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Ülemnõukogu rollist iseseisva Eesti riigi taastamisel 

 

Iseseivuse taastamist seotakse lauluga, räägitakse laulvast revolutsioonist, enese vabaks 

laulmisest. Sellest on saanud omamoodi Eesti müüt, et mitte öelda bränd. Aga ainult 

laulmisest ja kätest kinni hoidmisest oleks iseseisvuse taastamiseks  jäänud väheks, kui 20 

augustile 1991 poleks eelnenud alates 23ndast augustist 1987 üldrahvalikku poliitilist tööd, 

milles osalesid nii  Hirvepargi miitingute korraldajad, IME autorid, Muinsuskaitse selts, 

roheliste liikumine, Rahvarinne, kodanike komiteed ja töökollektiivide liit. Eesti Kongress ja 

Eesti Vabariigi ülemnõukogu.  Selles töös osales kümneid ja sadu tuhandeid inimesi 

erinevates liikumistes ja kogudes, keda me kõiki mäletame ja täname tänasel pidulikul päeval. 

On aga ajalooline tõsiasi, et selle protsessi edukal finishisse jõudmisel kolmkümmend aastat 

tagasi, 20.augustil 1991  oli  otsustav  roll täita just Eesti Vabariigi Ülemnõukogul.  

 

Ei ole kahtlust, et Eesti iseseisva riikluse taastamine õigusjärgsuse alusel  oli 24. veebruaril 

1990. aastal  Eesti kodanike poolt valitud  Eesti Kongressi  juhtidee, mida kinnitati kongressi 

otsusega 11. märtsil 1990.  Kuid selle idee tegelikkuseks  muutmisele, selle praktilisele 

teostamisele kõigis eluvaldkondades lõi vundamendi 18. märtsil 1990 valitud Eesti Vabariigi 

Ülemnõukogu. Lähtudes  30 märtsil 1990 vastu võetud ajaloolisest  otsusest Eesti riiklikust 

staatusest, asusime me  looma  iseseisva Eesti Vabariigi reaalseks toimimiseks vajalikku 

õiguslikku ja institutsionaalset keskkonda. 

 

 Lubage siinkohal see otsus ette lugeda:  

 

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU OTSUS 

Eesti riiklikust staatusest 

 

 Eesti NSV Ülemnõukogu kinnitab, et Eesti Vabariigi okupeerimine NSV Liidu poolt 

17. juunil 1940. a. ei ole katkestanud Eesti vabariigi olemasolu de jure. Eesti Vabariigi 

territoorium on okupeeritud tänaseni. 

Eesti NSV Ülemnõukogu, 

Arvestades eesti rahva selgesti väljendatud tahet Eesti Vabariigi iseseisvuse ja seadusliku 

riigivõimu taastamiseks 

Tunnistab Eesti NSV Liidu riigivõimu ebaseaduslikkust selle kehtestamise momendist alates 

ja kuulutab välja Eesti vabariigi taastamise (restitutio ad  integrum); 

Kuulutab välja üleminekuperioodi, mis lõpeb Eesti Vabariigi põhiseaduslike 

riigivõimuorganite moodustamisega. 

Üleminekuperioodiks töötab Eesti NSV Ülemnõukogu välja valitsemise ajutise korra koos 

õiguslike garantiidega kõigile elanikele, rahvusest sõltumata. 

Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 

Eesti NSV Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL 



Tallinn, 30. märtsil 1990 

 

 

Selle otsuse teksti lugedes peaks olema selge, et Ülemnõukogus ja Eesti Kongressis valitsesid 

1990. aasta kevadel üsna ühesugused arusaamad Eesti Vabariigi õigusjärgsest taastamisest.  

Seetõttu oli ka võimalik 20. augusti saatuslikul päeval  jõuda sellise otsuse sõnastuseni, mis 

lubas taastatud Eesti Vabariigil aega viitmata astuda järgmist sammu  ning asuda uue 

põhiseaduse välja töõtamisele.  

 

Õigusjärgsuse põhimõttel Eesti Vabariigi Iseseisvuse taastamise võtmesõna oli riigi  

iseseisvuse taastamine de facto – tegelikult toimiva riigina. Vähe oli kodanike tahteavaldusest, 

sellele pidi otsekohe järgnema ka toimiva põhiseaduse kehtestamine, riigiasutuste tegevuse 

ümberkorraldamine, territooriumi üle kontrolli omamine, kodanike õiguste kaitse ja  

turvalisuse tagamine, sotsiaal- ja haridussüsteemi katkestusteta ümberlülitamine uude 

õiguslikku ja poliitilisse keskkonda, eelarve tulude tagamine ja kulude ratsionaalne 

planeerimine, turumajanduslike suhete efektiivse toimimise tagamine nii  sise- kui välisturul.  

