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Austatud minister

 

Riigikantselei nõustub seisukohaga, et muutunud julgeolekuolukorra tõttu on vaja eri 
seadustes ajakohastada ja ühtlustada riigikaitset puudutavad sätted, kujundada 
riigikaitseseadus (edaspidi RiKS) riigikaitseõiguse üldseaduseks ning inkorporeerida RiKSi 
erakorralise seisukorra seadus (edaspidi ErSS) ja riigikaitseliste sundkoormiste seadus. Allpool 
on välja toodud küsimused, mille kohta soovime anda lisakommentaare.

Riigi erikordade ja kaitseseisundite ühtlustamine

Toetame RiKSist kaitsevalmiduse astmete väljajätmist ning mõiste kaitseolukord kasutusele 
võtmist, mille eesmärk on siduda ja ühtlustada riigi julgeolekut ja põhiseaduslikku korda 
ähvardavateks ohtudeks valmistumise ja nende tõrjumise regulatsioon. Peame oluliseks, et 
kaitseolukorras on võimalik ohu ulatusest ja kahjustatavate õigushüvede olulisusest lähtudes 
kehtestada ja kohaldada isikute põhiõigusi ja -vabadusi piiravaid meetmeid, võtta kasutusele 
riigi lisavahendeid ja varusid ning määrata ja kohustada isikuid täitma riigikaitseülesandeid. 
Kavandatava muudatuse tõttu on vaja riigikaitse planeerimisse hõlmata riigikaitse arengukava 
ja riigi kaitsetegevuse kava kaudu ka põhiseaduslikku korda ähvardavateks ohtudeks 
valmistumine ja nende tõrjumine. Nõustume ettepanekuga anda kaitseolukorra 
kindlaksmääramise otsustuspädevus valitsusele ning kohustada valitsust edastama otsus 
Riigikogule kinnitamiseks.

Riigikaitsevaldkonna koordineerimiseks loodud koostöökogude ülesannete täpsustamine

Nõustume ettepanekuga sätestada seaduses kohustus, et erakorralise seisukorra ja 
sõjaseisukorra väljakuulutamise ettepaneku tegemise otsustamisel tuleb kokku kutsuda 
Riigikaitse Nõukogu (edaspidi RKN), kus Vabariigi President kuulab ära peaministri kui 
valitsuse juhi ning Riigikogu esimehe kui Riigikogu esindaja seisukoha erakorralise seisukorra 
ja sõjaseisukorra väljakuulutamise kohta. Samasugune kohustus RKN kokku kutsuda tuleb 
meie hinnangul määrata mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni väljakuulutamise ettepaneku 
tegemisel ning sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni väljakuulutamisel agressiooni tõttu.

Samuti toetame ettepanekut määrata RKNi koosseisu Vabariigi President, Riigikogu esimees 
ja peaminister, kes esindab valitsuse kui terviku seisukohta. Toetame lahendust, mille kohaselt 
Vabariigi President võib peaministri ettepanekul nimetada RKNi liikmeks teisi ministreid. 
Vabariigi Presidendi palvel kaasaks peaminister RKNi töösse valitsusasutuste esindajaid, kes 
nõustavad RKNi liikmeid konkreetsetes riigikaitsega seotud küsimustes. 

Toetame lähenemist, et valitsuskomisjonide töö tuleb muuta võimalikult paindlikuks ning 
reguleerida nende ülesanded ja töökorraldus seadusest madalama õigusaktiga. Oleme 



seisukohal, et ei ole õige kujundada kriisikomisjoni ümber julgeolekukomisjoni 
alakomisjoniks, sest nende komisjonide töö fookus on erinev (kriisikomisjon koordineerib 
hädaolukordadeks valmistumist ja kriisireguleerimise ülesannete täitmist ning 
julgeolekukomisjon riigikaitse planeerimise, arendamise ja korraldamisega seotud tegevusi). 

Kriisiolukordade juhtimiskorraldus ning haldusesisese ja erasektori koostöö korrastamine

Toetame ettepanekut korrastada ja ühtlustada kriisiolukordade juhtimiskorraldust ning 
kõrvaldada topeltpädevustest tulenevad vastuolud. Samuti toetame põhimõtet määrata 
kaitseolukorra korraldamiseks ja lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra ja 
sõjaseisukorra juhiks Vabariigi Valitsus. Valitsusele peab jääma põhiõigusi ja -vabadusi 
intensiivselt piiravate meetmete kehtestamise (kohaldamise otsustamise) ning strateegilis-
poliitiliste otsuste tegemise pädevus. Toetame ka ettepanekut, et valitsus saab samamoodi, 
nagu riigi julgeolekut ähvardava ohu korral, ka põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral 
või muude riigi julgeolekut puudutavate oluliste küsimuste korral võtta vastu otsuseid 
vähendatud kvoorumiga, kui see on hädavajalik.  
 
