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SISSEJUHATUS 

Indrek Teder kirjutas oma 2010. aasta kirjas (lk 2) Riigikogu Põhiseaduskomisjoni 

esimehele:“ Kuna vabas ühiskonnas ei ole raha iseenesest keelatud nähtus, siis ei ole ka 

poliitika rahastamises midagi taunimisväärset. Kui kõik erakondade rahavood oleksid 

avalikkusele reaalselt nähtavad, siis puuduks vajadus suuremas osas piirangute järele, mis 

omakorda tõhustaks oluliselt kontrollsüsteemi. Tuleb lähtuda põhimõttest, et rahavoogude 

reaalse avalikkuse korral teavad kõik, mida tohib ja mida ei tohi.“  

 

Erakondade rahastamise temaatika on autori arvates aktuaalne, kuna viimaste aastate 

sündmused ja skandaalid riigis on seda korduvalt meelde tuletanud. Valimiskampaaniaid 

võlgu tegevad erakonnad võivad osutuda riigile arvestatavaks turvariskiks, sest võlgu olev 

organisatsiooni juhid ei pruugi „raha otsimise” käigus käituda sama lojaalselt kui normaalses 

olukorras. 

 

Endine õiguskantsler Allar Jõks on öelnud: „Põhiseaduse kohaselt on Eesti iseseisev ja 

sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Kõrgemat 

riigivõimu teostab rahvas Riigikogu valimistega. Rahvalt saadud väärtusliku mandaati 

õigustama ning demokraatiat kaitsma on seatud erakonnad kui ühiskonna poliitiliste huvide 

realiseerijad. Nii tuleneb otse põhiseadusest tõsiasi, et rahva poolt valitud erakonnad ning 

riigikogulased peavad ja võivad oma töös sõltuda üksnes rahva soovidest ja tahtest. 

Klikihuvid ning suurrahastajate surve ei tohi osutuda määravaks. Kuidas tagada samaaegselt 

erakondade sõltumatus ning piisav rahastamine, on võtmeküsimus, mida lahendamata ei ole 

poliitilise korruptsiooni vähendamine võimalik. … Erakondade ebaseaduslik ning varjatud 

rahastamine on ohuks põhiseaduslikule demokraatiale, sest just siin hakkab libisema võim 

rahva käest raha kätte.“ (Jõks 2003, http://leht.aripaev.ee/). Enamus Lääne Euroopa riikidest 

on läinud erakondade rahastamise regulatsioonis kahte teed – riik annab erakondadele oma 

eelarvest raha ja riik ei anna raha. Eestis hakkasid erakonnad raha saama 1996. aastast alates 

ja käesolevaks ajaks on see summa jõudnud ligi 5,7 miljoni euroni. 
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Varasemas praktikas, aastatel 1994 kuni 2004, on erakondade rahastamist kontrollinud 

Vabariigi Valimiskomisjon ja aastatel 2004 kuni 2011 Riigikogu korruptsioonivastase seaduse 

kohaldamise erikomisjon. Alates 01.01.2011 kehtima hakanud seaduse muudatusega teostab 

seda Riigikogu juurde loodud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon, kelle 

ülesandeks on kontrollida erakonna, valimisliidu ja üksikkandidaadi tegevuse vastavust 

erakonnaseaduses sätestatud nõuetele. Komisjon kogub, kontrollib ja avalikustab pärast 

Riigikogu, Euroopa Parlamendi või kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi erakondade, 

valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania rahastamise aruanded ning avalikustab 

need oma veebilehel.  

 

Vaatamata riigi püüdlustele tõhustada järelevalvet erakondade rahastamise üle on Eesti 

ühiskonda viimastel aastatel raputanud nii erakondade rahastamiste kui ka muude poliitiliste 

korruptsioonijuhtumitega seotud skandaalid. Nii on praktikas laia kõlapinda omanud 

eraisikute poolt erakondadele märkimisväärse suurusega annetuste tegemine, kuigi nende 

majanduslik seisund ei tohiks seda võimaldada; või erakondade varjatud valimisreklaamid, 

mille tarbeks raha tuleb kas riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest, milleks on näiteks K-

kohukeste juhtum 2005. aastal, kus üldisest valimisreklaamist hoolimata ilmusid avalikus 

ruumis nähtavale erakonna logoga sarnased taiesed.  

