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EV Ülemnõukogu presiidiumi sekretäri Arno Almanni kõne 20. Augusti 

Klubi konverentsil „Omariikluse taastamise kogemus tänasel päeval“, 

19. 08.2021 
 

 

Iseseisvuse taastanud Eesti õiguskorra väärtuste allikad 

 

Lugupeetav 20. augusti klubi president ja austatud klubi liikmed.  

Õnnitlen teid kõiki saabuva Eesti Vabariigi  iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva puhul.  Olles 

nende sündmuste ja teie tegevuse vahetu tunnistaja võin öelda, et  Eesti riiklikku iseseisvust  

kinnitava otsuse vastuvõtmine sai teoks ülimalt keerulises ja määratlematust täis ajahetkel. 

Samas, tänu sellele saab see otsus ajas suuremaks ja toob esile kogu teie töö suure väärtuse, 

mis algas märtsis 1990 ja kestis kuni Eesti põhiseadusliku riigivõimu taastamiseni septembris 

1992.   

Tänase konverentsi ettekannetes on tehtud ja tehakse tagasivaateid sündmustele kolm 

aastakümmet tagasi ja selle käigus võime täheldada mitmeid erisusi toonastes ja tänastes 

mõtteraamistikes ehk lähenemiste paradigmas. Kolmkümmend aastat tagasi oli meil julgust ja 

tahet kinnitada Eesti riiklikku  iseseisvust ja asuda taotlema meie tagasivõtmist Euroopa riikide 

perre ning soovi kaasa rääkida iseseisva riigina maailma asjades.   

Eesti tulevase väärtusruumina nägime me Euroopa Liitu ja meie iseseisvuse olulise garantiina 

liitumist NATO-ga. Tõsi- need tulevikustsenaariumid olid kolmkümmend aastat tagasi veel 

väga visandlikud ja nende elluviimine tundus kaugena. Samas töötati selle nimel pühendunult 

ja nagu ajalugu kinnitab ka tulemuslikult. Selleni jõudmise eelduseks oli, et meie tegevusi ka 

keerulistes poliitilistes oludes ja kriisides suunas tulevikku suunatud  mõtteraamistik. 

Kolm aastakümmet hiljem on erinevatel puhkudel tõstatatud tagasivaateliste teemade puhul  

üht üldist küsimust- kas väärtusruum, mida me ette kujutasime  ja kuhu me täna oleme jõudnud 

on samas mõõtkavas? Ehk lihtsamalt öeldes- „Kas me sellist Eestit tahtsime?“ 

Kui me jätame iseseisvuse taastamise perioodi emotsionaalse tausta ja personaalsed 

kangelasteod kõrvale ning faktidele tuginedes ja argumenteeritult analüüsime ja hindame oma 

kogemust iseseisvuse taastamisel, põhiseaduse vastuvõtmisel ja selle rajaneva õiguskorra 

loomisel, aga samuti Euroopa Liiduga ning NATO-ga liitumisel, siis kohati  tundub, et sellel 

teel oleme kiirustades unustanud midagi maha või oleme teel tänasesse päeva midagi kaotanud.  

Ma arvan, et unustatud või kaotatud on mitmed Eesti iseseisvuse taastamise protsessis taas 

leitud väärtused. 

Ühiskonna väärtustega on asjalood paraku sellised, et nendest räägitakse tänapäeval küll 

tavapärasest rohkem. Võimalik, et seda tingib aeg, kus inimkond seisab silmitsi mitmete  

kriiside ja katastroofidega. Paratamatult  kõigutab see meie igaühe turvatunnet, suurendab 

määratlematust tuleviku suhtes ja suunab meid otsime kindlust läbi aegade kestnud väärtustest.   
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Paraku jääb väärtuste käsitlemine erinevatel tasanditel paljudel juhtudel pelgalt deklaratiivseks,  

neid ei suudeta ajastu muutunud konteksti siduda ja  lahti mõtestada, samuti neid sõnastada ja 

veel harvem neid edasi liikumiseks järgimiseks võtta.  

