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Tere,  
 
Edastan Sotsiaalministeeriumi kommentaarid äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse 
rakendamise seaduse (nn rakendusseadus) eelnõu projektile, ametiühingute seaduses tehtavate 
muudatuste osas.  
 
19. detsembriks 2018. a edastas Sotsiaalministeerium märkused ühinguõiguse revisjoni töörühma 
analüüs-kontseptsioonile. Nende hulgas palusime, et komisjon analüüsiks täiendavalt ametiühinguid 
puudutavaid muudatusi.  
 
Ühinguõiguse revisjoni töörühma projekti raames on 14.10.2019 seisuga koostatud rakendusseaduse 
eelnõu projektina ka ametiühingute seaduse (AÜS) muudatused. Erinevate muudatuste põhjendustena 
on seletuskirja projektis valdavalt välja toodud argument, et AÜS-is on põhjendamatud ja 
ebademokraatlikud erisused võrreldes teiste mittetulundusühingutega, mida ei saa põhjendada 
ametiühingute autonoomia nõudega. Seletuskirjas aga puudub täiendav analüüs ametiühingute 
tegutsemise põhimõtteid reguleerivate aktide kontekstis.  
 
Juhime tähelepanu, et ametiühingute tegutsemise põhimõtteid, erinevalt teistest 
mittetulundusühingutest, reguleerib ka rahvusvaheline õigus, millele komisjon ei ole oma töös viidanud 
ning millega  ei ole tõenäoliselt ka arvestanud:  
1. Rahvusvaheline pakt kodaniku- ja poliitiliste õiguste kohta (artikkel 22), millega Eesti ühines 26. 
septembril 1991 (RT II 1994, 10, 11);  
2. Konventsioon inimõiguste ja põhivabaduste kaitseks (artikkel 11), millega Eesti ühines 13. märtsil 1996 
(RT II 1996, 11, 34);  
3. ILO konventsioon C. 87 "Ühinemisvabadus ja organiseerumisõiguse kaitse", mis ratifitseeriti Eestis 
Riigikogu poolt 22. septembril 1993 (RT II 1993, 26,76);  
4. ILO konventsioon C. 98 "Organiseerumisõigus ja kollektiivse läbirääkimise õigus", mis ratifitseeriti 
Eestis Riigikogu poolt 22. septembril 1993 (RT II 1993, 26, 76);  
5. Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta, millega Eesti ühines 31. mail 2000 (RT II 2000, 15, 93).  
 
Eeltoodud aktidega arvestati AÜS-i luues ning ametiühingutele erisusi kehtestades.  
 
Ülalviidatud aktidest tuleneb, et ametiühingute liikmete õigused peavad olema mittetulundusühingute 
liikmete õigustest rohkem kaitstud. Soovime, et seletuskirjast nähtuks analüüs AÜS-s tehtavate 
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muudatuste kooskõlast  ülalviidatud rahvusvahelise õiguse aktidega. Praegu esitatud seletuskirjas 
sisalduvad paljasõnalised väited, mille kohaselt ei ole ametiühingutele tehtavad erisused põhjendatud.  
 
Palume veelkord, et ametiühinguid puudutavaid muudatusi analüüsitaks. Lisaks soovime, et 
revisjonikomisjon kaasaks vastavasse analüüsi huvigrupina ka Eesti Ametiühingute Keskliidu, kelle 
liikmete tegevust AÜS otseselt reguleerib.  
 
Lugupidamisega  
 
Monika Konks   
monika.konks@sm.ee  
 
 
 
Gerly Lootus  
gerly.lootus@sm.ee  
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