 

Lõputöö teema saigi valitud seoses ajakirjandusest peegelduva ühiskonna arvamusega, mis ei 

aktsepteeri erakondade poliitikat, mis on seotud valimiskampaania rahastamisega. Ühiskonna 

arvamus peegeldub ka institutsioonide usaldusväärsuse uuringutes, kus erakondade usaldus 

rahva silmis on kõige madalam, jäädes alla 30%. Sellest tulenevalt on erakondade rahastamise 

järelevalve Eestis on aktuaalne teema. Lõputöö uudsus seisneb selles, et autori teada esimest 

korda analüüsitakse Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni pädevust ja võimekust 

erakondade rahastamist kontrollida.  

 

Lõputöö uurimisprobleem on, kas Eestis toimub sisuline järelvalve erakondade rahastamise 

üle. Hiljaaegu värskenduskuuri läbinud Erakonnaseadusest tulenevalt loodi eraldiseisva 

haldusorganina Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon. Lõputöö eesmärgiks on 

tuvastada, kui tõhus on Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni kontrollitegevus 

erakondade rahastamise kontrollimisel Eestis. Järelvalve tõhus tegemine tähendab õigusi ja 

võimekust avastada rikkumisi  ning võimekust reageerida ja määrata sanktsioone. Samuti 

soovitakse tuuakse välja uurimistulemustest lähtuvalt ettepanekud olukorra parandamiseks, 
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Lõputöös püstitatud eesmärgi saavutamiseks kavandab autor järgmised uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade Erakonna mõistest, erakonna rahastamisest ning analüüsida 

Erakonnaseadusest ning selle vastavust GRECO II vastavusaruandega.  

2. Hinnata, kas Eestis toimub erakondade rahastamise üle tõhus kontroll.  

 

Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas annab autor ülevaate erakonna mõistest, selle 

rahastamisest ja sellega seotud korruptsioonist või korruptsiooni ohust. Autor uurib, kuidas on 

sisustatud nimetatud mõisted erinevates uurimustes kui ka seadusandlikul tasandil. Teises 

autor osas analüüsib erakonnaseadust ja selle muudatusi alates selle vastuvõtmisest 1994. 

aastal. Samuti analüüsib autor  Euroopa Nõukogu juures asuva korruptsioonivastaste riikide 

ühenduse ehk Group of States Against Corruption (edaspidi nimetatud GRECO)  

hindamisvooru vastavusaruannet Eesti kohta ning seejärel võrdleb GRECO aruandes toodud 

ettepanekuid Riigikogu poolt vastuvõetud Erakonnaseaduse viimaste muudatustega. 

Kolmandas osas autor peatub erakondade rahastamise järelevalve teostamise regulatsioonil,  

uurides  Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni pädevusi ja analüüsides selle senist 

tegevust ning lähtuvalt ekspertintervjuudest analüüsib autor tänase päeva järelevalve tõhusust. 

Samuti toob autor välja oma järeldused ja ettepanekud. 

 

Autor kasutab oma lõputöö koostamisel uurimisteemat puudutavaid õigusakte, 

seaduseelnõude seletuskirju, Riigikogu stenogramme ja erinevate komisjonide protokolle, 

Riigikohtu lahendeid, ajakirjas „Juridica“ ilmunud artikleid ja muud õigusalast kirjandust. 

 

Töö empiirilises osas viiakse läbi ekspertintervjuud Erakonnaseaduse muutmise eelnõu 

algteksti koostamise Justiitsministeeriumi töögruppi kuulunud Tanel Kalmet’iga, samuti 

endise Õiguskantsleri Allar Jõks’i, Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon esimehega 

Ardo Ojasalu’ga, endise justiitsministri Jüri Adamsiga ja Presidendi Kantselei nõuniku Ülle 

Madisega (Eesti esinduse liige GRECO juures). Ekspertintervjuudega püüab autor jõuda 

selgusele, kuivõrd tõhus on praegune erakondade rahastamise kontrollimehhanism, 

sanktsioonid rikkumiste  korral ning milliseid muudatusi oleks ekspertide arvates vajalik teha. 
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1. ERAKONDADE RAHASTAMISEGA SEOTUD PROBLEEMID 

Enne erakondade rahastamise ja selle järelevalve käsitlust tuleb sisustada erakonna kui töös 

kasutatava põhimõiste tähendus. Seejärel vaadeldakse käesolevas peatükis erakondade 

rahastamise üldpõhimõtteid. Uuritakse muuhulgas rahastamise allikaid. Demokraatia 

põhimõte nõuab erakondade sissetulekute ja väljaminekute tõhusat ja erapooletut kontrolli. 

