
kui pragmatism asub domineerima põhimõtete üle, hajuvad põhimõtete tuules ka õigusriigi garantiid
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MX cskööl toimus de-

J^^ valveerimine. See

? ei ole halb nali. Ta-
.^L. i^Lna seaduse jõusse
astunud lisaeelarvega seotud
seadustepakett võiks oma kuju-
nemisloolt ja õiguskvaliteediit
kända nime ..OiguspÕhimÕtete
devalveerimise akt".

Lisaeelarvega ei kujundatud
ümber mille ainul l tulubaas,
vaid ka põhiseaduses sisalduvad

väärtushinnangud.
Põhiseadus sisaldab põhi-

mõtteid, mis on põhiõiguste si-

sustamise ja kaitsmise nurgaki-
vid. Riigikohus on 1 6 aasta jook-
sul ladunud neist õigusriigi vun-
damendi.

Mis põhimõtetest käib jutt?
Oks neist on õiguskindlus, mis
hõlmab õigusselguse ja Õiguspä-
rase ootuse printsiipi.

Igaühel peab olema võimalik

kujundada oma elu mõistlikus
ootuses, et õiguskorraga talle
antud Õigused ja pandud kohus-
tused püsivad stabiilsed ega
muutu rabavalt ebasoodsas suu-

nas. Teise pensionisambasse
tehtavate riigipoolsete maksete

peatamine on juba ajalugu. Tä-
na käibemaksuseaduses ja kesk-

konnatasude seaduses kehtima
hakanud muudatused ning õp-
pelaenude riigipoolse kustuta-
mise lõpetamine riivavad inten-
siivselt õiguspärase ootuse põhi-
mõtet.

Eelöeldu ei tähenda, et õigus-
te piiramine või soodustuste lõ-
petamine oleks lubamatu. Põhi-
seadus ei taga õiguspärast oo-

tust, et head ajad jätkuvad, ega
nõua kehtiva regulatsiooni kivis-

tamist. Õigussuhted tuleb muu-
tunud oludele ümber kujunda-
da. Iga sellise otsusega käivad
alati kaasas nii võitjad kui ka

kaotajad. See on märk riigi teh-
tavate valikute kecrukusest. Õi-
guskaitse keelde tõlgituna tä-

nende taga peituvate huvide ja
väärtuste hoolikat kaal urnist.

Solidaarsuse sisutus

Otsus, kuidas ja keda eelarvet
kärpides eelistada, on seadus-
andja teha. See ei tohi olla aga
meelevaldne ja peab lisaks

õiguskindluse põhimõttele ar-
vestama ka võrdse kohtlemise ja
sotsiaalriigi printsiibist lähtuva
solidaarsuse põhimõtet. Raskel

ajal tähendab solidaarsus valu

jagamist. Viimase poole aasta

jooksul on solidaarsus kui print-
siip oma sisu minetanud. Mee-
nutagem kas või, kcs on eclar-
vekärbetest pääsenud või kui

Õiglased paistavad hädavajali-
kud muudatused töölepingu-
seaduses.

Õiguskindlus tähendab muu
hulgas, et riik ei kehtesta uut re-

gulatsiooni meelevaldselt ja

üleöö. Põhiseaduse § 108 koha-
selt jõustub seadus kümnendal
päeval pärast avaldamist. Ajava-
hemik seaduse vastuvõtmisest
kuni jõustumiseni peaks jätma
isikutele piisava aja sätestatud
õiguste ja kohustustega tutvu-
miseks ning oma tegevuse üm-
berkorraldamiseks.

Käibemaksuseaduse muuda-
tused võeti vastu i 8. juunil, aval-
dati Riigi Teatajas 26. juunil ja
jõustusid 1. juulil.

Avaldamise ja jõustumise va-
hele jäi neli päeva, neist kaks

puhkepäeva. Kas see on piisav?
Selleks tuleb hinnata õigussuh-
te muutmise ulatust ja sellest tu-
lenevate ümberkorralduste va-

jadust, samuti seda, kas muuda-
tus oli Õiguslikus olustikus et-
tenähtav või ootamatu.

Käibemaksumäära muutmi-
ne sisuliselt üleöö koormas eba-
mõistlikult ettevõtjaid, põhjus-
tades ettenägematuid kulutusi.
Muudatus mõjutab juba sõlmi-
tud lepingute täitmist. Võttes ar-
vesse riigijuhtide retoorikat ala-
tes möödunud sügisest, võib
käibemaksu tõstmist pidada oo-
tamatuks.

