitamist ja riigi 
julgeoleku kaitsmist. Eelkõige riigi julgeolek jääb iga 
liikmesriigi ainuvastutusse.”
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Aluspõhimõtted
 Euroopa põhiseaduse lepingu riigiõigusliku 

analüüsi töörühm: põhimõtted, mis sisalduvad Eesti 
põhiseaduse preambulis ja I peatükis ning §-des 10 
ja 11 - rahvasuveräänsus, riigi rajanemine 
vabadusele, õiglusele ja õigusele, sisemise ja välise 
rahu kaitse, eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi 
aegade, inimväärikus, sotsiaalriiklus, demokraatia, 
õigusriiklus, põhiõiguste ja vabaduste austamine 
ning riigivõimu tegevuse proportsionaalsus”

M.Ernits: inimväärikus; demokraatia; õigusriik; 
sotsiaalriik; rahvusriik
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Aluspõhimõtted
PS kommenteeritud väljaanne: eesti rahvuse, keele ja 
kultuuri säilimine läbi aegade, inimväärikus, Eesti 
iseseisvus riigina ning PS-ga sätestatud võimude 
lahususe ja tasakaalustatuse kindlustamine. PS 
aluspõhimõtete miinimumloetellu (tuumikusse) peaks 
kuuluma ka PS muutmise kord, mis on sätestatud PS 15. 
peatükis ja PSTS §-s 4

+ vt PS § 10 kommentaarid

Küsimus: kas olla avatud või suletud kataloogi 
poolt?

Vihje: vt PS § 11 olemuse moonutamise keeld
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HÕNTE :

§ 3. Seaduseelnõu vastavus ülimuslikele aktidele

Seaduseelnõu peab olema kooskõlas Eesti Vabariigi 

põhiseaduse, rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud 

põhimõtete ja normide, Eesti Vabariigi suhtes 

jõustunud välislepingute ning Euroopa Liidu õigusega.

§ 52. Määruse eelnõu vastavus kehtivale õigusele

(1) Määruse eelnõu peab olema kooskõlas Eesti Vabariigi 

põhiseadusega, teiste seadustega, Euroopa Liidu 

õigusega, rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud 

põhimõtete ja normidega ning Eesti Vabariigi 

välislepingutega. Ministri määruse eelnõu peab olema 

kooskõlas ka Vabariigi Valitsuse määrustega.
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• „Erinevate tõlgendusvõimaluste puhul tuleb 
eelistada põhiseadusega kooskõlas olevat 
tõlgendust neile tõlgendustele, mis 
põhiseadusega kooskõlas ei ole. Samuti 
tuleks eelistada tõlgendust, millega oleks 
tagatud erinevate põhiseaduslike väärtuste 
kõige suurem kaitse (vt Riigikohtu 
22.02.2005 otsuse kohtuasjas nr 3-2-1-73-04 
p-i 36).“   19.05.2009 3-4-1-1-09.

3-4-1-1-09

12

http://www.nc.ee/?id=11&indeks=0,4,20811,19204,19223&tekst=RK/3-4-1-1-09


Põhiõiguste tähendus 
põhiseaduses 

• Õigused, vabadused, kohustused
• PS jõuga subjektiivsed õigused ja vabadused
• PS II pt kataloog + § 10: … ei välista muid õigusi, 

vabadusi ega kohustusi, …
• PS § 14: Õiguste ja vabaduste tagamine on …

kohustus.
• PS, välisaktid ja seadused
• nt lapse parim huvi: täitemenetluse seadustik + 

ÜRO lapse õiguste konventsioon
• EL põhiõiguste harta
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Hea õigusloome tava

• …lahenduse sobivus kehtivasse õiguskorda

• …ei kaasne olulist õiguslikku muudatust või 
mõju

• …, kui vajalik õiguslik regulatsioon puudub 
või ei ole piisav või ei ole asjakohane

• …. piirangud peavad olema asjakohased ja 
proportsionaalsed eesmärgiga, mida 
seaduseelnõu avalikes huvides taotleb
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• …, kas kohustus on kohaliku omavalitsuse 
üksusele seadusega pandav riiklik kohustus

• Volitusnormiga … seaduse … rakendamiseks 
Vabariigi Valitsuse, ministri või kohaliku 
omavalitsuse organi määrus

• Volitusnorm ei tohi… Volitusnormis ei tohi…

• Jõustumisnormi kavandamisel…
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Põhiseaduse põhimõtete 
kollisioon

• 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 kavandi 
koostamine – HÕNTE § 48).  Praktilised näited. 
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Põhiõiguste tagamise põhimõte

• PS jõuga subjektiivsed õigused ja 
vabadused.