Võimu saavutamine poliitilisel tasandil  ja selle hoidmine, aga ka erakonna tegevuse enda 

säilitamine võib tuua kaasa raha väärkasutuse. Käesoleva peatüki viimases alapeatükis 

uuritaksegi erakondade rahastamise ja korruptsiooni vahelist seost. 

1.1. Erakonna mõiste 

Põhiseaduse tekstis kasutatakse sõna erakond, mida sisustatakse kui registreeritud 

mittetulundusühingut mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, millel on vähemalt tuhat 

Eesti või muu EL liikmesriigi kodanikust liiget, kes ei kuulu ühtegi teise Eesti erakonda 

(Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne lk 384-386). Põhiseaduse loomisel vaieldi selle üle, 

kas põhiseaduslik erakonna mõiste on empiiriline või normatiivne. Jüri Adams leidis, et 

mõistet „erakond“ ei ole võimalik defineerida. Madis Ernits seisukoha järgi on erakond 

põhiseaduse tähenduses õiguslik mõiste, normi koosseisu tunnus. (Ernits 2003) 

 

Erakonnaseaduses kasutatakse mõlemaid sõnu – erakond ja partei. Eesti keeles on sõnad 

erakond ja partei sünonüümid (Eesti õigekeelsussõnaraamat). Erakonnaks seaduse tähenduses 

peetakse Eesti kodanike vabatahtlikku poliitilist ühendust, mille eesmärgiks on oma liikmete 

ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse 

teostamine, ning mis on registreeritud erakonnaseaduses sätestatud korras (Erakonnaseadus § 

1 lg 1). Antud erakonna mõiste on kitsam põhiseaduse erakonna mõistest, mille 

kitsaskohtadena tuuakse välja poliitilise võimu teostamise kehtestamist riigi ja kohaliku 

omavalitsuse tasandil, välistades kohaliku omavalitsuse teostamist valla piires, liikmete arvu 

ebamõistliku suuruse määramine ning registreerimisnõude lisamine erakonna tunnusena. 

(Ernits 2003) 
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Riigikohus, analüüsides erakonna mõistet, on leidnud, et erakonnademokraatia põhimõttest 

lähtuvalt defineerib erakonnaseadus erakonna kui Eesti kodanike vabatahtliku poliitilise 

ühenduse, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine 

ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine. Sellisena on erakond demokraatiat 

tagavaks sillaks ühiskonna ja riigi vahel, mille funktsiooniks on poliitilisi seisukohti koondada 

ja hoomavaks tervikuks kujundada ning neid valimistel edu saavutamise korral avalikku 

võimu teostades ellu viia. (Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 2.05.2005 

otsus kohtuasjas nr 3-4-2-3-05) 

 

Erakonda tuleb eristada valimisliidust, mida erakonnaseadus küll mainib, kuid mille mõistet ta 

ei anna. Valimisliidu mõiste leiab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest, mille 

kohaselt valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike moodustatud 

mittetulundusühing, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide 

väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil Sellest järelduvalt moodustatakse valimisliit 

selleks, et kandideerida kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Temale ei laiene nõuded 

liikmete arvule, küll aga rahastamise läbipaistvuse ja jälgitavuse tagamiseks on ta kohustatud 

kinni pidama erakonnaseaduse vastavatest sätetest. (KOVVS§ 311) 

 

Erinevates artiklites on märgitud, et erakonna mõistet ei ole lihtne ammendavalt defineerida. 

Näiteks Saksa õigusteadlane Uwe Wolkmann leiab, et Saksa põhiseadusest ei selgu, millised 

on erakonna erisused ehk mis muudab ühe isikute ühenduse erakonnaks. Põhiseaduse viide 

rahva poliitilise tahte kujundamisele on funktsiooni kirjeldus, mitte mõisteseletus. Erakonna 

mõiste peaks olema funktsiooni eelduseks (Wolkmann  2003). 

