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PARLAMENDI FUNKTSIOONIDEST JA MUUTUNUD ÜLESANNETEST SAKSA
PÕHISEADUSKOHTU PRAKTIKA PÕHJAL
Stefan Sinner
Der Deutsche Bundestag als zentrales Verfassungsorgan nach der neueren Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts
Zeitschrift für Parlamentsfragen (2012) Nr. 2, S. 313-323.
Saksa põhiseaduskohtu (Bundesverfassungsgericht) viimaste aastate praktikast võib leida ridamisi
lahendeid Saksa parlamendi (Deutscher Bundestag) ülesannete, õiguste ja kohustuste kohta, mis
laiendavad parlamendi vastutust. Kuigi riigiõigus ja poliitikateadus määratlevad parlamendi
funktsioonidena eelkõige parlamentaarset kontrolli ja seadusandlikku tegevust, on parlamendile Euroopa
Liidu kontekstis lisandunud uusi ülesandeid, mida võiks nimetada parlamendi üldjuhtivaks funktsiooniks.
Sisuliselt tähendab see parlamendi ülimuslikku vastutust seoses Euroopa integratsiooni ja rahaliiduga.
Parlamendil on otsevalitavana keskne koht teiste põhiseaduslike institutsioonide suhtes. Seega on Saksa
parlamendil tervikuna ülalnimetatud funktsioonides oma vastutust tajudes tugev mõju poliitilise tahte
kujunemisele integratsiooniprotsessis. Autor käsitleb parlamendi kolme funktsiooni ja nende muutumist
põhiseaduskohtu lahendite põhjal ning analüüsib seaduste, eriti Saksa põhiseaduse (GG – Grundgesetz)
parlamendi tegevusega seotud sätete tõlgendamist kohtupraktikas.
Parlamendi üheks olulisemaks ülesandeks on valitsuse tegevuse kontroll, mis eeldab valitsuselt piisavalt
põhjaliku info saamist. Parlamendil on õigus valitsuse liikmeid aru andmiseks välja kutsuda, moodustada
uurimiskomisjone, esitada arupärimisi jms. Põhiseaduskohus viis nt oma 17. juuni 2009. aasta nn
uurimiskomisjonide lahendiga parlamendi infonõuete õiguse tunduvalt laiemale alusele ning määras 1.
juuli 2009. aasta nn väiksemate arupärimiste lahendiga infonõuetele uued piirid. Mõlemad lahendid
suurendasid parlamendi sõltumatust valitsuse suhtes, kuid rõhutasid samas parlamendi vastutust
kontrollifunktsiooni täitmisel. Autor peatub kontrollifunktsiooni analüüsides veel ka nt 25. märtsi 2003. a,
3. juuli 2007. a, 7. mai 2008. a ja 13. oktoobri 2009. a lahenditel, mis puudutavad parlamendi
otsustuspädevust riigi relvajõudude välismissioonidel osalemise küsimustes.
Põhiseaduse artikli 77 lg 1 p 1 kohaselt on parlamendil otsustav roll seaduste menetlemisel, samas kui
liidumaade osa liidunõukogu (Bundesrat) kaudu on piiratud vastavalt põhiseaduse artiklile 50. Just
seadused loovad üldise aluse, mis täidesaatva võimu ja kohtute tegevuse kaudu saab konkreetse väljundi,
ühendades sel viisil rahvast ja riigivõimu. See paneb parlamendile ja tema liikmetele seadusi menetledes
olulise vastutuse valijate ees, tunnetada tuleb oma esindusfunktsiooni, kuid ka tegevuse mõju
avalikkusele. Saksa põhiseaduskohus on oma lahendites (15. jaanuar 2008 ja 8. detsember 2009)
tugevdanud parlamendi õigusi seadusandlikus tegevuses, parlamendil lasub vastutus avalikel aruteludel
taotlusi selgitada ja seisukohti põhjendada, arvamusi esitada, pakkuda ja läbi arutada alternatiivseid
regulatsioone, et seeläbi jõuda seadusandluses parima võimaliku tulemuseni.