• Õigustatud ja kohustatud subjektid. 

• Õigustatud subjekt - põhiõiguste kandja.

• Kohustatud subjekt - põhiõiguste adressaat.
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Põhiõiguste tagamise põhimõte

• Õiguse olemuse tuvastamine ja sellest 
lähtumine: vabadus- ehk tõrjepõhiõigus 
ning soorituspõhiõigus.

• Riigi roll: hoiduda vs aktiivselt sekkuda. 
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• Vabadus- ehk tõrjepõhiõigus
• Õiguslik luba midagi teha või tegemata jätta 

ning isiku õigus riigilt nõuda, et riik ega keegi 
teine isikut ei takista. 

• Riigi ja teiste põhiõiguste adressaatide vastu 
suunatud subjektiivsed tõrjeõigused. Õigus 
mittesekkumisele.

• Õigus vabalt liikuda, teaduse ja kunstivabadus, 
elukutse ja töökoha vaba valik, vaba 
eneseteostus.
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Vabadusõiguste riive PS-likkuse skeem
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Soorituspõhiõigus

• Õigus riigi aktiivsele ja positiivsele 
tegevusele. 

• Tegevusetus võib olla põhiseadusvastane.

• Kaitsepõhiõigus, põhiõigus korraldusele ja 
menetlusele, sotsiaalne põhiõigus, 
võrdsuspõhiõigus.
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Kaitsepõhiõigus - õigus riigi kaitsele teiste 
põhiõiguste kandjate rünnete eest 
(kolmepoolne suhe).

• PS § 13. Igaühel on õigus riigi ja seaduse 
kaitsele. … Seadus kaitseb igaühte riigivõimu 
omavoli eest. – peab olemas olema seadus 
ning see peab andma piisava kaitse.
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Põhiõigus korraldusele ja menetlusele
• Põhiõiguste teostamiseks vajaliku korralduse ja menetluse 

loomine. PS § 14.
• „Menetlusliku põhiõiguse eesmärgiks on avada tee isiku 

põhiõiguste teostamiseks ja kaitsmiseks ning sellest tuleneb 
seadusandja kohustus kehtestada õigusnormid, mis tagavad 
tõhusa võimaluse isikul oma õigusi kohtus kaitsta, samuti 
õigusemõistmise õigluse.

• PS §-s 14 ega § 15 lg-s 1 ei ole nimetatud põhiõiguste piiramise 
võimalust. Seetõttu on neist sätetest tulenev üldine menetluslik 
põhiõigus tagatud ilma seadusereservatsioonita ja selle piiramise 
õigustusena saab arvestada üksnes teisi põhiõigusi või 
põhiseaduslikke väärtusi.“ RKPJKo 07.02.2014, 3-4-1-38-13
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Sotsiaalne põhiõigus

• Õigus riigi positiivsele tegevusele. 

• Nt õigus riigi abile puuduse korral (PS § 28 lg 2 
esimene lause). 

• Abi sisu ja ulatuse määrab kindlaks 
seadusandja.

• Põhiseadus nõuab minimaalselt vajalikke 
äraelamisvahendeid – inimväärikuse piirile 
vastav elatusmiinimum.
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Soorituspõhiõigused
Kaitsepõhiõigus Põhiõigus menetlusele Sotsiaalsed 

põhiõigused

Esemeline 
kaitseala

põhiõigusliku kaitse 
objekt on ohus ja oht 
ähvardab kolmanda isiku 
poolt

korralduse ja menetluse 
miinimumlävi

elatusmiinimum

Riive põhiõiguste adressaadi 
tegevusetus: puudulik 
kaitse

põhiõiguste adressaadi 
tegevusetus: puudulik 
korraldus või menetlus

põhiõiguste 
adressaadi 
tegevusetus: piisava 
abi andmata jätmine

Riive
põhiseadus
pärasus

kahe vastassuunalise 
põhiõiguse kaalumine
(kaitstakse ühe isiku 
põhiõigusi teise isiku 
põhiõigustesse 
sekkumise hinnaga)

