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Tallinnas, 13. mail 2021 
 
Lugupeetud Riigikogu Põhiseaduskomisjoni esimees, hr Toomas Kivimägi! 
 
Pöördun Teie poole palvega kaasata erakonnaseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise 
seaduse eelnõu (321 SE) (edaspidi eelnõu) menetlusse ka Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni 
Kaitseks (SAPTK), mille õigusi võivad kavandatavad seadusemuudatused mõjutada. 
 
Meie tähelepanekud puudutavad ennekõike eelnõu punktiga 14 kavandatavaid muudatusi 
erakonnaseaduse paragrahvi 1211, mille kohaselt lisataks kõnealusesse paragrahvi järgnevad kolm 
lõiget: 
 

(7) Erakondade rahastamise järelevalve komisjonil on õigus oma ülesannete täitmiseks küsida 
dokumente ja saada teavet ka kõikidelt kolmandatelt isikutelt, kes on kohustatud väljastama 
vajalikku teavet ning võimaldama teha dokumentidest koopiaid, ärakirju ja väljavõtteid. 
 
(8) Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni taotlusel abistavad riigiasutused ja 
kohalikud omavalitsuse üksused komisjoni vajalike andmete saamisel. 
 
(9) Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni nõudmisel on kolmas isik kohustatud 
andma komisjoni määratud mõistliku tähtaja jooksul kirjalikke ja suulisi seletusi komisjoni 
esitatud küsimustes. Komisjon võib nõuda, et kolmas isik ilmuks seletust andma erakondade 
rahastamise järelevalve komisjoni asukohta.“ 



 
Meie veendumuse kohaselt on nende seadusemuudatustega kavandatav Erakondade Rahastamise 
Järelevalve Komisjoni (ERJK) volituste laiendamine põhjendamatu. 
 

(1) Esiteks. Me ei pea põhjendatuks, et ERJK-le, mis ei kujuta endast õiguskaitseorganit ja mis 
on rajatud erakondade eneseregulatsiooni mehhanismina, plaanitakse anda volitused teha 
ettekirjutusi ja esitada nõudmisi kolmandatele isikutele – oleme sellele põhimõtteliselt vastu. 
Peame mõistlikuks, et nende isikute ring, kellele on olulisas osas erakondade esindajatest 
moodustatud ERJK-l õigus ettekirjutusi teha ja nõudmisi esitada, piirduks jätkuvalt 
valimistel osalevate subjektidega. ERJK on ju loodud parteide eneseregulatsiooni 
mehhanismina ja selles rollis peaks see ka tegutsema, teostades järelevalvet parteide ja teiste 
valimistel osalevate subjektide üle, mitte ka kõigi kolmandate isikute üle. Põhjendatud 
õigusrikkumise kahtluse korral peaks kolmandatelt isikutelt dokumentide ja ütluste 
nõudmise õigus olema väärteomenetluse raames kohtuvälisel menetlejal ehk Politsei- ja 
Piirivalveametil (PPA), nagu see praegu ongi, mitte osaliselt parteide esindajatest koosneval 
ja sellisena vähemalt osaliselt poliitilise organina tegutseval ERJK-l. Kolmandate isikute 
suhtes nõudmiste esitamise ja ettekirjutuste tegemise volituste kehtestamine oleks kindlasti 
vastuvõetavam, kui järelevalvemenetlust viiks läbi mitte ERJK, vaid näiteks Riigikontroll kui 
reaalselt parteist sõltumatu riigiorgan. 

 
(2) Teiseks. Isegi kui anda seadusega ERJK-le õigus küsida oma ülesannete täitmiseks 

dokumente ja saada teavet ka kolmandatelt isikutelt ja sätestada seadusse ka kolmandate 
isikute vastav kohustus – mida me mingil juhul õigeks ei pea, nagu punktis 1 on selgitatud –, 
peaks olema seaduses selgelt piiritletud, millistel juhtudel on see lubatav. Teisisõnu peaks 
olema selgelt piiritletud nende isikute ring, kellelt on võimalik dokumente ja muud teavet 
nõuda ning samuti peaks olema piiritletud, milliseid dokumente ja muud teavet on võimalik 
nõuda. Meie hinnangul on minimaalseks nõudeks tõendatav seos tuvastatud rikkumisega, 
mille on toime pannud erakonnaseaduse paragrahvis 1210  lõige 1 nimetatud subjekt. 
Niisugune regulatsioon, mis lubab nõuda ükskõik milliseid dokumente ja muud teavet 
kõigilt kolmandatelt isikutelt, on põhjendamatult laia ulatusega ja kahjustab seeläbi 
lubamatult kolmandate isikute õigusi ja huve.  
 