Rahvusparlamentide osa Euroopa Liidu integratsiooniprotsessis on pidevalt päevakorral olev teema ning
seda käsitleb autor kõige põhjalikumalt parlamendi üldjuhtiva funktsiooni tähenduses. Juba nn Maastrichti
lahendis 12. oktoobrist 1993 rõhutas Saksa põhiseaduskohus, et Euroopa integratsiooniga seonduv tuleb
Saksa parlamendis seadustada; 30. juuni 2009. a nn Lissaboni lahendiga astus kohus sammu edasi ning
kohustas parlamenti kandma täit vastutust integratsiooni eest. Autor võrdleb parlamendi õiguste ja osaluse
regulatsiooni põhiseaduses, Euroopa Liidu asjades parlamendi osa laiendamise ja tugevdamise seaduses
(Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in
Angelegenheiten
der
Europäischen
Union)
ja
nn
integratsioonivastutuse
seaduses
(Integrationsverantwortungsgesetz). Kreekale finantsabi osutamise lahend (7. september 2011) ja kohtu
seisukohad Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) ja Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) küsimustes
panevad parlamendile kohustuse kaaluda riske ja otsustada vastutustundlikult riigi tulude ja kulude üle.
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Riigieelarvet puudutavates otsustes on igal parlamendiliikmel õigus ja kohustus osaleda nii aruteludel kui
ka otsuste langetamisel. Autor peatub ka probleemidel, mis takistavad üldjuhtiva funktsiooni täitmist, nt
vajaliku info õigeaegne puudumine.
Saksa põhiseaduskohtu analüüsitud lahendid tõid selgelt esile, et Saksa parlament on nii riigisisestes kui
ka välispoliitika ja Euroopa Liidu asjadega seonduvates küsimustes keskne arutelude pidamise ja otsuste
langetamise koht, kus ei täideta mitte ainult kontrollivat ja seadusandlikku funktsiooni. Kuigi
parlamendile on lisandunud palju laialdasemaid õigusi ja kohustusi, seda eriti rahaliitu ja Euroopa
integratsiooni puudutavate lõppotsuste langetamisel, jääb parlamendi tegevus siiski põhiseaduskohtu
järelevalve alla.
Refereerinud Tiia Melts
POLIITIKUTE SÕNAVABADUSEST JA PARLAMENTAARSEST PUUTUMATUSEST
Riitta Ollila
Parlamentaarinen immuniteetti ja poliitikkojen sananvapaus
Lakimies (2012) n:o. 4, s. 525-546.
Artikkel käsitleb poliitikute sõnavabadust ja parlamentaarset puutumatust Euroopa Inimõiguste Kohtu ja
Euroopa Kohtu lahendite, Euroopa Parlamendi ja Soome õigusregulatsioonide näitel. Autor arutleb teemal
sõnavabadus poliitikas ja selgitab parlamentaarse puutumatusega seotud probleeme.
Parlamentaarse puutumatuse all mõeldakse rahvaesindaja õigust end parlamendis ja poliitilistes väitlustes
vabalt väljendada, kuid ka kaitset kinnipidamise ning kriminaalvastutusele võtmise eest. Puutumatuse
ulatust ja tingimusi vaatleb autor Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite põhjal. Näiteks kohtuasjas Kart vs.
Türgi (03.12.2009) oli parlamendiliikmele esitatud solvamissüüdistus juba enne tema valimist; kohtuasi A
vs. Suurbritannia (17.12.2002) esindab Suurbritannias levinud seisukohta, et parlamendis on sõnavabadus
piiramatu; kohtuasi Onorato vs. Itaalia (24.05.2011) puudutab parlamendiliikme väljaütlemisi
ajakirjanduses kohtunike teemal.
Euroopa Parlamendi liikmete puutumatust reguleerib Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide
protokolli1 artiklitest 7, 8 ja 9 tulenev immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes. Euroopa Parlamendi
liikmete puutumatust käsitledes tutvustab autor Bruno Gollnischi ja Luigi di Magistrise juhtumeid.