sarnaneb kaalutlusvigade 
kontrolliga halduskohtu poolt; 
korralduse ja menetluse 
miinimumläve tagamata 
jätmist ei ole võimalik 
õigustada, sest sellisel juhul 
on kaalutlus nullile taandatud

sarnaneb 
kaalutlusvigade 
kontrolliga 
halduskohtu poolt; 
elatusmiinimumi 
tagamata jätmist ei 
ole võimalik 
õigustada, sest sellisel 
juhul on kaalutlus 
nullile taandatud
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Võrdsuspõhiõigus

• Võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja 
ebavõrdseid ebavõrdselt. Vähemalt kaks 
isikut või isikute gruppi, keda omavahel 
võrrelda. 

• Kaitse riigi õigustamatu ebavõrdse 
kohtlemise eest võrreldes teiste isikutega. 
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Võrdsuspõhiõiguste riive PS-likkus: erinevad 
lähenemisnurgad

Võrreldavad grupid

Gruppide eritunnus

Ühine nimetaja

Kohtlemise erinevuse tuvastamine

Üldised võrdsusõigused: 

Mõistlik põhjendus erinevale 
kohtlemisele

Erilised võrdsusõigused:

Erineva kohtlemise legitiimne 
eesmärk

Proportsionaalsus (kohasus, 
vajalikkus, mõõdukus)

Vt Riigikohtu lahend 3-4-1-12-10 –
KAS ON MÕTTEKAS TEHA VAHET 
ÜLDISEL JA ERILISEL VÕRDSUSPÕHIÕIGUSEL?
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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. 
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Seaduse reservatsiooni nõue
• Põhiseaduse § 3 esimene lause - riigivõimu teostamine üksnes Põhiseaduse ja sellega kooskõlas 

olevate seaduste alusel.

• I Parlamendireservatsioon ja II spetsiifiliselt põhiõigusi puudutav seadusliku aluse nõue.

• I Parlamendireservatsioon - “Seda, mida Põhiseaduse järgi on [---] kohustatud tegema 
seadusandja, ei saa edasi delegeerida täitevvõimule [---].” (RKPJKo 12.01.1994, nr. III-4/A-1/94, 
RT I 1994, 8, 129.) 

• “...neid ülesandeid, mida on põhiseaduse mõtte kohaselt kohustatud täitma riigivõim ja mis 
seetõttu moodustavad riigivõimu tuumikfunktsiooni, ei saa riigivõim delegeerida eraõiguslikule 
juriidilisele isikule. [---] ei võimalda põhiseadus delegeerida kõiki riigivõimu volitusi, samuti peab 
delegeerimise viis olema kooskõlas Põhiseadusega. [---] karistusvõimu delegeerimise keeld 
eraõiguslikule juriidilisele isikule puudutab otseselt ja vahetult vaid süüteomenetlusi ega laiene 
näiteks süüteomenetluste eelnevatele järelevalvelise iseloomuga haldustoimingutele.”RKÜKo
11.05.2008, 3-1-1-86-07

• „[---] olulisuse põhimõtet, mida tuleb praeguses kontekstis mõista mitte 
parlamendireservatsiooni, vaid printsiibina, mis reserveerib teatud küsimuste otsustamise 
demokraatlikult enam legitimeeritud riigiorganile, s.o kas seadusandjale enesele või Vabariigi 
Valitsusele või ministrile (käesolevas otsuses edaspidi tinglikult: otsese riigivõimu 
reservatsioon). [---] on sellises ulatuses isikute põhiõiguste piirangute üle otsustamine 
niisuguseks oluliseks küsimuseks, mida ei tohi reguleerida advokatuur. [---] Üldkogu ei välista, et 
RÕS § 21 lg-s 3 sisalduvate volitusnormide ja nende alusel antud tasude ja kulude korra sätete 
hulgas võib leiduda mõni, mis on põhiseaduspärane.“ RKÜKo 26.04.2016, 3-2-1-40-15
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• „Seadusereservatsiooni nõue tuleneb õigusriigi ja demokraatia 
põhimõtetest ja tähendab, et põhiõigusi puudutavates 
küsimustes peab kõik põhiõiguste realiseerimise seisukohalt 
olulised otsused langetama seadusandja” (RKÜKo 03.12.2007, 3-3-1-41-06, p 21; 

02.06.2008, 3-4-1-19-07, p 25; vrd ka RKPJKo 24.12.2002, 3-4-1-10-02, p 24). 

