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Tänan võimaluse eest avaldada arvamust Riigikogu otsuse „Õiguspoliitika põhialused aastani 

2030“ eelnõu kohta. 

 

Hindan väga, et õiguspoliitika põhialustes seatakse eesmärk õigusloome kvaliteeti parandada. 

Eelkõige pean silmas nõuet, et õigusnormid oleksid selged, täpsed ja võimalikult lihtsad ning et 

võetaks vastu ainult läbikaalutult vajalikke õigusakte ning seadusemuudatusi.  

 

Esitan ka mõned tähelepanekud võimalike probleemide kohta. 

 

1. Õigusloome ning seaduste mahu vähendamine ei tohi saada omaette eesmärgiks. Vajalik norm, 

mis teeb inimeste elu paremaks, peab olemas olema. Kui põhiseaduse järgi tuleb mõni küsimus 

seadusega reguleerida, siis ongi seadus vajalikule normile ainus sobiv asukoht. Kui siht on luua 

võimalikult vähe norme sisaldavaid seadusi, võib see vastukaaluks tuua kaasa üha enam 

volitusnorme, mis tähendab, et määrused muutuvad üha mahukamateks. Ühest küljest on see küll 

mõistlik, sest kõik küsimused seaduse tasandil reguleerimist ei vaja. Teisalt on seadus määrusega 

võrreldes läbimõeldum ning selle menetlus on põhjalikum (alates juba väljatöötamiskavatsusest). 

Samuti tagab seadus paremini õiguskorra stabiilsuse, kuna seda on määrusega võrreldes 

keerulisem muuta. Nii võib regulatsiooni võimalikult suures ulatuses madalamale tasandile 

viimine hakata mõjutama õigusnormide kvaliteeti. Normiadressaadi seisukohalt on aga küsimus 

pigem selles, kas ja kuidas on tema tegevus reguleeritud. Vältida tasuks liigseid norme, mis 

kahandavad inimeste endi vastutust ja vabadust ning piiravad ülemääraselt ametnike 

kaalutlusõigust. Vajalik norm peab olema õiges õigusaktis, selge ja hõlpsasti täidetav.  

 

2. Õiguskorra stabiilsuse eesmärgiga ei pruugi kooskõlas olla põhialustes kajastatud 

kodifitseerimise põhimõte. Kodifitseerimine ei tohiks olla omaette eesmärk ning ilma sisulise 

vajaduseta pole mõtet seadusi muuta. Kui seaduse rakendamisega ei ole probleeme, ei tohiks 

pelgalt n-ö ilu pärast seadusi ümber kirjutada ning inimesi uute normide tundmaõppimisega 

koormata. Samuti tuleb arvestada, et kodifitseerimisega võidakse kasutuks muuta senine 

kohtupraktika.  

 

3. Õigusloome kvaliteedi parandamiseks ei ole õige kitsendada Riigikogu liikmete õigust 

eelnõusid algatada ja muuta. See, et valitsus algatab enamiku seaduseelnõusid, on parlamentaarses 

riigis tavapärane, kuid täitevvõim ei tohi asuda õigusloomet monopoliseerima. Seades eelnõudele 
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ning nende muudatusettepanekutele liiga ranged nõuded (nt mõjuanalüüsi esitamise kohustuse), 

võib see kõige enam piirata opositsiooni võimalusi oma põhiseaduslikke õigusi kasutada. 

 

Ühest küljest võivad takistuseks saada Riigikogu liikme võimalused, aga ka lihtsalt eelnõu 

menetlemise tempo. On ju selge, et Riigikogu liikmel ei ole samasuguseid võimalusi mõjuanalüüsi 

tellida, nagu on valitsusel. Teisalt, kui eelnõu vastuvõtmisega on kiire, sest kohe jõuab kätte nt 

direktiivi ülevõtmise tähtaeg, ei ole ka muudatusettepanekute esitamiseks palju aega.  

 

Sama mõjuga võib olla nõue, et menetlusse võetav eelnõu peab mitte ainult vormiliselt, vaid ka 

sisuliselt vastama hea õigusloome põhimõtetele. Nimelt peab Riigikogu juhatus eelnõu menetlusse 

võtma kolme tööpäeva jooksul pärast selle üleandmist (Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse 

(RKKTS) § 93 lg 1). Selle ajaga ei ole eelnõu sisuline analüüsimine mõeldav. Põhiseadusest ega 

RKKTS-st ei tulene, et Riigikogu juhatusel peaks olema niivõrd ulatuslik eelkontrolli ja -otsustuse 

õigus eelnõu algatamise takistamiseks. Riigikogu tõhusa toimimise huvides saab seaduse 

algatamisele kehtestada vormilisi piiranguid, kuid eelnõu sisule saab piiranguid seada vaid 

põhiseadus.  
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