Esimesel juhul võeti saadikult puutumatus seoses rassiviha õhutamisega. Teisel juhul põhjendas parlament
saadiku veebisaidil avaldatud infoga seotud puutumatuse ja eesõiguste kaitset parlamendiliikme
kohustuste täitmisega.
Euroopa Kohtu praktika põhjal toob autor näiteid probleemidest, mis võivad tekkida parlamendiliikmete
sõnavabaduse ja puutumatuse tõlgendamisel, nt Patriciello kohtuasi C-163/10 või Marra ühendatud
kohtuasi C-200/07 ja C-201/07.
Soomes tagab rahvaesindajate sõna- ja esinemisvabaduse Soome põhiseaduse § 31. Puutumatust,
sealhulgas ka vabaduse võtmist ilma parlamendi nõusolekuta reguleerib põhiseaduse § 30. Soome
parlamendiliikme sõnavabadus tähendab, et oma väljaütlemistes on parlamendiliige kohustatud järgima
vaid põhiseadust (§ 29), kuid olema samas väärikas kedagi solvamata. Parlamendiliikmete sõnavõttude ja
esinemiste sisu on kohustatud jälgima parlamendi spiiker, kes vajadusel keelab edasise esinemise. Soome
1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0261:0266:ET:PDF
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parlamendis on puutumatuse äravõtmiseks vajalik, et viis kuuendikku antud häältest seda otsust toetab.
Soome iseseisvusaja jooksul on parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmist arutatud kolmel korral: 1932,
1947 ja 1979. Parlamendiliikmete poliitiliste sõnavõttudega seonduvat käsitleb autor Teuvo Hakkaraineni
videosõnavõttudest ja väljendi „neeger” kasutamisest tulenenud arutelude näitel.
Parlamendiliikmete kriminaalvastutusele võtmist ja vangistamist reguleerib Soome põhiseaduse § 30 lg 3.
Soome parlament saab mõnedel tingimustel anda loa parlamendiliikme vahistamiseks enne
kohtumenetluse algust, kuid ei saa kaasa rääkida juhtumites, mis on toimunud väljaspool parlamenti.
Autor tõdeb, et parlamentaarse puutumatuse eesmärgiks on takistada poliitilise mõttevahetuse ja sõnasõja
jõudmist kohtusse ning jätta poliitilised arutelud parlamendi seinte vahele ja foorumitesse.
Refereerinud Katrin Ordlik

AMETIÜHINGUTEST EUROOPA LIIDUS JA STRATEEGIAST „EUROOPA 2020”
Richard Hyman
Trade unions, Lisbon and Europe 2020: from dream to nightmare
The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. Vol. 28 (2012) no.
1, p. 5-28.
Artikli autor analüüsib Euroopa ametiühingute panust 24. novembril 2009. aastal Euroopa Komisjoni
poolt algatatud avalikku arutellu strateegia „Euroopa 2020” üle. Autorit huvitab, miks on ametiühingute
osalus nii tagasihoidlik võrreldes kolm aastat tagasi toimunud rohelise raamatu „Tööõiguse
ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel” (KOM(2006) 708, november 2006)2 aruteluga.
Üheks põhjuseks peab autor vastamiseks jäetud vähest aega. Samuti käsitles roheline raamat mitmeid
ametiühingute jaoks vajalikke ja otseselt nende tegevusega seotud küsimusi, strateegia „Euroopa 2020“ on
üldsõnalisem. Ametiühingute jaoks kõige olulisemaks võib pidada aga Euroopa integratsiooniga seotud
pettekujutelmadest vabanemist Lissaboni strateegiale järgneva aastakümne jooksul.