Tollases maailma ajakirjanduses kirjeldati Ida-Euroopas toimuvat kui riigilaeva 

ümberehitamist avamerel. Eesti, Läti ja Leedu puhul aga laeva polnudki, see oli Nõukogude 

liidu poolt hävitatud, tükkideks lõhutud ja kahuriteks ümber valatud. Seepärast oligi vajalik 

Eesti Kongressi poolt 11 märtsil ja Ülemnõukogu poolt 30 märtsil 1990 välja kuulutatud 

üleminekuperiood põhiseadusliku korra taastamiseks. Meil oli vaja riigilaev taastada, nullist 

alates nö vanade joomiste järgi uuesti üles ehitada. Samas olid olud niivõrd muutunud, et selle 

laevaga pidi saama sõita nüüd enam mitte ainult Emajõel, Peipsi järvel ja rannavetes, vaid ka 

teisenenud maailma, globaalse turu ja külma sõja järgse maailmasüsteemi  ookeanilainetes. 

Seepärast oli vaja vana projekti kaasajastada  - kirjutada ja vastu võtta uuendatud põhiseadus 

ning kõige olulisemaid eluvaldkondi reguleerivad muud seadused, mis peaksid olema 

kehtestamisvalmis nö kui kell kukub.  

Kas Eesti on iseseisva riigina majanduslikult ja sisepoliitiliselt  eluvõimeline? See oli 

küsimus, millele pidime vastama usutaval moel, et meie tagasitulekut maailma riikide kaardile 

reaalsusena tajutaks ja juhtivad lääneriigid meie iseseisvust nii sõjaliselt, majanduslikult kui 

poliitiliselt tagama valmis oleksid.  

Rahva poliitilise iseseisvustahte ning demokraatliku iseorganiseerumise võimekuse olime 

juba veenvalt tõestanud võimsate rahvaliikumiste tegevuse, Balti keti organiseerimise ja 

kodanike tahet väljendava  Eesti Kongressi valimistega. Vajalikud olid järgmised sammud, 

mis sama veenvalt tõendaksid meie taastatava riigi demokraatlikku iseloomu, majanduslikku 

toimetulekut  ja haldussuutlikkust vastavalt 20. sajandi lõpuks maailmas välja kujunenud 

demokraatlike riikide toimimise põhimõtetele.  See saigi Ülemnõukogu põhimissiooniks.  

Eesti riigist pidi peale iseseisvuse de facto taastamist saama demokraatlik parlamentaarne 

vabariik, see oli ülemnõukogu valinud rahva kindel tahe. Seega oli toimimiskindla 

parlamentaarse korra jalule seadmine pärast poolt sajandit kestnud kompartei ideoloogilist 

diktatuuri ka totalitaarset valitsemissüsteemi meie esimene ülesanne. Demokraatlikud 

valimised, mitmeparteiline poliitiline süsteem, kodanikuõiguste austamine, sõnavabadus, 

täidesaatva võimu  lahutamine täidesaatvast ning poliitilisest survest sõltumatu õiguskaitse 

süsteemi käivitamine – need elementaarsed asjad ju nõukogude süsteemis puudusid, ja ei 

rahval ega tema esindajatel ei olnud nende toimimise praktilisest küljest suurt aimu. Pidime 



tegutsema üsna ebamääraste ja vastuoluliste minevikumälestuste, teoreetiliste teadmiste, 

välismaiste eeskujude ja oma enda demokraatlike ja rahvuslike instinktide alusel.  

Kui sellest vaatevinklist tänapäevase kolmekümne aastase vabaduskogemuse valgusel 

hindame Ülemnõukogu toonast käivitamist ning rohkem kui kaks aastat kestnud pingsat 

tegevust, võime küll uhkusega tõdeda, et me ei kaotanud aega ega eksinud õigelt teelt. Ja mis 

kõige väärtuslikum – me kujundasime Ülemnõukogust iseseisva Eesti tuleviku jaoks 

kasutuskõlbuliku, üsna hästi toimiva demokraatliku parlamendi prototüübi, nii öelda kasuliku 

mudeli.   