 

Näiteks on Saksa Liidukonstitutsioonikohus andnud poliitiliste parteide definitsiooni, mille 

kohaselt tuleb poliitilisi parteisid käsitada kui „vabalt moodustatud, ühiskondlik-poliitilises 

sfääris juurdunud rühmitusi, […] kutsutud ja seatud osalema rahva poliitilise tahte 

kujundamisel ning avaldama institutsionaliseeritud riiklusele mõju, mis ulatub viimase sisse“. 

(Ipsen 2003). 

 

Erakonda on määratletud eesmärgi kaudu saavutada valmisolek võtta võim enda kanda. 

(Vooglaid 2012) või omandada riiklik võim (Varrak 2001).  On välja toodud, et võimu 
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saavutamiseks kasutatakse konkurentsivõimelist programmi (Sartori 2005). Toetuse 

omandamiseks ja selle hoidmiseks tagatakse juurdepääs avalikele vahenditele ning poliitilised 

otsused kindlatele isikutele ning isikute gruppidele (Bicchieri ja Duffy 1997). 

 

Poliitilise organisatsiooni aluseks on grupp, mida määratletakse kui indiviidide kogumit, mis 

tegutseb ühiste poliitiliste huvide nimel. Need huvid realiseeruvad võimu jagamises, 

teostamises ja säilimises. Huvigrupp kasvab parteiks, kui ta hakkab otseselt taotlema poliitilist 

võimu oma esindajate saatmise kaudu valitsusstruktuuridesse. (Ruus 1998) 

 

Vähem oluline ei ole isikute roll erakonnas, nende positsioon ja huvid. Kandidaatide 

selekteerimine on üks olulisemaid protsesse erakonna tegevuses, mida on raske ülehinnata. 

See on osa poliitilisest värbamismehhanismist, mis tähistab viimast etappi valimistel, kus 

kandidaate eemaldatakse enne, kui otsustamisõigus lõplikult valijate kätte läheb.  (Gallagher, 

Marsh 1988). (Kangur 2001) 

 

Erakonna funktsiooniks on koondada, kontsentreerida ja polariseerida poliitilisi seisukohti 

ning valimisvõidu korral formuleerida avaliku võimu poliitiline tahe. Nad on teatud mõttes 

sõnumikandjad või vahendajad. Nii on parlamendis enamuses olev erakond sillaks ühiskonna 

ja riigi poliitikakujundajate vahel; vähemus, moodustades poliitilise opositsiooni, esindab 

vähemust väljaspool parlamenti. Säärastena on erakonnad demokraatia aluspõhimõtte 

olemuslik osa ja hädavajalik tingimus. (Ernits 2003) 

 

Avalikkus ei  vaata erakonda üksnes demokraatliku riigivalitsemise osana. „On neid, kelle 

jaoks on erakond lihtsalt "võimumasin", mille abil endale ja sõpradele teed raiuda ja kasulike 

otsuste tegemiseks vajalik positsioon kätte võita, on neid, kellele on erakond aatekaaslaste 

ühendus, kes pühendub oma rahva teenimisele. Erakond võib olla poliitilise võitluse subjekt, 

aga ka manipuleerimise objekt. Paljud ehk teavad oma või teiste kogemuse varal, et 

erakonnad võivad olla ka muserdamise, ahistamise ja petmise instrumendiks, keda uskuda ja 

usaldada ei saa. Mõnes erakonnas on peetud sõnasõda selle üle, kas erakond on teenus või 

tarbeese, mida tuleks müüa.“ (Vooglaid 2012) Seega erakonna aatelist eesmärki tagada 

valijate poolt usaldatud häälte alusel riigi ja elanike heaolu võivad varjutada erakonna 

sisedemokraatia puudumisega kaasnevad ohud.   
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Erakonna mõistet on sisustatud juriidilise vormi, tegevuse, huvide või eesmärkide kaudu. 

Kokkuvõttes võib öelda, et erakonnad demokraatia kandjad ning läbi valimiste viivad ellu 

rahva tahet. 

1.2. Erakondade rahastamine 

Raha on erakondadele vajalik oma programmi tutvustamiseks ja maailmavaate levitamiseks.  