Just väärtuste teema aktuaalsus fokuseeris  ka minu tänase lühiettekande teema Eesti 

õiguskorra väärtustele, kuna  nii teie ja  kõik iseseisvuse taastamisele järgnenud perioodi 

Riigikogu koosseisud on õiguskorra loomisel osalenud.  

Samas on selge, et selline teema püstitus pole kerge, kuna  õiguskorra  väärtuste päritolu pole 

üheselt võimalik tuvastada. Samas  olen kindel, et meist keegi ei usu, et õiguskorra väärtuste 

loomiseks piisab  ühest haamrilöögist nagu seaduste vastuvõtmisel  või allkirjast nende 

väljakuulutamisel.  

Oma ettekande sõnumi raamistamiseks viitaksin  kahele selle aasta kevadel- suvel  

ajakirjanduses ilmunud  kirjutisele.  Esimeses, intervjueeritakse üht meie lugupeetud 20. 

augusti klubi liiget ja ajakirjanik esitab talle küsimuse: „Kas Te alustasite märtsis 1990 

iseseisva Eesti õiguskorra loomist tühjalt kohalt?  

Selline mõte, et õiguskord algab tühjalt kohalt  pole kaugeltki uudne. Kindlasti mäletate  1992. 

aastal  kokku tulnud Riigikogu esimestel istungitel kõlanud lennukaid soove, tühistada kõik 

need aktid mis oli vastu võetud enne uue Riigikogu kokkutulekut, et omakorda alustada 

õiguskorra loomist tühjalt kohalt. Sellise otsuste vastuvõtmiseni jõudmist pärssis ettepanekute 

tegijate hetkelise mõttetöö tulemusena selgunud tõdemus, et tühistamisele oleksid kuulunud ka 

otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, aga samuti kokku tulnud Riigikogu valimiste kord ja 

tagatipuks ka uus põhiseadus.  

Teine kirjutis oli  meie tuntud õigusteadlase- Rait Marustega  tehtud  intervjuu mis kandis 

pealkirja „ See on üks suur haigus, et Eestis peab kõik olema seadustega reguleeritud“. 

Selgusetuks jääb, kas selle haiguse vallapäästja oli viimane  Ülemnõukogu, kes alustas tühjalt 

kohalt ja kui see oli nii, siis kuidas see haigus kandus edasi kõigile  järgnevatele Riigikogu 

koosseisudele, miks see haigus levib ning kas selle haiguse tõkestamiseks on olemas ravimit 

või vaktsiini? 

Nendel  teemadel võiks palju diskuteerida ning kindlasti leiavad erinevad pooled  argumente, 

et riigi õiguskorra loomist alustatigi tühjalt lehelt ning kindlasti jagub argumente ka nendelt, 

kes kinnitavad, et kiired muutused ühiskonna arengus  ja riikide kiire integratsioon tingib 

vajaduse veel mahukama õiguskorda täitva õigusloome järele.  

Paraku on nii, et kui küsimusele vastuse leidmisel on vaid argument inimese vastu või 

vastupidi, siis on oht, et  vastusteks saame  pooltõed ja hakkavad levima müüdid.  

Küsimusele tõese või tõele lähedase vastuse leidmisel on tulemuslikum tee siis,  kui me üritame 

küsimust käsitleda teoreetiliselt korrastatud aluselt. Ka õiguskorra mõistmiseks tuleb see 

mõiste enne kasutamist esmalt sisustada ja teha selgeks, mis on õiguskorra üldised põhimõtted 

ehk peamised kandekonstruktsioonid, mis suudavad kanda õiguskorra väärtusi ja  tagada 

õiguskorra toimimise.   

Eesti ühe nimekaima õigusteadlase A.-T. Kliimanni teoreetilises pärandis on suurepärane töö, 

mis kannab pealkirja „Õiguskord“, mis avaldati aastal 1939. Minu hinnangul võiks see olla ka 
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täna  kohustuslik lektüür kõigile neile, kes osalevad õigusloome ettevalmistamisel ja seaduste 

vastuvõtmisel.  