Kui ma täna tagasivaates  püüan esile tuua selle mudeli põhijooni, nimetaksin esmajoones 

järgmisi aspekte:  

• Tegevuse seaduspärasus ja kokkulepitud korrast kinni pidamine, parlamentaarsete 

reeglite välja töötamine ja täitmine ka väga pingelises olukorras 

• Parlamentaarse struktuuri ja rutiini kujundamine Ülemnõukogu juhtorganite, 

saadikurühmade ja komisjonide reeglipärase ellukutsumise ja toimimise praktikas 

• Paindlikkus ja valmisolek kiiresti reageerida muutuvatele oludele,  sealhulgas 

ettenägematute majandusraskuste ja laguneva Nõukogude Liidu  ettearvamatute 

käikudega toime tulemiseks ning Eesti Vabariigi taastamist vastustavate jõuudude 

ohjeldamiseks  

• Lugupidamine arvamuste erinevuse suhtes, erimeelsuste talumine ja kokkuleppele 

jõudmise eelistamine viljatule omavahelisele puselemisele  

• Püüd arukalt tegutseda, ka keerukate probleemide lahendamisel otsusteni jõuda ning 

valmisolek kompromisside saavutamiseks  

• Orienteeritus tulevikku, oma otsuste teedrajava tähenduse tunnetamine 

• Tahe vabaneda nõukogulikest institutsioonidest ja reeglitest kõigis eluvaldkondades  

nii ruttu kui võimalik 

• Iga valitud liikme teadlikkus oma missioonist ning vastutustunne ajaloo ja meid 

valinud rahva ees 

• Õppimisvõime, oma peaga mõtlemise julgus, tahe enesetäiendamiseks ja vigade 

parandamiseks  

Näidetena nende põhimõtete ellu rakendamisest  meenutaksin omandireformi töörühma 

arutelusid, õiguskomisjoni ja eelarve- ning majanduskomisjoni silmapaistvat tööd iseseisva 

riigi tegutsemiseks vajalike institutsionaalsete raamide  ja seadusandluse loomiseks, tuliseid 

vaidlusi kodakondsuse teemadel jne. Eesti riikluse arengu jaoks pean eriti tänuväärseks 

õiguskomisjoni tööd Tõnu Antoni juhtimisel. Siin mitte üksnes ei tehtud tööd riikluse jaoks 

kõige  põhimõttelisemate juriidiliste aktide valmimiseks, vaid ühtlasi oli see ka mõjus 

demokraatliku õiguskultuuri ja seadusloome koolitus nii komisjoni liikmetele kui ka 

ülemnõukogule tervikuna. Samalaadne tähendus oli ka eelarve- ja majanduskomisjoni ja selle 

esimeeste Ants Veetõusme, Kalju Koha ja Jüri Reinsoni jõupingutustel iseseisva riigi 

eelarvepoliitika esimeste sammude tegemisel. Järjepanu saaksin siin üles lugeda ka teiste 

komisjonide esimehed – Lehte Hainsalu sotsiaalkomisjoni, Jaak Jõerüüdi teadus-, kultuuri- ja 

hariduskomisjoni, Rein Tamme riigikaitse komisjoni, Andrus Ristkoka haldusreformi 

koimisjoni - sest igas neist töötati südamega Eesti iseseisvuse kindlale alusele rajamise nimel.   



Kuldaväärt on ka Ülemnõukogu kogemus väga erinevate vaadetega liikmete vahelise 

praktilise koostöö saavutamiseks konkreetse eelnõu ettevalmistamisel. Sellised ajutised 

komisjonid ja töörühmad otsisid ja enamasti ka leidsid koostöös teadlastega ja ekspertidega 

jätkusuutlikke õiguslikke lahendusteid ja poliitiliselt vettpidavaid kokkuleppeid  erakordselt 

keerukatele, Eesti poliitikas seninägemata probleemidele. Olgu siin nimetatud omandi- ja 

maareform, rahareform, KGB tegevusele hinnangu andmine,  mittekodanike õiguslik seisund 

või kaitsepolitsei tegevuse parlamentaarse kontrolli sisseseadmine.  

Kõigest sellest tänases kontekstis rääkides ma ei salga, et jälgides Eesti parlamentaarse 

süsteemi arenguid tundub mõnigi kord, et meie  üleminekuperioodi Ülemnõukogus oli 

vastutustunnet riigi tuleviku ja rahva ees ning tõelisest  parlamentaarsest vaimust kantud 

arutelude konstruktiivsust ja sisukust palju rohkem kui tänasel Riigikogul.   