Poliitika tegemiseks on vaja vahendeid, et saaks väljendada oma seisukohti, neid kaitsta, aga 

ka muuta ennast atraktiivseks valijatele valimiste ajal. Finantsvõimekus on üks oluline tegur, 

millest sõltub erakonna edu võimu saavutamisel.  

 

Üldjoontes võib öelda, et Lääne Euroopas on mindud erakondade rahastamise regulatsioonis 

kahte teed – riik annab erakondadele oma eelarvest raha ja riik ei anna raha ehk et erakonna 

peavad suutma ennast ise ülal pidada ja püsima konkurentsis.  Euroopa Liidu 27 liikmesriigist 

ei ole vaid kolmes – Lätis, Maltal ja Küprosel – sisse seatud erakondade riigipoolset rahalist 

finantseerimist. (Kangur 2009) 

 

Piirsummasid annetustele on kehtestatud Lätis ja Leedus (10 000 latti aastas füüsiliselt isikult 

Lätis ja 625 000 litti Leedus; kui tegu on valimisaastaga, võib lisaks annetada 37 500 litti ning 

annetada võivad ka juriidilised isikud), aga ka näiteks Hispaanias ja Belgias. Niisugune 

allikatele piirangute seadmine ongi parteide rahastamise levinuimaid reeglistamise viise: 

tavaliselt piiratakse annetajate ringi ning kompenseeritakse puuduv riigi otsetoetustega. 

Ülempiiri seadmine valimiskampaania kuludele on laialt levinud endistes sotsialistlikes Kesk- 

ja Ida-Euroopa riikides. Näiteks rakendatakse seda võimalust Lätis, Leedus, Ungaris, 

Slovakkias, Rumeenias ja Bulgaarias, Lääne-Euroopa riikidest näiteks Suurbritannias ja 

Prantsusmaal. (Kangur 2009)  

 

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele (2003) art 1 lg 1 lause 2 ja art 

1 lõike 4 kohaselt peab riiklik toetus olema mõislik, ning riigid peavad tagama, et riigi või 

selle kodanike toetused ei takista erakondade sõltumatust. Sama soovituse artikkel 9 rõhutab 

valimiskulutuste reguleerimise vajadust. 
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Erakondade rahastamise reeglid ja rahastamise üle teostatava järelevalve üldise korra sätestab 

Eesti kehtivas õiguses erakonnaseaduse peatükk 2¹. Seda täiendavad Riigikogu valimise 

seaduse 11. peatükk, Euroopa Parlamendi valimise seaduse 10. peatükk ja kohaliku 

omavalitsuse volikogu valimise seaduse 10. peatükk, mis näevad ette kontrolli erakondade 

poolt valimisteks saadud tulude ja tehtud kulutuste üle. 

 

Erakonnaseaduse §121 lg 1 kohustab tagama tulude ja kulude seaduslikkuse ja täieliku 

läbipaistvuse lähtuvalt demokraatia põhimõttest. Erakonnaseadus lubab kasutada järgmisi 

finantseerimisallikaid: sisseastumis- ja liikmemaksud, eraldised riigieelarvest, tehingutest 

erakonna varaga, laen, krediit, tingimusel, et laenu- või krediidiandja on krediidiasutus ja 

leping on tagatud erakonnaliikme käendusega või erakonna varaga; füüsiliste isikute 

annetused. Tegu on ammendava loeteluga. Ka on võimalik erakonnal omandada vara pärimise 

teel või saada tulu hoiustest krediidiasutustes.  

 

Saadud annetuste kohta peab erakond annetuste registrit, mis avalikustatakse erakonna 

veebilehel. Erakond ei tohi vastu võtta anonüümset või varjatud annetust. Varjatud annetuseks 

loetakse mis tahes kaupade, teenuste, varaliste ja mittevaraliste õiguste loovutamist 

erakonnale tingimustel, mis ei ole kättesaadavad teistele isikutele. Anonüümse annetuse või 

juriidilise isiku annetuse peab erakond tagastama võimaluse korral annetajale. Võimaluse 

puudumise korral kannab erakond annetuse riigieelarvesse, kus see lisatakse järgmisel 

eelarveaastal riigieelarvest erakondadele eraldatava toetuse hulka. Piirangud erakonnale 

annetuste vastuvõtmisel ning annetuste avalikustamise nõuded laienevad ka 

mittetulundusühingule, mille liige erakond on (Erakonnaseadus). 