Ma säästaksin teid ja aega ja loobuksin viidetest sellele  mahukale  teosele ja tooksin vaid ära 

kõige lihtsama määratluse, mille  kohaselt on õiguskord rahva elu korraldav kehtiva õiguse 

kogum ja õiguskorras määratud pädevate organite tegevus selle loomisel. 

Õiguskorral üldiste põhimõtete hulgast tooksin välja õiguskorra järjepidevuse ja õiguskorra 

õiguspärasuse põhimõtted ja  tänase konverentsi teemat arvestades ütleksin nende kohta mõned 

märksõnad.  

Eesti iseseisvuse taastamisele järgnenud perioodil pole diskussioonid õigusliku järjepidevuse 

teemal kaugeltki lõppenud.  Väga järjekindlalt  taaselustatakse ikka ja jälle müüti, et 

kolmkümmend aastat tagasi sooviti taastada midagi muud kui Eesti Vabariik ja miskipärast 

pakutakse, et sooviti taastada midagi Moldova sarnast.   Ma ei saa kinnitada võimalust, et ehk 

oli kusagil keegi ja võib olla olid mingid jõud, kes seda soovisid, kuid  Ülemnõukogu tegevus 

õiguskorra kujundamisel seda ei kinnita ja olles tihedalt seotud ja jälginud Ülemnõukogu 

tegevust suutnud ma  seda salaplaani ka tuvastada. 

Olen  teinud seda varasemalt ja tuletan  ka täna  meelde Eesti NSV Ülemnõukogu otsust 12. 

novembrist 1989. aastast „Ajaloolis- õiguslikust hinnangust Eestis 1940. aastal toimunud 

sündmuste kohta“. 

Sellel otsusel on Eesti Vabariigi ja tema õiguskorra õiguspärasuse ja järjepidevuse taastamisel 

põhimõtteline tähtsus. Siinkohal soovin veelkord osundada, et riik ja tema õiguskord ei 

eksisteeri lahus, vaid moodustavad ühtse ja süsteemse terviku.  

Meenutuseks, et Ülemnõukogu 12. novembri 1989. aasta otsuse sissejuhatavas osas 

kvalifitseeriti agressiooniks, sõjaliseks okupeerimiseks ning Eesti Vabariigi  annekteerimiseks 

Nõukogude Liidu stalinliku juhtkonna 1940. aasta välispoliitilised ja sõjalised aktsioonid Eesti 

Vabariigi vastu. Loeti 1940. aasta 14. ja 15 juuli Riigivolikogu valimised läbiviiduks Eesti 

Vabariigi põhiseadust ja valimisseadust rikkudes ning valitud Riigivolikogu mitte 

õiguspädevaks ja mitte volitatuks vastu võtma Eesti riiklikku staatust muutvaid otsuseid ning 

järeldati, et Eesti lülitamine 1940. aastal Nõukogude Liidu koosseisu ei olnud õiguspärane. 

Otsustavas osas tunnistati Riigivolikogu 1940. aasta 22. juuli otsus „Deklaratsioon Eesti 

astumise puhul  Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liitu“ õigustühiseks. 

Samas otsuses toodi välja, et selle vastuvõtmine ei tõlgendu NSVLiidust väljaastumisena. Ehk 

äraseletatult- õigustühise Nõukogude Liitu astumisega ei saa kaasneda sellest Liidust 

õiguspärane väljaastumine.  

Eesti Vabariigi ja tema õiguskorra järjepidevuse ja õiguspärasuse taastamiseks võeti vastu veel 

mitmeid akte, mis tulenesid eelmainitud otsusest ajaloolis- õiguslikust hinnangust Eestis 1940. 

aastal toimunud sündmuste kohta. Erilist tähelepanu pälvis toona Eesti NSV kõigi tasandite 

rahvasaadikute täiskogu deklaratsioon Eesti riikliku iseseisvuse küsimuses, mis võeti vastu 2. 

veebruaril 1990, ehk siis Tartu rahulepingu 70. aastapäeval. Selles otsuses rõhutatakse 

sõnaselgelt nii Tartu rahulepingu kehtivust, kui ka Eesti Vabariigi taastamist de facto.  