Rääkides meie Ülemnõukogu kogemusest  Eesti parlamentaarse kultuuri taassünni ja arengu 

perspektiivis, peame kindlasti nägema ka Ülemnõukogus valitsenud kogemuste  ja 

seisukohtade  paljusust ning vastuolulisust. Tollaste saadikurühmade pilt on  segu klassikalise 

erakondliku struktuuri algetest  ning huvipõhiste rühmituste tegevusest. Seejuures on juba 

Ülemnõukogus näha  kõigi tänaste parlamendiparteide esimesi kobavaid samme oma 

maailmavaateliste aluste tunnetamisel. Meenutagem, et saadikurühmade spekter ülemnõukogu 

koosseisu tööle asumisel ulatus Eesti Kongressi positsioone esindavatest õigusliku 

järjepidevuse saadikurühmast Kaido Kama juhtimisel (15 liiget) ja vabariiklastest Mart Laari 

juhtimisel (10 liiget) kuni iseseisvuse vastu võitlevate venekeelsete saadikugruppideni mida 

juhatasid Moskvale truuks jäänud kommunistliku partei venekeelse osa funktsionäärid  

Lembit Annus ning  Pavel Panfilov. Ülemnõukogu koosseisu  raskuskeskme moodustasid 

selle tegevuse alguses kaks suurimat eestimeelsete saadikute rühma:  rahvarinde esindajad 

Enn Põldroosi eesistumisel (rühmas 45 liiget) ja Maarahva saadikud (rühmas 31 liiget), kelle 

esimeheks oli Heldur Peterson. Loomeliitude liikmetel  oli  oma saadikurühm Jaak Jõerüüdiga 

eesotsas (10 liiget).  

Kui vaadata aga Ülemnüukogu saadikurühmade loendit iseseisvusotsuse vastuvõtmise hetkel, 

näeme, et pooleteise aastaga on parlamendi erakondlik struktuur saanud  palju selgemad 

piirjooned: kümnest fraktsioonist seitse olid seotud erakondadega. Nende seas oli tänase 

Isamaa eelkäija kristlik-demokraatlik saadikurühm ning Rahvarinde saadikurühmast irdunud  

sotsiaaldemokraadid ning reformierakonna eellased liberaaldemokraadid, samuti hiljem 

sotsiaaldemokraatidega Mõõdukate nime all ühinenud  Maa-Keskerakonna fraktsioon. 

Rahvarinde saadikurühmas lagunemisest järele jäänud tuumik  oli moodustanud tänase 

Keskerakonna eelkäija Rahva-keskfraktsiooni ning õigusliku järjepidevuse saadikurühmast 

sai kristlike demokraatide eraldumisel  Vabariiklaste fraktsioon. Omapärase rühma 

moodustasid nn sõltumatud demokraadid, kellest sai tulevikus osaliselt Koonderakonna 

tuumik. Venekeesete saadikute puhul oli selge erakondliku iseloomuga vaid kommunistide 

fraktsioon, neid ja ülejäänud kolme fraktsiooni  -Virumaa, Võrdsete õiguste eest ja Koostöö - 

ühendas suuremal või vähemal määral vastuseis iseseisva Eesti riigi taastamisele.  

Selline vastuoluline koosseis tekitas  igapäevaseid väljakutseid ja ka tõrkeid Ülemnõukogu 

töövõimele, mida aitasid ületada Ülo Nugise ’reljeefne’ juhatamisstiil ja toetumine 

saadikurühmade esimeestest koosneva vanematekoja eestimeelsele enamusele, kuid teisalt ka 

enamuse saadikute, sealhulgas venekeelsete rühmade mitmete liikmete konstruktiivne ja   



tõsine suhtumine oma töösse. Siinkohal tahaksin hea sõnaga meenutada näiteks Klavdija 

Sergij ja Pavel Grigorjevi koostöövalmidust.  

Omaette teemana ei tohiks unustada ülemnõukogu aktiivset tegevust rahvusvahelisel tasandil. 