2000. aastal vastu võetud Lissaboni strateegia3 sõnastas Euroopa Liidu (EL) uue strateegilise eesmärgi
järgnevaks dekaadiks: EList peab saama maailma kõige konkurentsivõimelisem ja dünaamilisem
teadmispõhine majandus, mis suudab tagada kestliku majanduskasvu, luua rohkem ja paremaid töökohti
ning lisada sotsiaalset ühtekuuluvust. Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC) võttis strateegia
vastu entusiastlikult ja andis kõrge hinnangu saavutatud tasakaalule strateegias sõnastatud majanduslike,
sotsiaalsete ja keskkonnaga seotud eesmärkide vahel. Kriitikute hinnangul sisaldas strateegia
ametiühingute ja nende liikmete jaoks ohte, nt võib üleskutset suurendada hõivatust teenindussfääris
tõlgendada üleskutsena luua halvasti tasustatud, madalakvaliteedilisi ja ebakindlaid töökohti.
2005. aastal nimetas Euroopa Ülemkogu ekspertrühma esimeheks Madalmaade endise peaministri Wim
Koki, ülesandega Lissaboni strateegia4 läbi vaadata. Taaskäivitatud strateegia pidi keskenduma peamiselt
kahele ülesandele: tagada tugevam ja kestlikum majanduskasv ning luua rohkem ja paremaid töökohti.
Vahendina nende eesmärkide saavutamiseks nägi ekspertrühm ette turu jätkuvat liberaliseerimist.
Tööandjad tervitasid ekspertrühma ettepanekuid, kuid ametiühingud tõdesid, et taaskäivitatud strateegiast
2

Green Paper – Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century. COM(2006) 708
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0708en01.pdf
3
Vt lisaks: Lissaboni strateegia (temaatiline kaust ELi õigusaktide andmebaasis EUR-Lex)
http://eur-lex.europa.eu/et/dossier/dossier_13.htm
4
Koostöö majanduskasvu ja töökohtade nimel. Lissaboni strateegia uus algus. KOM(2005) 24 lõplik
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0024:FIN:ET:PDF

5

on välja jäetud või vähendatud hulgaliselt ametiühingutele olulisi majanduskasvu ja tööhõivega seotud
eesmärke.
Autori arvates on strateegia „Euroopa 2020”5 puhul Lissaboni strateegiaga võrreldes tegemist pigem
rõhuasetuste, keeleliste ja struktuuriliste täpsustustega kui põhimõtteliste muudatustega. ELi viis
olulisemat eesmärki aastaks 2020 on: tööhõive (75% inimesi vanuses 20–64 peavad osalema tööhõives);
teadus- ja arendustegevus (investeerida sellesse 3% SKP-st); kliimamuutused ja energeetika (nn 20-20-20
energiapakett); haridus (koolist väljalangemise vähendamine, kolmanda taseme haridusega 30–34-aastaste
osakaalu suurendamine); vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine. Meetmed eesmärkide
saavutamiseks on endised: turu jätkuv liberaliseerimine, mida toetab majanduse tugevam juhtimine6 ja
strateegia „Euroopa 2020” sidumine stabiilsuse ja kasvu paktiga. 2011. aastal võeti vastu laiendatud
euroala pakt ja fiskaallepe, mis lubab ELi institutsioonidel rakendada kärpemeetmeid liikmesriikidele,
kelle riigieelarve ei ole tasakaalus.
Ametiühingute hinnang strateegiale „Euroopa 2020” oli Lissaboni strateegiaga võrreldes kriitilisem:
strateegia tunnistati puudulikuks ja pettumustvalmistavaks ning nõuti majandusstrateegia muutmist; viidati
ka majanduse juhtimise uue kava negatiivsele mõjule pensioni-, palga- ja sotsiaalkaitsesüsteemide kärbete
tõttu. Autor täheldab aga mõlemal juhul, et Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon on samaaegselt
kriitiliste avaldustega toetanud mitmeid tööandjate seisukohavõtte. Siiski on ametiühingud, olles ELi
poliitikast ilmselgelt marginaliseeritud, muutunud Euroopa integratsiooni toetajateks. See on tingitud
eelkõige nt materiaalsete ressursside erapoolikust jagamisest ja esindajate kaugenemisest esindatavatest.