 

Erakonnal juriidilise isikuna on keelatud osaleda äriühingus ja majandustegevuses, välja 

arvatud erakonda tutvustav kirjastustegevus ja erakonna sümboolika müük.  Nimetatud toetab 

ka asjaolu, et erakond on mittetulundusühing, mille eesmärgiks või põhitegevuseks 

mittetulundusühingu seaduse § 1 lg 1 ja lg 2 kohaselt ei või olla majandustegevuse kaudu tulu 

saamine. Tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.   

 

Erakonnal võib olla vara ning erakonna toetamine ei pruugi olla rahaline. Näiteks võib 

erakonna tegevuse toetus seisneda tasuta reklaamiaja andmises jms. 
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Seega võib erakondade tuluallikad jagada kaheks: regulaarseteks ja ühekordseteks. Tulu 

mitteteeniva poliitilise ühendusena on partei edukuseks ja eksisteerimiseks vajalik omada 

olulisi sissetulekuallikaid. 

 

Erakondadel on kohustus koostada igal aastal erakonna majandustegevuse aruanne ning 

avalikustada see erakonna veebilehel. Samuti avaldatakse aruanne Riigi Teataja Lisas. 

Erakonnad, mis saavad toetust riigieelarvest, on kohustatud aruande koostamiseks korraldama 

igal aastal audiitorkontrolli (Erakonnaseadus) 

 

Erakond, mis osales valimistel, on kohustatud esitama ühe kuu jooksul alates valimiste 

päevast Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile aruande 

valimiskampaania kulude ning kasutatud vahendite päritolu kohta. Erikomisjon avalikustab 

aruanded. Erakonnal, mis kogus Riigikogu valimistel vähemalt ühe protsendi häältest, on 

õigus erakonnaseaduses kindlaks määratud suuruses eraldisele riigieelarvest 

(Erakonnaseadus). 

 

1.3. Erakondade rahastamise  ja korruptsiooni vaheline seos 

Kõige enam korruptsiooni seostatakse altkäemaksu võtmisega või andmisega või 

ametiseisundi kuritarvitamisega. Sageli arvatakse, et korruptiivseid tegusid panevad toime 

riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud.  

 

Sotsioloogiline definitsioon määratleb korruptsiooni kui ametikoha ärakasutamise isiklikes 

huvides. (Korruptsioonivastane strateegis 2008-2012). Korruptsiooni on käsitletud kui avalike 

tegelaste - poliitikute ja ametnike - käitumist, mis erineb aktsepteeritud normidest ja teenib 

erahuve. (Tallo 1998) Rahvusvaheline korruptsioonivastane liikumine Transparency 

International defineerib korruptsiooni kui usaldatud võimu kuritarvitamist omakasu eesmärgil. 

(http://transparency.org/policy_research). Euroopa Nõukogu määratluse kohaselt on 

korruptsioon avalikke või eraülesandeid täitva isiku käitumine, millega ta rikub oma 

ametialaseid kohustusi eesmärgiga saada ükskõik mis liiki õigustamatut kasu enda või teiste 

isikute jaoks. (Euroopa Nõukogu multidistsiplinaarne korruptsioonivastane rühm (GMC), 

http://www.coe.fr/corruption/eaction3a.htm).  
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Üldiselt määratletakse  korruptsiooni institutsionaalsest ja personaalsest aspektist lähtudes.  

Korruptsiooni kolm üldist käsitlust on alljärgnevad: 

1. Avaliku teenistuse keskne, mille kohaselt korruptsioon on mõiste, mis tähistab võimu 

kasutamist isikliku kasu saamisel, kusjuures isiklik kasu ei pruugi olla rahaliselt väljendatav. 

2. Turukeskne. Korrumpeerunud ametnik näeb oma ametikohas äri ja püüab selle sissetulekut 

maksimeerida. Turukeskse käsitluse alla mahub raha vahetamine võimu vastu.  

3. Avalik huvi, mis on olukord, kus võimulolija ei täida oma ametiülesandeid üldhuvi 

esindamisel, vaid võtab vastu otsuseid selle inimese või nende inimeste kasuks, kes tema 

tegevust tasustavad.  (Tallo  1998) 

 

Korruptsiooni mõstavad inimesed erinevalt ning alati ei lähtuta seadusandja mõistest, vaid 

ühiskonna arvamusest, mis võivad tekitada vastuolusid, kas seadusandja on liiga kergekäeline 

või ka range. On leitud, et korruptsioonil võivad olla oma positiivsed ja negatiivsed jooned. 