• „Eriti oluline on selle nõude täitmine, kui täitevvõimu tegevus 
kohustab isikuid või piirab nende õigusi”   (RKÜKo 22.12.2000, 3-4-1-10-00, p 28). 

• Avalik võim tohib sekkuda põhiõigustesse üksnes seadusega 
kindlaksmääratud tingimustel ja ulatuses. (RKHKo 31.10.2000, 3-3-1-41-00) 

• Mida intensiivsem on isikute põhiõiguste piiramine, seda 
olulisem on see Põhiseaduse seisukohalt ja seda üksikasjalikum 
peab olema sätestus seaduses. 
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II Seadusliku aluse nõue
• Igal põhiõiguse riivel peab olema seaduslik alus. 
• Põhiõiguste ja vabaduste liigitus: lihtne seadusereservatsioon, 

kvalifitseeritud seadusereservatsioon, seadusereservatsioonita 
ehk absoluutsed põhiõigused. 

• Nt Kuidas võimalik riivata nt PS § 26
• „[---] Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende 

ametiisikud ei tohi kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda 
muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja korras tervise, 
kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste 
kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks.“
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• Seadus peab andma avalikule võimule pädevuse
(õigus sekkuda) ja volituse (sekkumise ulatus) 
põhiõiguste piiranguid kehtestada ning õiguseid 
piirata (nt videojälgimisel eraelu puutumatuse, 
liikumisvabaduse, vm). 

• Sellega on Põhiseadus kehtestanud seaduse 
reservatsiooni printsiibi - täitevvõimu tohib 
teostada, kui selleks on seaduse volitus.

• Põhiõigused ja vabadused kuuluvad oluliste 
väärtuste hulka, mistõttu on Põhiseadus valdavalt 
reserveerinud piirangute kehtestamise monopoli 
üksnes parlamendile.  
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Kas volitusnormi õigusselguse või 
seaduse reservatsiooni küsimus?

• KorS § 59. Ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

(1) Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil
ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestab
kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega.

(2) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded
sätestab spordiseadus.
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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. 
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Proportsionaalsuse printsiip kui õigusriigi 
alapõhimõte ning kollisioon sotsiaalriigi 

põhimõttega

Sotsiaalriigi kontseptsioon õigusriigi printsiibi 
kohaselt nõuab laiendatud kaitset individuaal-
sfääri tungimise vastu ja võimude lahusust.

Proportsionaalsuse printsiip: 

 omab olulist rolli ühelt poolt indiviidi õiguste ja 
kohustuste tasakaalustamisel ja teiselt poolt avalike 
huvide ja riigivõimu erasfääri sekkumise lubatavuse 
hindamisel. 

 on kriteeriumiks avaliku võimu poolt taotletavate 
eesmärkide ja põhiõiguste piirangute kaalumisel
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Kaalutlusõigus proportsionaalsuse 
nõude „seljataga“ põhiseaduses

§ 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult 
kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud 
peavad olema demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste 
ja vabaduste olemust.

http://www.pohiseadus.ee/ptk-2/pg-11/ komm 
3.3
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Kaalumine õigusloomes

HÕNTE: § 5. Isiku õiguste ja vabaduste piirangud. 

Seaduseelnõusse kavandatavad isiku õiguste ja vabaduste 
piirangud peavad olema asjakohased ja proportsionaalsed 
eesmärgiga, mida seaduseelnõu avalikes huvides taotleb.