Selle perioodi ajaloo käsitlustes on välja jäetud ja kusagil ei viidata ka Eesti NSV 

Ülemnõukogu otsusele 23. veebruarist 1990 „ Ettevalmistustest Eesti riiklikuks 
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iseseisvumiseks“. Selles otsuses on viited minu poolt eelpool nimetatud Ülemnõukogu 

otsustele, samuti rahvasaadikute täiskogu deklaratsioonile ja tehakse ettepanek NSV Liidu 

Rahvasaadikute Kongressile alustada ametlikke läbirääkimisi NSV Liidu ja Eesti NSV vahel 

Tartu rahulepingu kehtivusel rajaneva Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise üle de facto.  

Oluliseks  ja erinevaid tõlgendusi välistavaks otsuseks, millega taotleti Eesti Vabariigi riikliku 

iseseisvuse taastamist  õigusliku järjepidevuse alusel on ka Ülemnõukogu otsus 30. märtsist 

1990 „ Eesti riiklikust staatusest“.  

Järgnevalt tuleks tuua selgus ka selles, kas eelviimasel ja viimasel Ülemnõukogul oli pädevus 

selliste otsuste tegemiseks ning kas need on õiguspärased aktid ehk kas on nende vastuvõtmisel 

on järgitud minu poolt eelpool osundatud  õiguskorra õiguspärasuse põhimõtet. .  

Ülemnõukogu tegevusele  selles osas on õiguslik hinnang ja tõlgendus antud põhiseaduse 

rakendamise seaduses, mis võeti vastu rahvahääletusel koos põhiseadusega: „ Käesoleval ajal 

Eesti Vabariigis toimivad õigusaktid kehtivad pärast  põhiseaduse jõustumist niivõrd, kuivõrd 

need ei ole vastuolus põhiseaduse või põhiseaduse rakendamise seadusega ja seni, kuni need 

kas tühistatakse või viiakse põhiseadusega täielikku vastavusse.  

Siit saab teha järelduse, et 1990. aastal valitud Ülemnõukogu, lisaks Eesti iseseisvuse 

kinnitamise   otsuse vastuvõtmisele ja mahukale õigusloomele andis  olulise panuse ka Eesti 

õiguskorra kahe keskse põhimõtte- õigusliku järjepidevuse ja õiguspärasuse kindlustamisse.  

Need põhimõtted on ka olulisel kohal õiguskorra väärtuste hulgas.  

Õiguskorra väärtuste otsingul tahaksin teha vahepeatuse seal, kui toimus ettevalmistus 

astumiseks Euroopa Liitu ja valmistati ette vastavat luba võimaldavat põhiseaduse täiendamise 

seadust, mille väärtusmõõteks on põhiseaduse aluspõhimõtted. Lepiti kokku, et põhiseaduse 

aluspõhimõtted on määratlemata õigusmõiste ja need esitatakse avatud kataloogina milles on  

rahvasuveräänsuse, riigi rajamine vabadusele, õiglusele ja õigusele, sisemise ja välise rahu 

kaitse, eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade, inimväärikuse, sotsiaalriikluse, 

demokraatia, õigusriikluse, põhiõiguste ja vabaduste austamise ning riigivõimu tegevuse 

proportsionaalsuse põhimõtted. Oluline on lisada siinkohal  töörühma seisukoht, mille kohaselt 

põhiseaduse aluspõhimõtted on põhiväärtused, ilma milleta Eesti riik ja selle nimel kehtestatud 

põhiseadus kaotavad oma olemuse. 

Selle mõtte võib täie kindlusega laiendada ka õiguskorrale tervikuna, kuna õigusloomes 

õiguskorra põhiväärtuste eiramise korral jääb seadustest alles vaid nende  normatiivne ja 

dogmaatiline kest.  Iseseisvuse taastamise aegse õigusloome kogemus kinnitab, et õiguskorra  

regulatiivsuse  kindlustavad eeskätt seadustes sisalduvad väärtused, mitte pelgalt nendes kirja 

pandud käsud või keelud.  

