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Arvamus Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsiooni kohta 

 

 

Vabariigi Presidendi Kantselei tänab riigipea nimel võimaluse eest avaldada arvamust riigikaitseõiguse 

muudatuste kontseptsiooni kohta. 

 

Kontseptsioon on kahesajal leheküljel valminud põhjalik dokument, mis tugineb arvukatele analüüsidele. 

Asjakohane on kontseptsiooni eesmärk edendada laiapindse riigikaitse ellu rakendamist ja tagada riigi 

julgeolekut ähvardavate ohtude kiire ja efektiivne tõrjumine. Samuti on tervitatavad ettepanekud, mille 

eesmärgiks on ühtlustada killustatud riigiõiguse normistik. Pakutud erakorralise seisukorra seaduse ja 

sundkoormiste seaduse kaotamine ja vajalike regulatsioonide üle võtmine riigikaitseseadusesse1 aitab 

muuta kehtivat reeglistikku süsteemsemaks, selgemaks ning paremini mõistetavaks.  

 

Vabariigi Presidendi riigikaitse ülesandeid otseselt käsitlevate muudatuste kohta esitame järgnevad 

tähelepanekud:  

 

1. Kontseptsioon teeb ettepaneku panna seadusega riigipeale kohustus kutsuda enne erakorralise 

seisukorra ja sõjaseisukorra väljakuulutamise ettepaneku tegemist kokku Riigikaitse Nõukogu 

(edaspidi RKN), kus kujundataks peaministri kui valitsuse juhi, Riigikogu esimehe kui Riigikogu 

esindaja ning Vabariigi Presidendi ühine seisukoht, kas kriisiolukorra lahendamiseks on vaja välja 

kuulutada erakorraline seisukord või sõjaseisukord.2 Riigipea jääks kontseptsioonis tehtud ettepaneku 

kohaselt oma otsuses ettepaneku tegemise üle siiski vabaks, RKN kujundatud seisukoht ei oleks talle 

siduv.3  

Menetluse kohustusliku pikenemise asjakohasus on  küsitav. Riigi põhiseaduslikku korda ja rahu 

ohustavad olukorrad nõuavad ohu efektiivseks tõrjumiseks kiiret riigipoolset reageerimist. Nii võib ette 

tulla olukord, kus riigipea jõuab veel teha Riigikogule ettepaneku sõjaseisukorra väljakuulutamiseks, 

küll aga ei ole enam piisavalt aega, et kutsuda kokku RKN. Sellisel juhul aeglustab pakutud 

regulatsioon menetlust ja takistab efektiivset riigikaitset. Ka puudub sättel õiguslik mõju, kuna pakutud 

lahenduse kohaselt jääb riigipea oma otsuse tegemisel vabaks:4 

Samuti on kaheldav regulatsiooni põhiseaduspärasus. Riigikohus on kinnitanud, et seadusandjal 

puudub õigus kitsendada riigipeale põhiseadusega määratud volitusi menetluslike piirangutega.5 

Riigipea otsusele esitada Riigikogule sõja või erakorralise seisukorra väljakuulutamise ettepanek 

põhiseadus täiendavaid menetlus- ega kooskõlastusnõudeid ei sea. Riigipea kohustus kutsuda enne 

                                                           
1 Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon, lk 8. 
2 Samas, lk 35. 
3 Samas. 
4 Samas. 
5 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 13.06.1994.a otsus nr III-4/1-4/94. 
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ettepaneku tegemist kokku RKN  piirab presidendi ettepaneku õigust oluliselt. Menetluse ajalise 

venimise tõttu võib ettepaneku esitamine osutuda hoopis mõttetuks. Säärane piirang ei oleks kooskõlas 

põhiseaduses sätestatuga. 