§ 6. Põhiseadusliku institutsiooni ja kohaliku omavalitsuse üksuse 
pädevus ning enesekorraldamisõigus. (1) Seadus-eelnõus
põhiseaduslikule institutsioonile ja kohaliku oma-valitsuse
üksusele kavandatavad ülesanded peavad lähtuma nende 
pädevusest ning arvestama nende toimimisel seadus-likkuse, 
võimude lahususe ja omavalitsuse autonoomia põhimõtteid.
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Kaalutlusõiguse  proportsionaalsus

Riigikohus 
(http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-11-03
):  

„Kolleegium peab käesolevas asjas 
proportsionaalseks VS § 12 lg 9 p 4 regulatsiooni, 
mille järgi elamisloa pikendamise otsustamisel 
puudub kaalutlusõigus, kui isik sai abiprogrammi 
alusel korteri välisriigis ja kohustus korteri 
saamisel Eestist lahkuma.“
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Kaalumine põhiõigusriive lubatavuses -
prop. printsiibi 2.kriteerium: vajalikkus

Avaliku võimu abinõu on vajalik kitsamas 
tähenduses, kui puudub teine sobiv ja vähemalt 
sama mõjus, kuid põhiõigusi vähem kitsendav 
abinõu.

Abinõu on mittevajalik vaid siis, kui on olemas 
üks teine abinõu, mille rakendamisel läheb 
vähemalt ühel asjaosalisel (abinõu adressaadil) 
paremini, kuid mitte kellelgi halvemini.

39



Vajalikkus – mida kaaluda?
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Kaalumine põhiõigusriive lubatavuses -
prop. printsiibi 3.kriteerium: mõõdukus

Riigikohus: „Abinõu mõõdukuse üle 
otsustamiseks tuleb kaaluda ühelt poolt 
põhiõigusse sekkumise ulatust ja intensiivsust, 
teiselt poolt aga eesmärgi tähtsust”

 Enamik põhiõiguslikke kaasusi lahendatakse 
kaalumise kui ainsa ratsionaalse 
väärtushinnangute rakendamisel kohaldatava 
menetluse teel
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Kaalumine põhiõigusriives olenevalt 
seaduse reservatsiooni astmest
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Kaalumine põhiõigusriives olenevalt 
seaduse reservatsiooni astmest
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Kaalumine põhiõigusriives olenevalt 
seaduse reservatsiooni astmest
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Argumendid olenevalt põhiõiguse riive 
intensiivusest
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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.
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Avalik õigus Eraõigus

Huviteooria Lähtub ühiskonna 
ehk avalikest 
huvidest

Lähtub üksikisiku 
kasust

Subjektiteooria Vähemalt 1 pooltest 
peab olema riik (ehk 
avalik-õiguslik 
juriidiline isik)

Mõlemad 
subjektid on füüs. 
või eraõiguslikud 
jur. isikud

Alluvusteooria

e. subordinat-
siooni teooria

1 subjekt allub 
teisele

Mõlemad 
subjektid on 
õiguslikult 
võrdsed
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Haldusmenetlus EAK-s – kas on avalik-õiguslik suhe

Õiguskantsler: 

Kas kohustuslik akrediteerimine vastab avaliku ülesande 
tunnustele? Seadme ohutuse seaduse § 8 lg 4 sätestab, et SeOS §-s 
3 nimetatud seadmete auditi läbiviija peab olema akrediteeritud. 
Akrediteerimine toimub avalikes huvides. Akrediteerimisega 
tagatakse, et SeOS-s nimetatud seadmete auditi viivad läbi selleks 
pädevad isikud. See omakorda annab kindlustunde, et seadmed ja 
nendega seotud protsessid on ohutud. Seeläbi säästetakse 
inimeste elu, tervist ja vara. Seega kaitstakse seadmete auditi 
läbiviijate akrediteerimisega avalikke huve. Pealegi peetakse 
akrediteerimistegevuse korraldamist TNVS 4. peatükist ja 
määrusest 765/2008 nähtuvalt riigi ülesandeks. See tähendab, et 
akrediteerides täidab riik või tema poolt nimetatud isik avalikku 
ülesannet.
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Avalik huvi 

• Avalik huvi kui määratlemata õigusmõiste.
• Mõiste tunnuste loetelu on nii lai ja tavaliselt ka ajas muutuv, et 

selle  ammendav defineerimine on võimatu.
• Igakordne sisu sõltub konkreetse aja ja ruumi tunnustest ja  

väärtushinnangutest. See, mis on ühiskonna jaoks oluline siin ja 
praegu, ei pruugi olla kuskil mujal ja mõnel teisel ajahetkel.

• Avaliku huvi esemeks ja eesmärgiks on avalik (üldine, 
ühiskondlik) hüve või väärtus (nt kultuur, muinsuspärand, puhas 
õhk, puhas loodus). 