SAPTK-l on olemas konkreetne kogemus, mis kinnitab seda järeldust. Nimelt nõudis ERJK 
juba 2014. aasta parlamendivalimiste järgselt meilt dokumente, ilma et sellisel nõudmisel 
olnuks vähimatki õiguslikku alust. Kui keeldusime seda õigusliku aluseta nõudmist täitmast, 
pöördus ERJK PPA poole taotlusega algatada SAPTK suhtes väärteomenetlus. Taotlus lähtus 
ERJK täiesti meelevaldsest seisukohast, nagu kujutanuks SAPTK valimiste-eelne 
teavituskampaania, kus oli kirjeldatud ja hinnatud erinevate erakondade ja kandidaatide 
positsioone meile oluliste põhimõtete seisukohast, varjatud annetust ja seega ka keelatud 
annetust, sest juriidiliste isikute annetused parteidele ei ole teatavasti lubatud. PPA keeldus 
väärteomenetluse algatamisest just seetõttu, et SAPTK kampaania käsitlemine varjatud 



annetusena oli absoluutselt põhjendamatu.1  
 
See kaasus näitab ilmekalt, millised ohud valitsevad seonduvalt ERJK-le laiaulatuslike 
volituste andmisega ka kolmandate isikute suhtes. Kui 2014. aastal olnuks ERJK-l sellised 
volitused, oleks neid ilmselgelt kuritarvitatud, nõudes SAPTK-lt välja dokumendid, mille 
väljanõudmine oli ka PPA õiguslike kvalifikatsioonide valguses põhjendamatu, sest SAPTK 
ei olnud mingit väärtegu toime pannud. Miks ERJK selles olukorras nii tendentslikult käitus, 
seda ei ole raske mõista – nagu juba osutatud, on tegu olulises osas parteide esindajatest 
koosneva komisjoniga, mille ridadesse kuuluvad seega ka SAPTK suhtes vaenulikult 
meelestatud parteisid esindavad isikuid, kel on ilmselt huvi saada infot nii selle kohta, kuidas 
ja millises mahus on SAPTK oma kampaaniat läbi viinud, kui ka selle kohta, kes on SAPTK 
tegevust rahastavad isikud. Kui oleks nõutud välja näiteks SAPTK pangakontode väljavõtted, 
olekski see info saanud parteide esindajatele teatavaks – ilma, et selleks olnuks mingigi 
sisuline õigustus. Selle kaudu oleks ühtlasi riivatud tõsiselt tuhandete SAPTK toetajateks 
olevate isikute õigust oma maailmavaateliste eelistuste saladusele.  
 

(3) Kolmandaks. Isegi, kui ERJK-le antaks õigus esitada kolmandatele isikutele nõudmisi ja teha 
neile ettekirjutusi, peaks ühtlasi olema seadusega antud kolmandatele isikutele garantiid selle 
kohta, kuidas komisjon tagab välja nõutud informatsiooni püsimise komisjoni raames ehk 
selle, et see informatsioon ei liigu komisjoni liikmeteks olevate isikute kaudu nii parteide kui 
ka muude kolmandate isikuteni. Seadus peaks sellise info lekitamise puhuks nägema 
komisjoni liikmetele ette ka reaalsed ja jõustatavad sanktsioonid. Ja veel: kui ERJK-le antakse 
aga seadusega volitused esitada nõudmisi ja teha ettekirjutusi ka kolmandatele isikutele, siis 
tekib põhjendatult küsimus, kas ei peaks tagama ka neile kolmandatele isikutele esindatust 
ERJK-s, just nagu see esindatus on tagatud erakondadele, kelle suhtes komisjon järelevalvet 
teostab. 
 

Täiendavaid selgitusi SAPTK positsioonide kohta soovime tutvustada põhiseaduskomisjoni istungil. 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Varro Vooglaid 
SAPTK juhataja 

                                                        
1  Vt „Politsei keeldus SAPTK valimiseelse kampaania suhtes väärteomenetluse algatamisest”, Objektiiv, 23.10.2015, 

kättesaadav aadressil https://objektiiv.ee/politsei-ei-alustanud-saptk-valimiste-eelse-kampaania-asjas-
vaarteomenetlust/ 


