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TAOTLUS
seoses Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ettekirjutuse nr 62
täitmisega
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (edaspidi Komisjon) tegi 14.07.2017
ettekirjutuse nr 62, millega kohustas MTÜ-d Eesti Keskerakond kandma riigieelarvesse
keelatud annetuse summas 220 000 eurot. Nimetatud ettekirjutusega seonduva
kohtuvaidluse ajaks oli ettekirjutuse täitmine Harju Maakohtu 28.08.2018 määrusega
asjas 3-17-1704 peatatud kuni menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.
11.12.2018 otsustas Riigikohus jätta menetlusse võtmata MTÜ Eesti Keskerakond
kassatsioonkaebuse, millega jõustus Harju Maakohtu 08.06.2018 lahend asjas 3-17-1704,
millega kaebus ettekirjutuse nr 62 tühistamiseks jäeti rahuldamata. Seega tuleb MTÜ-l
Eesti Keskerakond tasuda 220 000 eurot riigieelarvesse.
Käesolevaga esitab MTÜ Eesti Keskerakond taotluse, et Komisjon võimaldaks tasuda
ettekirjutuses märgitud rahasumma riigieelarvesse osade kaupa, kokku 18 osas igakuiste
maksetena võrdsetes osades.
MTÜ Eesti Keskerakond põhjendab taotlust sellega, et 220 000 euro suuruse summa
ülekandmine on käesoleval hetkel olemasolevaid rahalisi vahendeid arvesse võttes
sisuliselt võimatu. 2017. majandusaasta aruanne kinnitab, et MTÜ-l Eesti Keskerakond
on kohustusi rohkem kui vara, s.t kohustused ületavad vara 239 tuhande euro võrra.
Majandusaasta aruande järgi oli erakonnal plaanis 2018. aastal kulutuste pealt kokku
hoida, et netovara aasta lõpuks taastada. Lisakohustuse täitmine summas 220 000 eurot
ühe maksega on erakonna majanduslikku seisu arvestades võimatu.
EKS ei sätesta, et keelatud annetuse korral tuleb annetus ilmtingimata tagastada ühes
osas. Kuigi EKS ei reguleeri küsimust, kas keelatud annetus tuleb tagastada ühes osas või
mitmes osas, on võimalik kohaldada analoogiat teistest õigussuhetest. Näiteks näeb MKS
§ 111 lg 1 ette võimaluse makseraskustes maksukohustuslase taotlusel ajatada tema
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maksuvõla tasumine. Samuti on väärteomenetluse ja kriminaalmenetluse puhul võimalik
trahvi või rahalist karistust tasuda ositi (KarS § 66). Puudub mõistlik põhjus, miks ei võiks
EKS-is sätestatud keelatud annetust tagastada ositi, kui see peaks asjaolude põhjal olema
vajalik.
MTÜ Eesti Keskerakond palub määrata Erakondade Rahastamise Järelevalve
Komisjoni 14.07.2017 ettekirjutus nr 62 täitmisele ositi, selliselt, et ettekirjutuses
märgitud rahasumma tasutakse võrdsetes osamaksetes 18 kuu jooksul alates
detsembrikuust 2018 iga kuu 25-ndal kuupäeval.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Kristel Viru
vandeadvokaat
MTÜ Eesti Keskerakond lepinguline esindaja
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