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Ettepanek
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (edaspidi komisjon) pöördub vastavalt
erakonnaseaduse (EKS) § 1211 lg 2¹ mille kohaselt juhul, kui riigieelarvest eraldisi saav erakond
või erakonna nimekirjas kandideerinud isik ei ole kandnud annetust ühel sama seaduse § 124
lõigetes 1-3 nimetatud viisil komisjoni määratud tähtpäevaks riigieelarvesse või seda annetajale
tagastanud, vähendab käesoleva seaduse § 127 lõike 4 alusel määratud valitsusasutus käesoleva
seaduse § 127 lõigete 1 ja 2 alusel makstavat toetust ettekirjutuses märgitud annetuse summa
kolmekordses ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 protsendi toetuse ulatuses.
Komisjon tegi 14.07.2017 MTÜ-le Eesti keskerakond ettekirjutuse nr 62 (edaspidi ettekirjutus),
millega kohustati erakonda:
-

kandma käesolevas ettekirjutuses käsitletud keelatud annetus summas 220 000 eurot
riigieelarvesse;
esitama Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile punktis eelnimetatud kohustuse
täitmise kohta tõend (maksekorraldus) aadressil Lossi Plats 1a, 15165 Tallinn või e-posti
aadressil erjk@riigikogu.ee.

Erakond ei ole praeguseks ettekirjutust täitnud.
Ettekirjutuse täitmise tähtaeg oli 30 päeva ettekirjutuse saamise päevast arvates. Erakond kinnitas
ettekirjutuse kättesaamist e-kirjaga 17.07.2017. Erakond esitas halduskohtule 16.08.2017 kaebuse
ettekirjutuse tühistamiseks või alternatiivselt ettekirjutuse tühistamiseks osas millega kohustati
kandma keelatud annetus riigieelarvesse, mitte tagastama väidetava annetuse tegijale. Kohus
peatas esialgse õiguskaitse abinõuna ettekirjutuse kehtivuse kuni kohtulahendi jõustumiseni.
Tallinna Halduskohus 08.06.2018 otsusega jättis haldusasjas nr 3-17-1704 esitatud kaebused
rahuldamata ja Tallinna Ringkonnakohus 31.08.2018 otsusega apellatsioonkaebused rahuldamata
ning Riigikohus 11.12.2018 määrusega jättis kassatsioonkaebused menetlusse võtmata. 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. Komisjon vastas kohtule 16.01.2019 ja
on seisukohal, et kaebus on ilmselgelt perspektiivitu, kaebajal puudub kaebeõigus ning esitatud
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kaebus tuleb tagastada. Kaebusele on lisatud kaks maksekorraldust, millest nähtub, et erakond on
tasunud 21.12.2018 ettekirjutus nr 62 täitmiseks 12 222,22 eurot (1/18 osa) ja 09.01.2019 samuti
12 222,22 eurot.
Koosolekul 17.01.2019 (protokoll nr 95) komisjon leidis, et ettekirjutus on täitmata, annetuse
riigieelarvesse kandmiseks tehtud ettekirjutuse täitmisele mõjutamiseks ei võimalda
erakonnaseadus rakendada sunniraha. Mõjutusvahendina on võimalik kohaldada erakonnaseaduse
§ 1211 lg 2¹, mille kohaselt juhul, kui riigieelarvest eraldisi saav erakond ei ole kandnud annetust
komisjoni määratud tähtpäevaks riigieelarvesse, vähendab Siseministeerium riigieelarvelist
eraldist ettekirjutuses märgitud annetuse summa kolmekordses ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20
protsendi toetuse ulatuses.
Komisjon otsustas pöörduda ettekirjutuse täitmise tagamiseks Siseministeeriumi poole
ettepanekuga vähendada Eesti keskerakonnale eraldatavat riigitoetust vastavalt EKS § 1211 lg 2¹
nimetatud määral.
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