
advokaadid peavad rohkem sõna võtma, ütleb aasta eurooplase tiitli saanud mees

Allar Jõks:
valesti tallatud rajal on
teistel lihtsam astuda
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Kui me ütleme, et põhiseadus
ei ule oluline, pole meil järgmi-
se! hetkel enam millelegi toe-
tuda, ütleb aasta eurooplase
tiitli saanud vandeadvokaat
Allar Jõks.
••On andmeid, et Eesti Eu-

roopa Liikumine annab teile
sel nädalavahetusel aasta eu-
rooplase tiitli (jutuajamine toi-
mus neljapäeval - P. S.). Kuidas
siis nii juhtus, et õiguskantsle-
ri ametist lahkudes käisite Us-
bekistan is ja Tadþtkistanis, aga
lõpuks saite hoopis aasta eu-
rooplaseks?
Sinna nimekirja võiks veel
Gruusia, Moldova ja Horvaa-
tia ka vahele panna, aga kui
ma tiitlist teada sain, siis arva-
sin, et see on mingi nali, sest

ma ise arvan, et pärast õigus-
kantsleri ametit pole ma ühis-
kondlikult aktiivne olnud. Va-

hepeal olen midagi kirjuta-
nud, aga pigem pean end kõr-

valtvaatajaks. Aga kui asja hu-
moorikalt vaadata, siis parem
on olla aasta eurooplane kui
Euroopa haige mees.
•• Kes see Euroopa haige mees
siis praegu on?

(Naerab.) Mõtlesin iseennast,
pidades silmas oma spordivi-
gastusi. Aga kui tõsisemalt
rääkida, siis kirjutades artik-
lit Eesti ja Euroopa Liidu Õi-

guse vahekorrast fiskaalleppe
kontekstis oli üheks tööpeal-
kirjaks «Euroopa haige mees
tahab koju".

•• Mille eest tiitli pälvisite?
Mulle öeldi, et euroopalike
väärtuste eest, euroopaliku
avatud vali tsemiskul tuuri ja
tugevama kodanikuühiskonna
nimel kõnelemise ja tegutse-
mise eest. Ma ci oska küll öel-

da, et oleksin selles osas viima-
se aasta jooksu! midagi erilist
teinud- Võib-olla ainult see, et
olen kolleeg Carri Gimeriga
kirjutanudkaks arvamuslugu
- fiskaalleppe kooskõlast põ-
hiseadusega ja Eesti Õigusrii-
gi tervisest. Ehk on natuke sil-

mas peetud ka Pühajärve koo-
li võidukat vaidlust. Kui tun-
nustus tuli kodaniku ühiskon-
na julgustamise eest Pühajärve
vaidluse kaudu, siis pean täna-
ma kõiki Soraineni advokaa-
dibüroo kolleege, kellega me
seda koos tegime. (nNo nüüd
saab ju endale uued visiitkaar-
did teha' 1 ' hüüatab Jõks ja mine-
tab naeru lagistades hetkeks oma

range juristi- Õiguskantsleri-mo-
raaHapostti kuvandi - P. S.)
•• Kust tuti Pühajärve koo-
lt kinnipanemise mõte
ja mis on selle Juhtu-
mi tähendus?
Raske öelda, kust
see impulss tu-
li, aga see oli vä-

ga ilmekas näi-
de, mis juh-
tub, kui ko-

gu kon na
jaoks olu-
listes küsi-
mustes toe-
tutakse ai-
nult häälteena-
musele, mit-
te ärakuu-

lamiscle. Väga paljud sellised

juhtumid jäävadki õiguslikult
käristamata. Pühajärvel oli -ak-

tiivseid julgeid inimesi, kes ei
vaikinud.
•• Praegu ju räägitakse kõik-
jal, et Õpilasi on vähem, tuleb-
ki kokku panna ja efektiivse-
maks teha.
Mind on Pühajärve kooli juh-
tumiga seoses nimetatud prog-
ressivastaseks, kuna riik ja oma-
valitsused ei saa efektiivsemaks

muutuda, kui igas külas peab
olema kool. Kui kool oleks kin-
ni pandud, siis Eesti riigi seisu-
kohalt ei olekski midagi tähe-

lepandavat juhtunud, aga Ote-

pää vallas oleks 90 lapsele pi-
danud leidma uue kooli ja see

omakorda oleks tähendanud,
et mitmed pered oleksid ilmselt

piirkonnast lahkunud.
•• Oleksid käinud pikema maa
kooli Kas see oleks olnud halb?
Nii võinuks teile vastata valla-
valitsuse esindaja.