Põhiõigusi ja -vabadusi piiravate meetmete ühtlustamine ning ajakohastamine

Toetame põhimõtet, et korrakaitseseaduse ja eriseaduste alusel kehtestatud 
korrakaitsemeetmed kehtivad edasi ka erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal. Toetame 
ettepanekut võimaldada kaitseolukorra lahendamiseks piiravaid meetmeid, mida kehtiva 
RiKSi kohaselt saab kasutada kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal.

Koormiste määramine ja täitmine

Nõustume ettepanekuga sätestada RiKSis isikutele riigikaitseliste kohustuste panemise 
üldpõhimõtted ning reguleerida RiKSis asja sundkasutusse andmine, asja sundvõõrandamine 
ning töökohustus kui riigikaitselised kohustused. Teeme ettepaneku anda valitsusele õigus 
otsustada, kes on riigikaitseliste kohustuste määramiseks ja kohaldamiseks pädevad asutused. 
Eesmärk on tagada piiratud ressursside korral varade ja isikute mõistlik ning eesmärgipärane 
koormamine. Oluline on tagada, et riigikaitseülesande täitjal on ülesande täitmiseks vajalik 
volitus koormata isikuid ja varasid.

Riigikaitseülesannete määratlemine ja määramine

Toetame põhimõtet, et kohalike omavalitsuste ja teiste juriidiliste isikute riigikaitseülesanded 
on vajalik sätestada seaduses. Teeme ettepaneku lähtuda juriidiliste isikute 
riigikaitseüleseannete määramisel hädaolukorra seaduse elutähtsate teenuste regulatsioonist. 
Elutähtsa teenuse osutajad peavad oma teenuseid edasi osutama ka kaitseolukorra ajal ning see 
on vajalik määrata seaduses nende riigikaitseülesandena. Kuna kõiki riigikaitseülesandeid ei 
ole võimalik ette näha, on oluline sätestada põhimõte, et kaitseolukorra ajal võib valitsus või 
valitsuse volitatud minister määrata riigikaitseülesandeid lisaülesannetena era- ja avalik-
õiguslikele juriidilistele isikutele, kohalikele omavalitsustele ning vajaduse korral ka 
füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Leiame, et riigiasutustele riigikaitseülesannete määramise põhimõtted vajavad täiendavat 
sisulist analüüsi. Põhiküsimus on, kas riigiasutuse põhitegevusega seotud ülesandeid, mida 
tuleb täita nii tavaajal kui ka kriisiolukorras, on üldse vajalik nimetada riigikaitseülesanneteks. 
Oluline on, et riigiasutuste ülesannete ja nende täitmise ulatus võivad kriisiolukorras muutuda 
ning riigiasutuste prioriteetsed ülesanded riigi kaitsmiseks tuleb kirjeldada riigi kaitsetegevuse 
kavas ja selle alamdokumentides.

Riigikaitseks vajalike varude moodustamine

Nõustume seisukohaga, et praegune riigikaitseliste varude tagamise regulatsioon on vaja üle 
vaadata, et senisest täpsemini määrata varu moodustamise eesmärgid, kogused ja nimistu, 



moodustamise ja hoidmise viis, kasutuselevõtu tingimused ja kord ning kulude kandmise 
korraldus. Oleme seisukohal, et riigikaitseliste varude moodustamise vajadus ja kogused 
peavad põhinema ohustsenaariumidel. 

Kontseptsioonis esitatud ettepanek kehtestada seaduses ettevõtjatele kohustus tagada kindlaks 
määratud kaubaliikide puhul laovarud vajab põhjalikumat sisulist analüüsi ja mõjude 
hindamist. Me ei toeta igale leibkonnale seaduses kohustuse panemist olla valmis kriisi korral 
ise hakkama saama ning nägema selleks ette varud vähemalt seitsmeks päevaks. Inimeste 
teadlikkust ja valmisolekut kriisiolukordades toime tulla on vajalik suurendada eeskätt 
teavitustegevuste ja õpetamise kaudu, mitte õigusliku regulatsiooniga. Samuti on küsitav, 
kuidas toimuks järelevalve leibkondadele pandud ülesande täitmise üle.
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