Tagamaks asjakohast eesmärki, et iga riigipea antud otsus põhineks julgeolekuasutuste antud aja- ja 

asjakohastel ohuhinnangutel, on seadusandjal võimalik täpsustada vastavate valitsustasutuste 

teavitamiskohustusi. Riigipea ja peaministri ning valitsuste liikmete vastastikune suhtlemine ja 

seisukohtade kooskõlastamine on (praktikas hästi toimiv) pidev protsess, mida ei muuda sisuliselt 

tõhusamaks ühekordne RKN kokkukutsumise nõue. 

2. Kontseptsiooni koostajad pakuvad seaduse tasandil sätestada, et tulevikus kuuluvad RKN koosseisu 

riigipea, Riigikogu esimees ja peaminister.6 Alternatiivina pakub kontseptsioon, et RKNi võiks kaasata 

teisi ministreid vaid peaministri ettepanekul.7 Pakutud lahenduste põhiseaduspärasus on küsitav. 

Põhiseaduse (PS) § 127 lg 2 mõtte kohaselt on presidendi juures oleva RKN ülesandeks nõustada 

riigipead. Põhiseadusega riigipeale määratud nõuandva organi säte kaotab oma mõtte, kui riigipeal 

puudub sisuline õigus otsustada, kelle käest asjakohast nõu küsida. Seega peab riigipeale – väljaspool 

nõukogu efektiivse toimimise vajadustest tingitud piirangutest - jääma õigus kutsuda RKNi juurde neid 

ministreid ja spetsialiste, keda ta päevakorras olevate küsimuste kohta küsitleda soovib. Tuleb asuda 

seisukohale, et pakutud säte piiraks riigipeale põhiseadusega antud õigusi ülemääraselt.  

Peaministri kui valitsuse juhi seisukoht ei asenda täiel määral teiste valitsuse liikmete võimalikku 

arvamust. Peaministri pädevusi piirab põhiseadusega tagatud Vabariigi Valitsuse kollegiaalne pädevus 

ning ministrite õigus juhtida asjakohaseid ministeeriumeid.8 Siinkohal on asjakohane tähendada, et PS 

§ 129 kohaselt teeb Riigikogule ettepaneku erakorralise seisukorra välja kuulutamiseks Vabariigi 

Valitsus, mitte peaminister. 

Täiendavalt ülalöeldule märgime järgmist: 

3. Selleks et reageerida tulevikus paindlikult riigi julgeolekut ja põhiseaduslikku korda ähvardavatele 

ohuolukordadele pakub kontseptsioon ühendada ohtude ettevalmistamise ja tõrjumise regulatsioonid 

ning võtta kasutusele termin kaitseolukord.9 Erakorralisest seisukorrast ja sõjaseisukorrast madalamal 

ohutasandil asuva kaitseolukorra regulatsiooni rakendamiseks ei ole kontseptsiooni kohaselt vaja eraldi 

kaitseolukorda välja kuulutada.  

Kaitseolukorra kehtestamisega kaasnevad tuntavad muudatused riigikorralduses ja põhiõiguste 

piirangute sätestamise lubatavuses. Nii antaks kaitseolukorras valitsusele mh volitus kehtestada 

kindlaksmääratud tingimustel ja ulatuses sõjaseisukorraks ja erakorraliseks seisukorraks ettenähtud 

piiravaid meetmeid ja otsustada riigieelarve muutmise seadus kuni Riigikogu poolt küsimuse 

otsustamiseni.10 Peaministrile kui kaitseolukorra juhile11 antaks mh õigus peatada riigikaitse ohust 

tingitud vajadusel ministri määrus ja käskkiri ja otsustada riigivara ümber jaotamine 

riigikaitseülesannete täitmiseks.  