Ametiühinguliikumise mõju taastamiseks ELi tasandil on autori arvates kolm prioriteeti: kogu
liikmeskonda kaasates leppida kokku poliitilises tegevuskavas; sõnastada töötajate ja kodanike
nõudmistele 21. sajandil vastav konkreetne visioon Euroopa sotsiaalmudelist; julgeda öelda „ei” ja liikuda
sotsiaalselt dialoogilt opositsiooni praeguse Euroopa integratsioonikava vastu.
Refereerinud Li Lind

ÜRO JULGEOLEKUNÕUKOGU MÕJUST RAHVUSVAHELISE KRIMINAALÕIGUSE
ARENGULE
David P. Forsythe
The UN Security Council and response to atrocities : international criminal law and the P-5
Human Rights Quarterly (2012) no. 3, p. 840-863.
Külma sõja järel on ÜRO Julgeolekunõukogul olnud oluline roll rahvusvahelise kriminaalõiguse arengus.
Artikli autor analüüsib Julgeolekunõukogu tegevuse otsest ja kaudset mõju, mis on omakorda mõjutatud
viie alalise liikme – Venemaa, Hiina, Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja Prantsusmaa huvidest ja
poliitikast. Otsese mõjuna käsitleb autor Julgeolekunõukogu panust õigusregulatsioonide kujunemisse.
Konfliktide lahendamiseks maailma eri paigus on Julgeolekunõukogu vastu võtnud mitmeid resolutsioone,
pannes riikidele õiguslikult siduvaid kohustusi. Klassikalise näitena Julgeolekunõukogu otsesest panusest
normiloome arengusse peatub autor 1992. aastal vastu võetud resolutsioonil nr 794, kui relvastatud
konflikt Somaalias tõi kaasa vajaduse tugevdada juriidilise vastutuse põhimõtteid ning teha üheselt
mõistetavana selgeks, et sõjakuritegude eest võidakse esitada kriminaalsüüdistus.
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Vt lisaks: Strateegia „Euroopa 2020” http://ec.europa.eu/europe2020/index_et.htm
ELi majandusjuhtimise tõhustamise hoovad. KOM(2010) 367 lõplik
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0367:FIN:ET:PDF
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Normatiivse arenguga on tihedalt seotud riikide esmase vastutuse printsiip. Riikidel lasub esmane vastutus
tagada inimõiguste kaitse oma jurisdiktsioonis, seda eriti genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude,
sõjakuritegude ja etniliste puhastuste ennetamiseks. Koostöös Punase Risti Komiteega võttis
Julgeolekunõukogu 2009. aastal vastu resolutsiooni nr 1894, mis sätestab riikide esmase vastutuse
inimõiguste austamise ja tagamise eest ning relvakonfliktide osapoolte kohustuse võtta kasutusele kõik
vajalikud vahendid tsiviilelanike turvalisuse tagamiseks. Kahjuks on rünnakud tsiviilelanikele veel
tänapäevalgi üheks osaks vaenupoolte strateegiast oma eesmärkide saavutamiseks. Mitmel juhul on
Julgeolekunõukogu andnud volituse julgeolekumissioonile, et vajadusel sellistele tsiviilelanike vastu
suunatud kuritarvitustele vastu hakata. Lisaks resolutsioonidele, mis nõuavad riikidelt teatud terroriaktide
kriminaliseerimist, on Julgeolekunõukogu välja töötanud ka järelevalveprotseduuri, et jälgida riikide
kuulekust nõukogu otsuste täitmisel.