Vallavalitsus tegelikult väitiski,
et seitse küomeeirit pole min-

gisugune vahemaa. Tallinna ja
Viimsit võrreldes see polekski
nii palju, bussid käivad tihe-
dalt. Aga Pühajärve konteks-
tis oleks see tähendanud laste

koolipäeva pikenemist kolme
või nelja tunni võrra. Jah, väik-
seid koole on suletud ja kind-
lasti suletakse neid ka edaspi-
di põhjendatult. Otepää valla-
võim paraku kooli sulgemist
ei kaahinud ega rääkinud lä-
bi. Pühajärve kooli vaidluse tä-
hendus on natuke laiem ehk
seetõttu, et ta langes perioo-
di, kus ühiskonnas oli tekki-
nud vajadus muutuste või va-
helduse järele ühendatuna jul-
gusega selgelt ,,ei" Öelda.
••Kui te mõtlete tagasi oma
tööle õiguskantslerina, siis mii-
le üle on teil hea meel ja mida
teeksite teistmoodi?
Mul on hea meel, et Õigus-
kantsleri institutsioon on tu-

gev, lugupeetud ja suudab
Eestis teatud protsesse mõ-

jutada. (Jõksile ei meeldi, kui
teda nimetatakse endiseks õi-

guskantsleriks. Just nagit selle-

le ametile järgnev elu polekski
midagi väärt - P. S.) Võtame
kas või viimase vaidluse Eu-

roopa Stabiilsusmehhantsmi

põhiseadusele vastavuse tee-
mal, mida kõigil otseülekan-

des oli võimalik jälgida. Mi-
* da teeks teisiti? Aastal 2012

näen ma maailma värvilise-



mana kui aastatel 2001-2000.
Siis paistsid mingid lahendu-
sed ainult must-valgena. Prae-

guse kogemusega tagasi vaa-
dates oleks ehk enamat saa-
vutanud, kui oleks värvigam-
mat rohkem näinud. Võib-olla
olin liiga kompromissitu. Mõ-
nikord on parema tulemuse-
ni võimalik jõuda läbirääki-
mistega.
MKas teile igapäevatööst ad-
vokaadibüroos ei piisa?
Suurem osa ajast kulub mul
advokaadi igapäevatööle, kui-
gi sageli arvatakse, et ma olen
siin justkui maskott. Tihti on
tööpäevad üheksast üheksa-
ni. Kõik selle, mis üle jääb,
kulutan ma ,,oma erakonna-
le" - Teenusmajanduse Koja-
le. See on kõht, kus ma saan

välja elada oma ühiskondlik-
ku energiat ja koos toredate
kaaslastega püüda Eestile mi-

dagi kasulikku reha. Üldiselt
tekib kord kvartalis tunne, et
kui nüüd ajalehes ei kirjuta,
siis peaks pärast vaikimist hä-

benema. Usun, et oleks parem,
kui advokaadid võtaksid roh-
kem ühiskonnas sõna. Ja mitte
ainult oma khenti esindades.
••Äkilisi otsuseid on ju tehtud
küll ja veel. Näiteks käibemak-
su suurendati vaid mõnepäeva-
se etteteatamisega.
1. juulil 2009, kui eelarve po-
sitsioonide parandamiseks vas-
tuvõetud pakett seadusi jõus-
tus, kirjutasin ma Eesti Päeva-
lehes arvamusloo ,,Täna öösel
toimus devalveerimine". Pi-
dasin silmas õiguspõhimõte-
te devalveerimist. Mul on mee-

les, kuidas ma õhtul jooksin ja
mõtlesin teema peale ning ar-
tikli pealkiri hakkas peas rüt-
miliselt korduma ja ma kirjuta-
singi kõdus ühe hooga loo val-
mis. Mõte oli selles, et kui me
viidates majanduslikule olu-
korrale lõikame mingi nur-

ga sirgeks, siis see muutubki
tavapäraseks. Valesti sissetal-
latud rajal on ka teistel ker-

gem käia. Diskussioon, mis
stabiilsusmehhanismi üle toi-
mub, kinnitab mu toonast hir-
mu. Otsuste õigustamist stiilis