Ühest küljest on tegu liikumapaneva jõuga, teisalt aga nõrgestab riigi võimu. (Tallo 1998)  

 

Üldiselt peetakse korruptsiooni negatiivseks ilminguks. Läbiviidud uurimuse kohaselt 

peetakse Eesti rahva poolt  korruptiivseks teoks ettevõtja poolt annetuse tegemist erakonnale, 

mille eest ta saab oma ettevõttele soodsa otsuse. (Korruptsioon Eestis: kolme sihtrühma 

uuring, 2006) Samuti on arvatud, et rikkumisi on toime pandud seetõttu, et piirang ei vastanud 

tegeliku elu nõudmisele ning see on ajale jalgu jäänud. (Sööt 2006)  

 

Korruptiivse teo legaaldefinitsiooni annab korruptsioonivastase seaduse § 5, mille järgi 

korruptiivne tegu on ametiisiku poolt ametiseisundi kasutamine omakasu saamise eesmärgil, 

tehes põhjendamatuid või õigusvastaseid otsuseid või toiminguid või jättes tegemata 

õiguspärased otsused või toimingud. Seadus annab veel korruptiivse tulu ja korruptiivse suhte 

mõisted (KVS § 5) Karistusseadustiku eriosa ei kasuta mõistet korruptsioon. Seaduse 17. 

peatüki „Ametialased süüteod“  ametialaste süütegude isikuline kohaldamisala on mõnevõrra 

laiem KVS-st, hõlmates §-s 288 lisaks avalik-õiguslikule ametiisiku mõistele ka eraõigusliku 

ametiisiku, kelleks on eraõigusliku juriidilise isiku juht või esindaja või isik, kes tegutseb teise 

füüsilise isiku nimel. 

 

Korruptsioonitegude tuvastamine on tavaliselt keerukas, kuna ükski kuriteo vahetutest 

osapooltest ei ole kannatanu. Ehkki korruptsioon võib põhjustada kahju konkreetsele 
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juriidilisele või füüsilisele isikule, on selle tagajärjed laiemad, kuna korruptsioon rikub 

ühiskonna üldist tasakaalu, kodanike võrdsust riigi ja omavalitsuse ees ning ettevõtete vaba 

konkurentsi turul.  Korrumpeerunud poliitikud investeerivad ja seavad prioriteete rohkem 

neisse valdkondadesse, kus korruptiivsed tulud võiksid olla suuremad.  

(www.korruptsioon.ee). 

 

Poliitiliste parteide finantseerimisega kaasnevad probleemid ja skandaalid ei ole tänapäeva 

poliitikas uus nähtus. Tuntumad neist on Watergate skandaal Ameerika Ühendriikides, 

Saksamaa kantsleri rahastamise juhtum. Näiteks 1999 aasta valimistega seoses on enim 

jutuainet andnud Reformierakonnale 2 145 141-kroonise annetuse teinud R-Hoolduse OÜ, 

mille majandustegevusest ei olnud enne ega pärast valimisi suurt kuulda ning mis oli 

tõenäoliselt loodud spetsiaalselt valimisraha liigutamiseks. (Mikser 2001)  

 

Sellelaadsed süüdistused on muutunud igapäevaseks ning seetõttu on püütud vastavat 

valdkonda seadusandlikult reguleerida.  

 

Esindusdemokraatia ei ole nähtus, mille lähteprintsiibid on odavus ja kuluefektiivsus. Parteide 

rahastamine riigi poolt on mitmes aspektis õigustatud, kuid proportsioonidest väljununa viib 

paratamatult olukorrani, kus parteide ühiskondlikud või esindusfunktsioonid nõrgenevad ning 

institutsionaalne roll suureneb. Parteid sulavad lahti (kodaniku) ühiskonna vahendaja ja 

esindaja rollist ning kleebivad end üha tugevamalt riigi külge, millest on saanud parteide 

peamine ressursiallikas. Tänapäeva erakonnad on üha alalisemalt sõltuvuses riigist ning vaid 

aeg-ajalt ühendatud ühiskonnaga (van Biezen, Kopecky 2007). (Kangur 2009) 