• Sõnast „huvi“ tuleneb avalik tahe tegutseda või sellest hoiduda. 
Huvi ja tahte legitimeerib õigus.

• Avalik huvi annab õigustuse, kuid seab piirid. 
• Vt Ikkonen, K „Avalik huvi kui määratlemata õigusmõiste“, 

Juridica III/2005
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Huvid on suunatud hüvedele, õigus 
teenib huve ja kaitseb hüvesid

HÜVE

(=VÄÄRTUS)

ÕIGUS

HUVI
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Haldusmenetlus EAK-s – kas on avalik-õiguslik suhe
jätkub 

Õiguskantsler:

Avaliku ülesande täitmine ei muuda kõiki õigussuhteid automaatselt 
avalik-õiguslikeks. Avalikku ülesannet saab täita ka eraõiguslikus 
vormis. Avalik-õiguslikuks muudab õigussuhte asjaolu, kui selle 
raames kasutatakse võimuvolitusi, s.o ülesande täitjal on õigus 
ühepoolselt otsustada teise isiku õiguste ja kohustuste üle või õigus 
rakendada sundi. Kohustusliku akrediteerimise sisu, selle kulg ja 
õiguslikud järelmid tõestavad, et EAK kasutab akrediteeritava 
isikuga tekkivas õigussuhtes võimuvolitust. Akrediteerimist 
reguleerivad õigusnormid sätestavad, et riiklikku 
akrediteerimisasutust tuleb lugeda avaliku võimu teostajaks ning 
selle tegevust avaliku võimu teostamiseks. Nii näiteks sedastab EL 
määruse 765/2008 preambuli punkti 15 viimane lause: „[---] 
liikmesriigid tagavad, et riiklikke akrediteerimisasutusi loetakse 
nende ülesannete täitmisel avaliku võimu teostajateks, hoolimata 
nende õiguslikust staatusest“. 51



Haldusmenetlus EAK-s – kas on avalik-õiguslik suhe
jätkub 

Õiguskantsler:

Kui isik soovib osutada seadmete auditi teenuseid SeOS
tähenduses, siis peab ta olema akrediteeritud. EL määruse 
765/2008 art 4 lg 1, TNVS § 37 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 
akrediteerimisasutuse määramise korralduse punkti 1 järgi on EAK 
ainus asutus Eestis, millel on õigus auditi tegijaid akrediteerida. 
Ühelgi teisel isikul ega asutusel sellist õigust ei ole. EAK-le on antud 
õigus otsustada, kas anda isikule akrediteering või mitte.20 
Akrediteeritava isiku ja EAK vahel on alluvussuhe, mille raames 
muudab EAK akrediteeritava õiguslikku staatust ‒ EAK otsustab 
ühepoolselt, kas anda isikule õigust tegeleda seadmete auditite 
läbiviimisega või mitte. St isiku õigus tegeleda seadmete auditi 
alase majandustegevusega sõltub EAK akrediteerimisotsusest. 
Seejuures on EAK seisund selline, milles teised (eraõiguslikud) 
isikud olla ei saa. Siit järeldub, et EAK rakendab akrediteerimisel 
võimuvolitust. 52



Haldusmenetlus EAK-s – kas on avalik-õiguslik suhe
jätkub 

Õiguskantsler:

Akrediteerimata isiku poolt teostatav tehniline kontroll ei ole 
samaväärne auditiga SeOS tähenduses. EAK on ainus asutus Eestis, 
kes õigusaktidest tulenevalt pakub akrediteerimise teenust. Ka see, 
et kohustusliku akrediteerimise läbiviimise eel sõlmivad EAK ja 
akrediteeringu taotleja lepingu, ei muuda poolte positsioone
võrdseteks. Põhjus on selles, et akrediteerimise olemusest
tulenevalt ei anna leping akrediteeringu taotlejale igal juhul õigust
nõuda EAK-lt soovitud vastusoorituse tegemist ‒ st talle
akrediteeringu omistamist. EAK akrediteerib taotlejat vaid siis, kui
taotleja vastab asjakohastes õigusaktides ja standarditest toodud
nõuetele. Kuna EAK otsusest sõltub akrediteeringu taotleja õigus
osutada seadmete auditi teenuseid, vastab EAK ja akrediteeritava
vaheline õigussuhe alluvussuhte tunnustele. 
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