Oleks ideaalne, kui õigusloome hindamine toimuks õiguskorra väärtuste mõõtkavas enne 

seaduste või teiste õigusaktide vastuvõtmist.  Riigikogu poolt 12.11. 2020 vastuvõetud 

õigusloomepoliitika põhialuste dokument aastani  2030 deklareerib esimese lausena, et 

„õigusloomepoliitika kujundamisel ja rakendamisel tagatakse Eesti Vabariigi põhiseadusest 

lähtuv õiguskord“, kuid selle dokumendi kogu järgnev tekst ei anna selleks vähematki usku. 

Jääb vaid lootus, et selle teksti eluiga ei kesta aastani 2030, sest vastasel juhul on Rait Maruste 

poolt viidatud haigus viinud õiguskorra tervikuna ravimatu kollapsini.   



5 
 

Olles markeerinud põhiseaduslike aluspõhimõtetega õiguskorra väärtusruumi püüaksime leida 

ka nende väärtuste allikaid.  

On tähelepanuväärne märkida, et Eesti 1920. ja 1938. aasta põhiseaduse ettevalmistamise 

käigus Asutavas Kogus  püüti jõuda teatud probleemidele lahendusi otsides õiguskorra ja 

põhiseaduse juurteni – meie kaugete esivanemate rikkalike kogemuste, väärtuste ning 

tõekspidamisteni, mis on läbi teinud sajandeid ja tuhandeid kestnud eluvõitluse praktilise 

kontrolli ning millest mõned on osutunud igihaljaks tänapäevalgi. Rahvuskogu esimese koja 

põhiseaduse eelnõu üldaruandja J. Uluots põhjendas põhiseaduse rahvusliku vundamendi 

vajadust just sellega, et eesti rahvas ei tee ainult praegu oma esindajate kaudu põhiseadust, vaid 

põhiseadus kui rahva elu algkorraldus ulatub minevikku, isegi ürgsesse minevikku tagasi. 

Rahvuslik ajalugu on ka rahva kultuurilugu. Seetõttu on põhjust asetada õiguskorra väärtused 

laiemasse ehk siis kultuuriväärtuste konteksti, mis annab õiguskorra väärtustele suurema 

sügavuse, ajas väga kaugelt tuleneva järjepidevuse ja aga samuti õiguskorra tuleviku elujõu.  

Juristid on järjekindlalt tõstatanud vajadust siduda väärtuspõhine õiguskord kultuuriga. Tuleb 

nõustuda nii välisriikide kui ka Eesti  õigusteadlastega, kes lähtuvad sellest, et õiguskord on 

rahva kultuurilise arengtaseme väljendus ja kultuuripärandi peegel.  

Kahjuks jäi lõpetamata Eesti ühel väljapaistval juristil- dr Heinrich Schneideril, kes meie 

hulgast lahkus 2013. aastal,   äärmiselt huvipakkuv uurimus põhiseaduse aluspõhimõtete 

käsitlusest rahvuslik- kultuurilisel taustal ning kus ta tõi välja  õiguskorra aluspõhimõtete 

seosed regivärsiga kui ühe meie vanema rahvusliku kultuuri kandjaga.   

Kui  ühiskondlikud väärtused pudenevad laiali, kui õiguskorra väärtusi lämmatavad  

dogmaatika kitsad  ettekirjutused, oleks tark neid väärtusi uuesti kokku koguda ja turgutada 

rahvuslik kultuuriliste väärtuste kümblustünnis. 

Siinkohal tsiteeriksin Paavo Järvit: „Me oleme kohutavalt andekas ja intelligentne ja võimas, 

väike aga võimas rahvas. See võimsus tuleb juurtest, kultuurist: meid teeb eriliseks meie 

kultuur, meie kultuurijõud. Kui kultuuri pole, siis pole ka Eestit.  

Head 20. augusti klubi liikmed! 

Võite olla uhked, et Eesti iseseisvuse kinnitamise otsusega äratasite uuesti Eesti rahvusliku 

kultuurijõu ja suutsite hoida toona loodavat õiguskorda rahvuskultuuri väärtusruumis.  

 

Arno Almann - Estonian Business Schooli professor, PhD 


