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Pöördumine
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (edaspidi komisjon) pöördub vastavalt erakonnaseaduse
(EKS) § 1212 lg 2 mille kohaselt juhul, kui EKS § 1211 lg 1 p 4 sätestatud ettekirjutust (ettekirjutus keelatud
annetuse riigieelarvesse kandmiseks) ei täideta, peab erakond maksma riigieelarvesse kantava summa
jäägilt viivist 0,85% iga maksmisega viivitatud kalendripäeva eest.
Komisjon tegi 14.07.2017 MTÜ-le Eesti Keskerakond ettekirjutuse nr 62 (edaspidi ettekirjutus, Lisa 1),
millega kohustati erakonda keelatud annetus summas 220 000 eurot riigieelarvesse ja esitama komisjonile
tõendi ettekirjutuse täitmise kohta. Erakond täitis ettekirjutuse peale kohtuotsust, viivitusega ja osade
kaupa.
Ettekirjutuse täitmise tähtaeg oli 30 päeva ettekirjutuse kätte toimetamise päevast arvates. Erakond kinnitas
ettekirjutuse kättesaamist e-kirjaga 17.07.2017 (Lisa 2). Erakond vaidlustas ettekirjutuse esitades
16.08.2017 halduskohtule kaebuse. Kohus peatas esialgse õiguskaitse abinõuna ettekirjutuse kehtivuse kuni
kohtulahendi jõustumiseni. Tallinna Halduskohus 08.06.2018 otsusega (Lisa 3) jättis haldusasjas nr 3-171704 esitatud kaebused rahuldamata. Tallinna Halduskohtu otsus jõustus 11.12.2018, kui Riigikohus jättis
kassatsioonkaebused menetlusse võtmata (Lisa 4 – menetlusse mittevõtmise määrus). Erakond esitas
13.12.2018 komisjonile taotluse milles palus ettekirjutuse nr 62 määrata täitmisele ositi, tasumisega
võrdsetes osamaksetes 18 kuu jooksul alates detsembri kuust. Komisjon 20.12.2018 koosolekul (protokoll
nr 94, p 2.2) otsustas mitte lubada täita ettekirjutust ositi, millest informeeris erakonda 04.01.2019 kirjaga
nr 31-3/17-3/21. Erakond esitas 10.01.2019 Tallinna Halduskohtule kaebuse komisjoni 04.01.2019
toimingu/haldusakti peale. 22.02.2019 esitas erakond kaebusest loobumise avalduse ja kohus lõpetas
27.02.2019 menetluse. Lisame 15.02.2019 kohtumääruse esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise
kohta (Lisa 5) ja 27.02.2019 määruse haldusasjas nr 3-19-50 menetluse lõpetamise kohta (Lisa 6).
Eesti Keskerakond on ettekirjutuse nr 62 täitmisest komisjoni teavitatud e-kirjaga 18.02.2019 ja esitanud
maksekorraldused (Lisad 7 - 13), millest nähtub keelatud annetuse summas 220 000 eurot kandmine
riigieelarvesse.
Eesti Keskerakond on tasunud ettekirjutus nr 62 täitmiseks:
21.12.2018 - 12 222,22 eurot
09.01.2019 - 12 222,22 eurot
06.02.2019 - 12 222,22 eurot
16.02.2019 - 10 000,00 eurot
16.02.2019 - 75 000,00 eurot
17.02.2019 - 75 000,00 eurot
18.02.2019 - 23 333,34 eurot
kokku - 220 000,00 eurot

2

Komisjon otsustas 14.03.2019 koosolekul (protokoll nr 97 p 2.2) ettekirjutuse 14.07.2017 nr 62 osas
pöörduda Rahandusministeeriumi poole EKS § 1212 lg 2 sätestatud ettekirjutuse tähtajaks mittetäitmise
korral sätestatud viivise sissenõudmiseks Eesti Keskerakonnalt.
Tegemist on seadusest tuleneva viivisega, mis kuulub sissenõudmisele riigieelarvesse. Seetõttu ei ole
viivise sissenõudmine komisjoni pädevuses ja komisjon edastab materjalid Rahandusministeeriumile.
Õiguskantsleri Kantseleis 08.03.2019 toimunud erakonnaseaduse arutelul jäi seisukoht, et pädevaks
asutuseks EKS § 1212 lg 2 sätestatud viivise sissenõudmisel on Rahandusministeerium.
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Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 14.07.2017 ettekirjutus nr 62;
Erakonna 17.06.2017 kinnitus ettekirjutuse kättesaamise kohta;
Tallinna Halduskohtu 08.06.2018 otsus haldusasjas nr 3-17-1704;
Riigikohtu 11.12.2018 menetlusse mittevõtmise määrus;
Tallinna Halduskohtu 15.02.2019 määrus haldusasjas nr 3-19-50;
Tallinna Halduskohtu 27.02.2019 määrus haldusasjas nr 3-19-50;
Maksekorraldus 21.12.2018;
Maksekorraldus 09.01.2019;
Maksekorraldus 06.02.2019;
Maksekorraldus 16.02.2019;
Maksekorraldus 16.02.2019;
Maksekorraldus 17.02.2019;
Maksekorraldus 18.02.2019.
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