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 Põhiseadus nõuab õigusselgust ehk selgust õiguses 

 Õigusselguse nõue tuleneb põhiseaduse §-st 10 ja § 

13 l-st 2. 

 Kehtivad õigusnormid peavad olema nii selged sisu 

poolest, et kujuteldav keskmiste võimetega isik 

saaks aru nende sisust. 

 Õigusselgus peab tagama normide järjepideva 

ühesuguse tõlgendamise.  
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 Õigusselgusega tuleb arvestada nii õigusnormi 

loomisel kui ka kohaldamisel.  

 Selge õiguse alahindamine vähendab õiguskindlust 

ja suurendab keelerisu.  

 Riigikohus on olnud tagasihoidlik 

õigusselgusetusele tuginedes normi 

põhiseadusevastaseks tunnistamises. 

3 



 Õigusähmasust saab ravida tõlgendamismeetodite 

abil kuid alati jääb oht, et normi tõlgendamisel 

minnakse õiguslooja tahtest liiga kaugele.  

 Riigikohus: sõnade üldkeelsel tähendusel rajanev 

tõlgendus aitab kõige paremini tagada õigusselgust, 

õiguslike tagajärgede ennustatavust, õiguskindlust 

ja pakkuda kaitset erinevate otsustajate 

tõlgenduseelistuste eest.  
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 Normi õigusselguse hindamisel tuleb hinnata, kes 

on selle normi adressaadid. 

 Keskmise võimetega isik või asjakohase kutsealase 

ettevalmistusega isik? 

 Kes on keskmise võimetega isik? 
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Hea õigusloome tava 

 Seadusandliku võimu teostamise eesmärk peab olema kooskõlas avaliku 

huviga, mitte teenima kitsalt erakonna, selle liikmete või toetajate huve.  

 Õigusloomeprotsess peab olema ettenähtav ja avatud.  

 Õigusloomes tehtavad otsused peavad olema läbipaistvad ja põhjendatud. 

Mida olulisem muudatus, seda põhjalikum peab olema põhjendus.  

 Huvigruppide kaasamine toimub selgete ja formaliseeritud 

menetlusreeglite järgi. Aruteluks tuleb esitada nii eelnõu väljatöötamise 

kavatsus, eelnõu kontseptsioon kui ka lõplik eelnõu tekst. 
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Hea õigusloome tava 

 Seadus peab olema Eesti õigussüsteemi sobiv ja rahvusvaheliselt 

konkurentsivõimeline. Vältida tuleb õiguslikult autistlike lahenduste 

kehtestamist. 

 Seadus peab olema mõjus, mistõttu eelnõuga kaasnevaid mõjusid tuleb 

teadvustada ning hinnata enne seaduseelnõu väljatöötamist ning 

prognooside paikapidavust kontrollida peale seaduse jõustumist. 

 Seadus peab olema selge ja üheselt mõistetav, mistõttu õigusaktid tuleb 

koostada võimalikult lihtsas keeles, selgelt ja täpselt, silmas pidades 

õigusakti peamisi sihtgruppe. 

 Õiguskorras tehtavad muudatused ei või olla õigusakti adressaatide 

suhtes meelevaldsed ega sõnamurdlikud. Õigusaktide jõustamiseks 

jäetakse piisav aeg. 
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Tulumaksuseadus 

 TuMS § 61 (42) Tulumaksuga maksustatakse 

püsivast tegevuskohast väljaviidava vara maksumus 

osas, mis võrdub püsiva tegevuskoha jaoks 

sissetoodud vara arvel enne 2011. aasta 1. jaanuari 

väljaviidud püsivale tegevuskohale omistatud 

maksustamata kasumiga. 
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Armastuse definitsioon 

 “Abielu põhineb poolte vastastikusel tundel, mis 

tekib usaldusest ja lugupidamisest teineteise vastu ja 

mille abiellujad sõnastavad armastusena. Seega on 

tegemist isiklike mittevaraliste huvidega teise 

abielupoole vastu”.  
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 Ärge alahinnake Hea õigusloome ja 

normitehnika eeskirja 

 Ärge ülehinnake russitsisme ja inglise keele 

mõjusid 

 Laename soomlastelt Kolme reeglit! 
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11 www.sorainen.com 

Eesti 

Pärnu mnt 15 

10141 Tallinn, Eesti 

tel     +372 6 400 900 

faks  +372 6 400 901 

estonia@sorainen.com 

Läti 

Kr. Valdemāra iela 21 

LV-1010 Riia, Läti 

tel     +371 67 365 000 

faks  +371 67 365 001 

latvia@sorainen.com 

Leedu 

Jogailos 4 

LT-01116 Vilnius, Leedu 

tel     +370 52 685 040 

faks  +370 52 685 041 

lithuania@sorainen.com  

Valgevene 

ul Nemiga 40 

220004 Minsk, Valgevene  

tel     +375 17 306 2102  

faks  +375 17 306 2079  

belarus@sorainen.com  

Kontaktid 

Ma tänan! 

Allar Jõks 

  

tel  +372 6 400 967 

mob +372 5043666 

allar.joks@sorainen.com 