Kontseptsiooni kohaselt tuleb kehtestada kord, mille kohaselt teavitatakse riigipead ja Riigikogu 

valitsuse kaitseolukorra otsusest viivitamatult. Samuti tuleb kaaluda, kas valitsuse otsus, mis kinnitab 

kaitseolukorras olemist, vajab Riigikogu heakskiitu või kas siinkohal piisab nt Riigikogu 

teavitamisest.12 Riigikorralduse ja põhiõiguste piirangute puhul, mis väljuvad tavapärase 

                                                           
6 Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon, lk 36. 
7 Samas. 
8 K. Merusk jt. Põhiseaduse § 93 komm 1 teoses: Ü. Madise jt (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 4., 

täiend. vlj. Tallinn: Juura 2017. 
9 Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon, lk 14. 
10 Vt täpsemalt: Samas, lk 53 j. 
11 Vt täpsemalt: Samas, lk 54. 
12 Samas, lk 17. 
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riigikorralduse raamidest, tuleb tagada vastavate otsuste demokraatlik legitiimsus ka rahu ajal.13 

Seetõttu peab ka kaitseolukorra kehtestamise puhul olema tagatud Riigikogu sisuline 

(kaas)otsustusõigus. 

4. Kontseptsiooni osa 4.6 käsitleb kriisiolukordades kehtestavate õigusaktide ja toimingute  

menetlusõiguslikke küsimusi. Nõustuda tuleb kontseptsiooni seisukohaga, et haldusmenetluses on 

ebaselgusi, mis võivad viia selleni, et puudutatud isik jääb asjakohase õiguskaitseta.14 Käsitletud 

probleemide enamik puudutab haldusõigust laiemas mõttes,15 mistõttu on neid asjakohane käsitleda 

mitte kitsalt riigikaitse võtmes, vaid haldusõiguse küsimustena laiemalt. Õigusselgust ja –kindlust aitab 

tagada regulatsioon mis arvestab õigussüsteemiga tervikuna ja ei piirdu täiendavate erandite 

kehtestamisega. 

Küsitav on kontseptsioonis avaldatud seisukoht, et Riigikogu otsus erikorra väljakuulutamise kohta 

kujutab endast haldusakti.16 Erikorra väljakuulutamise puhul on tegemist Riigikogu otsusega, mille 

menetlust reguleerib Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 118 ja vaidlustamist põhiseaduslikkuse 

järelevalve kohtumenetluse seaduse § 2 p 3.17 

5. Nõustuda ei saa kontseptsiooni lk-l 66 toodud väitega, et erikorra puhul on „kehtiv 

proportsionaalsusnõue erinev“. Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib oht riigi julgeolekule ja 

põhiseaduslikule korrale nõuda ulatuslikumat isikute õiguste ja vabaduste piiramist, milleks annab 

õiguse ka põhiseadus (vt ka PS § 130). Ka riikliku erikorra ajal kehtestatud piiravad meetmed peavad 

aga olema sobivad, vajalikud ja mõõdukad kitsamas mõttes, ehk proportsionaalsed. Seda kinnitab 

rahvusvaheline kohtupraktika.18 Riigikaitse proportsionaalsuses väljendub põhimõte, et õigusi tohib 

piirata vastavuses riigivastase agressiooni ohutasandiga. 19 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Tiit Riisalo 

Direktor  

 

 

 

 

 

Paloma Krõõt Tupay 631 6202  

palomakr66t.tupay@vpk.ee 

                                                           
13 Erikorra väljakuulutamise puhul tagavad Riigikogu sisulise otsustusõiguse PS §-d § 128 lg 1; 129. 
14 Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon, lk 90 jj. 
15 Samas. 
16 Samas, (mh) lk 92. 
17 Eesti õiguskorras puudub seni süstemaatiline käsitlus mis annaks vastuse küsimusele, kas põhiseadusega põhiseadusorganile 

määratud pädevuste kasutamise puhul on tegemist haldusaktidega materiaalses mõttes.  
18 EIK 25.05.1993 otsus asjade nr no. 14553/89 ja 14554/89, Brannigan ja McBride vs. Ühenkuningriik; EIK 19.02.2009 otsus 

asjas nr 3455/05, A. jt vs. Ühendkuningriik.  
19 Samas; vt ka RKPJKo 20.03.2006, 3-4-1-33-05, p 22: Riigikohtu sõnul peavad olema selgemad ja täpsemad normid, mis 

võimaldavad isiku õigusi piirata ja isikule peale panna kohustusi. 