Sellel oli kaks fookust: Balti riikide koostöö ning maailma avalikkuse mobiliseerimine Balti 

riikide taasiseseisvumise toetamiseks.  1. detsembril 1990 Vilniuses toimunud Eesti Vabariigi, 

Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi Ülemnõukogu liikmete ühisistungil võeti vastu Eesti 

Vabariigi Ülemnõukogu, Leedu Vabariigi Ülemnõukogu ja Läti Vabariigi Ülemnõukogu 

ühispöördumine NSV Liidu Rahvasaadikute IV kongressi poole NSV Liidule ettepaneku 

tegemise kohta tunnustada Eesti, Leedu ja Läti iseseisvust ning alustada lähimal ajal 

riikidevahelisi läbirääkimisi poliitiliste ja majanduslike suhete loomise üle Balti riikide ja NSV 

Liidu vahel. Samas võeti vastu ka osalejate pöördumine maailma riikide parlamentide poole 

Balti riikide iseseisvuse taastamise toetamiseks. Teatavasti järgnes sekllele Moskva verine 

vastulöök Vilniuses. Minu enda kogemusest meenubki  ühe värvikama episoodina tegutsemine 

Ülemnõukogu erivolinikuna 1990/91 talvekriisi ajal Euroopa Nõukogus ja OSCE -s, 

selgitamaks Balti riikide rahumeelseid iseseisvuse taastamise taotlusi ning Vilniuses ja Riias 

nende taotluste verise mahasurumise katseid. Kõige keerulisemad ja suurema positiivse 

tulemusega olid aga  läbirääkimised Jeltsini meeskonnaga  lepingu sõlmimiseks Vene 

föderatsiooniga, milles osalesin Ülo Nugise juhitud delegatsiooni  liikmena oktoobrist 

detsembrini 1990. Selle lepingu teksti saime valmis ja Jeltsini poolt kinnitatud just enne veriseid 

sündmusi Vilniuses jaanuaris, mis oli ka põhjuseks, miks Jeltsin mälestusväärsel 13. jaanuaril 

1991 tuli Tallinnasse ja kinnitas oma toetust Eesti iseseisvusele. Nimelt oli selle lepingu 

esimeses artiklis kinnitatud, et osapooled tunnustavad  teineteise riiklust puudutavaid valikuid. 

Just see artikkel tõi meile ka Venemaa silmapilkse tunnustuse meie iseseisvusotsuse järel 

(Jeltsini juurde sõitsid tunnustamist taotlema 22. augustil Arnold Rüütel ja Ülemnõukogu 

väliskomisjoni esimees Indrek Toome ja juba 24.augustil oli Jeltsini allkiri ametlikul 

tunnustamisotsusel olemas). Venemaa kiire tunnustus kindlustas ka Eesti iseseisvus tunnustava  

NSVliidu ametliku seisukoha vastu võtmise ning soodustas kiiret rahvusvahelise tunnustamise 

protsessi.  

Peale iseseisvuse taastamist jätkas Ülemnõukogu intensiivset seadusandlikku tööd, 

kindlustamaks  iseseisva Eesti Vabariigi tõrgeteta funktsioneerimist ja võimu sujuvat 

üleminekut uutele põhiseaduslikele riigivalitsemise asutustele.  

29 märtsist 1990 kuni ülemnõukogu töö lõpetamiseni 14.septembril 1992 möödunud 17 kuuga 

võeti ülemnõukogu poolt vastu 483 otsust ja 155 seadust, sealhulgas sätestati mitmed  mitmed 

tänaseni kehtivad  õiguslikud raamid paljudes valdkondades. Pandi alus Eesti oma 

kaitsejõududele ja politseile,  maksusüsteemile, nõukogude ajal riigistatud omandi 

erastamisele ja laialdasel eraomandil põhinevale turumajandusele, ravikindlustusele, 

immigratsiooni reguleerimisele, haridussüsteemi uuendamisele, lastekaitsele, kui nimetada 

vaid mõnda valdkonda. Viidi läbi iseseisvusreferendum, võeti vastu otsus iseseisvuse 

õigusjärgse taastamise kohta, moodustati Põhiseadusassamblee ning kiideti heaks selle poolt 

esitatud põhiseaduse eelnõu. Ülemnõukogu töö lõppakordiks said rahareformi kehtestamine 

ning põhiseaduse rahvahääletusele panek juulis 1992.   

Eesti riik on peale iseseisvuse taastamist edukalt toiminud kolm aastakümmet. Vabas Eestis 

sündinud ja üles kasvanud noor põlvkond on jõudnud täisikka ja hakkab üle võtma 

täisvastutust tänase ja homse Eesti eest. Kolmkümmend aastat tagasi täitsime meie kõik, nii 



Eesti Ülemnõukogu kui Eesti Kongressi liikmed, oma missiooni Eesti riikluse taastamisel 

oma parimate võimete tasemel, ausalt ja vastutustundega ning olime suutelised Eesti riigi 

jaoks otsustaval hetkel oma erimeelsustest üle saama ja jõud ühendama Eesti tuleviku nimel. 

Soovigem seda ka tänastele poliitikutele.    
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