,,põhiseadus pole oluline, euro
on põhiline' ei või lubatavaks

pidada. Mõelgem, et siis kui
meil on kunagi eluliselt vaja, ei
ole meil kuhugi toetuda - me

ju ise devalveerisime põhisea-
duse. Sõltumata sellest, kuidas
vaidlus ESM-i üle riigikohtus
lõpeb, Eesti ühiskond on sel-
lest kindlasti võitnud.
••Mis te arvate, kas Eesti koh-
tutest saab õigust? Õigusabi on

ju ka Uis ja seda saab endale lu-
bada ainult rikas inimene.
Pean nõustuma sellega, et kva-
liteetne õigusabi ci ole kõigile
abivajajatele kättesaadav. Sa-

mas arvan, et õigusvaidlused ei

jää pidamata, kui sul pole raha

kõige kallima advokaadi võt-

miseks. On palju hästi profes-
sionaalseid erinevas hinnaklas-
sis juriste ja advokaate, lisaks

riigiõigusabi ja õigusklnnikud.
••Kas Eestis pole liiga palju õi-

gusharidusega inimesi?
Küsimus pole selles, kas meil
on palju juriste või mitte. Rii-

gi raha kulub ju juristide koo-
litamiseks vähe. Kui inimestel
on raha ja nad soovivad juris-
tiharidust saada, siis ei ole sel-

les midagi paha. Oluline on ta-

gada, et juristid, kes ülikoolist
tulevad, teaksid õigust, mõis-
taksid õigust ja sooviksid oma
teadmisi vastutustundlikult
käsutada. Oma pojale ma ei
soovitanud juristi karjääri ja
õnneks ta ei õppinud ka. Taht-
sin, et keegi peres õpiks mida-
gi ka oma kätega tegema. Ta
valis Tallinna tehnikaülikooli.
••Kas valiksite ka ise selles eas
olles mingi muu eriala?
Teatud perioodi tagant mõ-
tisklen, kas tööl, mida ma teen,
on hoomatavat tulemust. Ehk
oleks muud eriala õppinult elu
rohkem elamist väärt? Aga sa-

mas - kui 90 last saavad mi-
nu kaasabil oma haridusteed
jätkata, siis olen enesega mõ-
ni aeg rahul. See võib nüüd
kõlada plagiaadina pärast üht
eelmise nädala intervjuud, aga
usun, et minust oleks võinud
saada ehk päris hea õpetaja.
••Kas teil mõni eeskuju ka on?
Kõlab ehk lihtsalt, aga Lennart
Meri on mu elu dramaatiliselt
muutnud. Ta tegi 2001. aastal
ühele tavalisele Tallinna ring-
konnakohtunikule ettepaneku
saada õiguskantsleriks. See ko-

gemus on hindamatu. Kui mul
on mõni ettekanne või artik-
kel tegemisel ja ma vajan ins-

piratsiooni, siis on kaks raama-

tut, mida loen, et end soojaks
mõelda. Üks on Artur Alliksaa-
re ,,Päikescpillaja" ja teine Len-
nart Meri kõnede kogumik. O

Kolm mõtet
Mind inspireerivad
kaks raamatut: Allik-
saare ,,Päikesepillaja"
ja Meri kõnede kogu.

Pühajärve juhtum näi-

tas, mis juhtub, kui ot-

sustajad toetuvad ainult
häälteenamusele.

Pojale ma ei soovita-
nud juristi karjääri.
Tahtsin, et õpiks mida-

gi oma kätega tegema.