Põhiseaduslikkuse hindami-
ne on kõhtu kätes. Kuhtume net-
luse teeb aga keeruliseks asja-
olu, et vastused peituvad seal,
kus kuhtuvad õigus ja poliitika.
Teise lisaeelarvega seotud muu-
datuste kohtumenetlus oleks

õiguskorra stabiilsuse huvides
tervitatav ja paneks Õigusloojad
ehk tõsisemalt mõtlema oma te-
gude tagajärgedele.

Viis õigustaks eelnõude kiir-
menetlust? Vaieldamatult pea-
vad olema kaalukad põhjused,

janduses toimuvale. Kuid admi-

nistratiivne ja poliitiline suut-
matus otsuseid Õigeaegselt vas-
tu võtta ei õigusta hea õigusloo-
me tava eiramist. Riigikogus
esindatud erakondade loidust ja
koostöö puudumist ei saakom-
penseerida öötööga. Kui bussi-

juhid ei tohi üle kaheksa tunni
järjest roolis olla, miks süs arva-
takse, et 24 tundi ööpäevas võib
seadusi vastu võtta?

Hea Õigusloome tava eeldab,
et kaasatakse asjasse puutuvad
isikud, analüüsitakse kavanda-
tavate muudatuste mõju ja jäe-
takse piisav aeg jõustumiseks.
See peab tagama õigusaktide ra-
kendatavuse, sealhulgas õigus-
se Iguse.

Milleni võib viia see. kui sea-
duse sisu pole normi rakendaja-
le ja adressaadile üheselt mõis-
tetav, näitas ilmekalt Sylvesteri
maksuvaidlus. Täna jõustunud
seadustest ei ole töölepingusea-
dus mitte ainuke, mis õigussel-

Väärtuste murendamine

Jõustumiseks jäetud lühikene
aeg pärsib ka põhiseaduslikkuse
järelevalvet, mida president sea-
dust välja kuulutades teostab.
Bga asjata rõhutanud president
lisaeelarve seaduste paketti välja
kuulutades, et ..olukord, kus se-
davõrd erineva reguleerimisala,
sisulise ja normitehnilise kvali-
teediga seadused on omavahel
liidetud ning nende väljakuulu-
tamise otsustamiseks jääb

107 ette nähtud kaks nädalat,
iseloomustab kahetsusväärselt
seadusandja poolt hea riigi-
õigusliku tava küsimärgi alla
seadmist".
Kas on põhðust rääkida õiatisriiei

kriisist? Kindlasti mitte, sest eral-
di võttes ei tekita ükski eespool
toodud näide ärevust. Kuid ko-
gumit vaadeldes võib näha. kui-
das me eemaldume sammhaa-
val õigusriiklikest väärtustest.
1'rotsess sai hoogu esimese li-

kus eelarve seoti usaldushääle-

tusega, ja tipnes teise lisaeelar-
ve jõustumisega. Kui kõik ongi
toimunud heas usus, siis ei mak-
sa unustada, et ükski valitsus ei

ole igavene. Ja valesse kohta sis-

setallatud rajal on edaspidigi
mugav sammuda. Seetõttu on
ka mõistetav, miks avalikkus
võttis nü valuliselt vastu karis-
tusscadustiku ja erakorralise sei-

sukorra seaduse muudatused.
Seaduskuulekas ja õigusriigi igi-
kestvusse uskuv kodanik ei kar-
da meelsuskontrolli ega kaitse-
väe käsutamist rahumeelse
meeleavalduse vastu.

Kuuldavasti on tulemas kol-
mas lisaeelarve. |ääb loota, et
kriitilistes ja erakorralistes tingi-

põhiseadusest tulenevate nõue-

tega. Majandusraskuste ületa-
mise abinõud ei või põhiõiguste
olemust olem aluks muuta.

Seal, kus pragmatism asub

hajuvad põhimõtete tuules ka

õigusriigi garantiid. Kui krooni
väärtuse vähendamisel võib ol-
la majandust elavdav efekt, siis

õiguspõhimõtete devalveerimi-
se mõju on pöördumatult eba-
soodne. Õigusriigi kaitsmine
maksab, kuid õigusriiki maksab
kaitsta. O

(Mguskindlus tähen-
dab muu hulgas, et
riik ci kehtesta uut
regulatsiooni üleöö.

Tervitatav oleks
teise lisaeelarvega
seotud muudatuste
kohtumenetlus.