Kaudselt on Julgeolekunõukogu rahvusvahelise kriminaalõiguse arengut mõjutanud eritribunalide, nt
Endise Jugoslaavia Rahvusvahelise Kriminaaltribunali (ICTY) loomisega. Autor vaatleb nende n-ö ad hoc
kohtute osa rahvusvahelise kriminaalõiguse kontekstis ja toob välja põhjused, mis viisid alalise, Rooma
statuudiga asutatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu loomiseni. Rahvusvaheline Kriminaalkohus menetleb
genotsiide, inimsusevastaseid kuritegusid, sõjakuritegusid ja agressioonijuhtumeid, kui riigisisesed
kohtuinstantsid ise ei suuda või ei saa seda teha. Julgeolekunõukogul on ka volitus esitada taotlus
kohtumenetluse algatamiseks, nt 2005. aasta sündmused Sudaanis, 2011. aastal Liibüas.
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga algatatud menetluste korral on kohtul jurisdiktsioon riikide suhtes, kes
ei ole Rooma statuudiga ühinenud.
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tegevuse tõhusus sõltub suuresti poliitilisest toetusest. Autor analüüsib
poliitiliste aspektide mõju Julgeolekunõukogu tegevusele ning täheldab, et probleem ei ole
Julgeolekunõukogus endas, vaid tema liikmesriikide, eelkõige viie alalise liikme poliitikas, mis
ebajärjekindlana ja riiklikele huvidele keskendumisega on loonud Julgeolekunõukogule suhteliselt
ebamäärase reputatsiooni. See omakorda on tekitanud rahvusvahelises õiguses ebaselge olukorra
õigusrikkumistele reageerimiseks – kas tuleks jõuda kriminaalsüüdistuse esitamiseni või peaks eelistama
diplomaatiat ja mittejuriidilisi meetmeid või peaks lihtsalt silma kinni pigistama? Autor peab probleemiks
ka topeltstandardeid, mis tähendab, et tugevad teevad, mida tahavad ja nõrgad, mida peavad ning
kriminaalsed protsessid muutuvad poliitilisteks, olles sõltuvad poliitilistest valikutest ja piirangutest.
Poliitilised tegurid ja eriprivileegid määravad Julgeolekunõukogu hoiakuid rahvusvahelises
kriminaalõiguses. Kuivõrd on erapooletus rahvusvahelisel tasandil saavutatav teatud riikidele tehtavate
erandite järk-järgulise vähendamisega, näitab tulevik.
Refereerinud Ivi Smitt
MAAILMA KAUBANDUSORGANISATSIOONIGA (WTO) LIITUMISE MÕJUST VENEMAA
TOLLITARIIFIDELE
Oleksandr Shepotylo ; David G. Tarr
Impact of WTO accession and the Customs Union on the bound and applied tariff rates of the
Russian Federation
World Bank Policy Research Working Paper (2012/Aug) no. 6161, p. 1-347.
Venemaa parlament ratifitseeris 10. juulil 2012. aastal pärast 18 aastat kestnud läbirääkimisi
ühinemisprotokolli liitumiseks Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) ja 22. augustist on Venemaa
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WTO täieõiguslik liige. Liitumine mõjutab oluliselt rahvusvahelist kaubandust, sest kõik WTO
liikmesriigid on kohustatud hoidma imporditariifid kokkulepitud tasemel, mis omakorda annab
ettevõtjatele suurema kindlustunde.
Üks kolmandik WTO poolt kehtestatud kohustustest tuleb Venemaal täita kohe, 25 protsenti täidetakse
kolme aasta jooksul pärast liitumist; kõik WTO poolt kehtestatud kohustused ja seadusandluse
kooskõlastused peavad olema täidetud 2020. aastaks. Olukorra muudab mõnevõrra keerukamaks asjaolu,
et 2010. aastal moodustasid Venemaa, Valgevene ja Kasahstan tolliliidu ning nende vahel kehtib ühtne
tollipiirideta majandusruum. WTO liikmesriigid püüdsid ühiselt tagada, et nii Venemaal kui ka tolliliidus
vastaksid kõik kaubandusalased seadused ja määrused WTO eeskirjadele ja kokkulepetele.
