MTÜ Vene Kool Eestis
russovet24@gmail.com

Teie

1.02.2011

nr [Seosviit]

Õiguskantsler 11.07.2011 nr 6-2/110261/1103626

Lõppvastus
Lugupeetud MTÜ Vene Kool Eestis juhatus
Pöördusite minu poole avaldusega, milles leidsite, et Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse
nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ (edaspidi Määrus) § 11 lg 2 ja § 21 võivad olla vastuolus
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 21 lg-ga 3. Peale selle leidsite avalduses, et
Määruse kehtestamine PGS § 15 lg 2 alusel sisaldab endas põhimõttelist vastuolu, sest Määrus
reguleerib küsimusi, mis on seotud õppekeelega, kuid PGS § 15 lg-s 2 on sätestatud volitusnorm,
millega Vabariigi Valitsust volitatakse kehtestama gümnaasiumi riiklikku õppekava.
Teile teadaolevalt võtsin Teie avalduse menetlusse.
Teatan Teile, et analüüsinud avaldusalust asja esitasin haridus- ja teadusministrile märgukirja,
milles juhtisin ministri tähelepanu vajadusele muuta Määruse vaidlusaluseid sätteid.
Mis puudutab Teie esitatud kahtlust õppekeele regulatsiooni lubatavuse kohta Määruses, siis
põhjendan oma seisukohta, et õppekeele küsimuse reguleerimine Määruses ei ole vastuolus
volitusnormi sisu, eesmärgi ja ulatusega, alljärgnevalt.
Määruse andmise õigus tuleneb Vabariigi Valitsusele PGS § 15 lg-st 2, mille järgi üldkeskhariduse
standard kehtestatakse gümnaasiumi riiklikus õppekavas ning gümnaasiumi riikliku õppekava
kehtestab Vabariigi Valitsus.
PGS § 15 lg-s 1 on seadusandja esitanud riiklike õppekavade üldised sisukomponendid, muu
hulgas esitatakse nimetatud sätte järgi riiklikes õppekavades nõuded õppe ja kasvatuse
korraldusele1. Kooli õppekeele regulatsioon (PGS § 21) paikneb põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse kolmanda peatüki („Kooli õppekorraldus“) esimeses jaos („Õppekava“).
Rakendades süstemaatilist ja loogilist tõlgendamist, võib tõdeda, et õppekeele regulatsioon on osa
kooli õppekorraldusest, mille nõuded sätestatakse riiklikus õppekavas. Sellest tulenevalt leian, et
seadusandja on PGS § 15 lg-ga 2 volitanud Vabariigi Valitsust täpsustama õppekeele küsimusi
riiklikes õppekavades.
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Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu 412 SE algataja seletuskirja järgi on: „[…] seaduses täpsustatud, mida
õppekavad sisaldavad. Seni pole põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sisaldanud õppekava kohustuslike osade loetelu.“,
kättesaadav arvutivõrgus:
http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou&op=ems&emshelp=true&eid=516358&u=20110114130101
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Esitatud tõdemustega lõpetan avaldusaluses asjas menetluse. Märgukirja arvestamist kontrollin
järelmenetluse raames. Järelmenetluse tulemustest ma Teile eraldi ei teata.
Tänan Teid veel kord pöördumise eest. Loodan, et saite ülaltoodust vastuse Teie püstitatud
küsimustele.
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