Artiklis antakse ülevaade imporditariifide struktuuri muutumisest Venemaal ja eesseisvatest muudatustest
seoses tolliliidu lepinguga ning WTO kohustuste täitmisega. Põhjalikult on analüüsitud kaubandustariifide
arvutamise korda. Näiteks 2011. aastal oli Venemaa keskmine imporditariif 11,5% kaalumata keskmise
baasil ja 13,0% kaalutud keskmise baasil, mis aastaks 2020 võiks WTO regulatsioonide mõjul väheneda
7,9%-ni esimesel ja 5,8%-ni teisel juhul. WTO arvestuste kohaselt muutuvad Venemaa tariifid igal aastal
ja kohustusi täidetakse järk-järgult.
Autorid käsitlevad põhjalikult kõiki Venemaal eesseisvaid tariifimuudatusi koos arvutamismetoodikaga.
Esimese etapi kohustused peab Venemaa täitma 2012. aastal, tariifide langus jätkub 2020. aastani. Enamik
kohustusi rakenduvad 2017. või 2018. aastal. Analüüsi tulemused näitavad, et suurimad langused
toimuvad kõrgete tariifidega sektorites, nt autotööstuses 23,8%-lt 12,1%-le ja elektriseadmete ja
elektrimasinate sektoris 9,1%-lt 5,0%-le. Artiklile lisatud tabelid kajastavad enamsoodustusrežiimi tariife
Venemaal ja WTOga liitunud riikides. Ülevaate saab ka tariifimäärade arengust erinevates tööstusharudes
konkreetse tariifikomponendi tasandil ning toiduainetele kohaldatavatest enamsoodustusrežiimi määradest
enne ja pärast WTOga liitumist. Kuna paljudele tööstusharudele kehtib üleminekuaeg, ilmneb liitumise
mõju alles teatud aja möödudes.
Andmeid analüüsides toovad autorid näiteid WTO kehtestatud erinevate kaupade tariifidest ja
matemaatilisest metoodikast riigiti erinevate enamsoodustusrežiimi MFN (Most Favored Nation)
tariifimäärade ja nende arvutamise kohta. Autorid vaatlevad ka spetsiifilise tariifiga toodete
tolliväärtuselist ekvivalenti, nt veinide puhul on veini import Prantsusmaalt Venemaale kõrgema tariifiga
kui Bulgaariast veini importimine. Olles teadlik sellistest mõjutustest, püüavad Venemaa ametkonnad
kasutada spetsiifilisi tariife, et omatooteid võimalike konkureerivate toodete eest paremini kaitsta.
Kokkuvõtvalt märgivad autorid, et pärast WTO kohustuste järk-järgulist täitmist ja vastavate tariifide
kehtestamist Venemaal vähenevad tollitariifid WTO liikmesriikidele. See suurendab konkurentsi
maailmakaubanduses ja muudab seadusandluse läbipaistvamaks.
Refereerinud Marika Lillemäe
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Tšernobel, G. T. Zakon i jego normativno-pravovõje modussõ // Žurnal rossiiskogo prava (2011) nr. 12,
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käsitlusest (Hugo Grotiuse, Aquino Thomase, Immanuel Kanti, Georg Friedrich Hegeli jt tööde põhjal).
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Eksperthinnangust heauskse ja igamise teel omandamise puhul Vene tsiviilkoodeksis (välismaist päritolu,
kasutatud auto omandamise näitel, millega seotud kohtuasja menetleti Saksamaal).
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ja isikukaitsest tsiviilseadustiku tõlgenduses ja Saksa töökohtu praktikas.
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Konjuhhova, T. V. Ossobennosti peredatši (prodaži) imuštšestva bjudžetnõhh utšreždenii // Žurnal
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õigusregulatsioonides.
Giliker, Paula. English tort law and the challenge of Francovich liability: 20 years on // The Law
Quarterly Review (2012/Oct) lk. 541-563. Euroopa Kohtu lahendist (C-6/90) Francovich v Italy Inglise
võlaõiguse kontekstis.
Heyers, Johannes. Manipulation von Internet-Auktionen durch Bietroboter // Neue Juristische
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