 

Sel põhjusel on vajalik riigipoolne kontroll reeglitest kinnipidamise üle. Lääne Euroopa 

riikides on sellisteks kontrollorganiteks parlamendikomisjon, keskvalimiskomisjon või 

sõltumatu komisjon (Kangur 2009) Järelevalveorganiteks kasutatakse komisjone, audiitoreid, 

teatud juhtudel kohut (Madise 2003)  

Kontroll peab olema tõhus ja usaldusväärne.  On tõstatatud küsimus, kas poliitiliselt juhitav 

organ saab olla sobilikuks järelevalveorganiks, kuna tekib usaldatavuse küsimus. (Madise 

2003)  

Riigiteoorias kerkib alatasa esile probleem, et erakondade rahastamise kõikide õiguslike 

regulatsioonide puhul on erakonnad nii normiloojad kui ka normiadressaadid, olles niisiis 

otsustajateks omas asjas. (Ipsen 2003 ) 
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Eestis kehtiva erakondade rahastamise süsteemi kitsaskohad saab tinglikult jagada kaheks – 

õiguslikud ning rakenduslikud. Kehtivad seadused ei anna selget ning ühest annetuse mõistet. 

Eestis on erakondade rahavajadust piiratud erakondadele seatud valimisreklaami tegemise 

kitsendustega. Kohaldamise erikomisjoni pädevus erakonnaseaduses ja valimisseadustes on 

määratletud väga piiratuna.  

Oluline on erakondade usaldusväärsus, rahastamise läbipaistvus ja efektiivsus, järelevalve 

erakondade üle ja selle erapooletus. 

 

Suuremat ohtu nähakse eraisikutelt ja ettevõtetelt saadud annetustes, sest liikuda võivad 

suured summad, mille päritolu võib olla keeruline tuvastada.  Range kontrolli asemel on alati 

võimalus kasutada ka pehmemat vahendit – head tahet. Valimiskampaania kulutuste 

avalikustamise nõude abil loodetaksegi, et süsteemis toimib teatud iseregulatsioon, kus 

ühiskondliku hukkamõistu oht kammitseb poliitikuid ja erakondi valimiskampaaniate mahtu 

ja sellele tehtavaid kulutusi kontrolli all hoidma.  

 

Valimisakti tähtsus demokraatlikus tahtekujundamise protsesses on oluline, et 

valimiskampaania rahaallikad oleksid teada enne valimisakti, et valija saaks langetada 

valimisotsuse talle teadaolevate asjaolude põhjal (Ernits 2003). 

 

Kuigi erakondade rahastamise üle on püütud saavutada riiklik kontroll, on jätkuvalt 

probleeme süsteemi tõhususe ja läbipaistvusega. Erakondade rahastamisega seotud 

probleemidele on pööranud palju tähelepanu endine Õiguskantsler Allar Jõks. Tema leidis, et 

rahastamise kontroll on vajalik selleks, et vähendada raha olulisust poliitilise võimu 

saavutamisel. Samuti selleks, et välistada korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse 

võimalusi poliitikat mõjutada ning valijate manipuleerimist turundustehnikatega. Erakondade 

rahastamise tõhus järelevalve on tähtis ka erakondade võrdsuse tagamisel, mis on osa 

erakonnapõhiõigusest. Erakondade ebaseaduslik ning varjatud rahastamine on oht 

põhiseaduslikule demokraatiale, sest just siin hakkab libisema võim rahva käest raha kätte. 

(Jõks. RiTo 14, 2006). 

 

Ka ametis olev Õiguskantsler Inder Teder on jätkanud seda teemat. Näiteks 2008. aasta 

tegevuse ülevaates Riigikogule pööras ta tähelepanu riikliku rahastamise suurenemisega 

seotud ohtudele. (Õiguskantsleri 2008. Aasta tegevuse ülevaade) 
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Erakondade rahastamisega seotud ebaselgused, seda nii seadusandlikul tasandil kui erakonna 

või neid toetavate isikute tegevuses, on üks korruptsiooni tekkimise suuremaid põhjuseid. 

Suuremaid riskikohti korruptsiooni tekkimiseks on valimiskampaaniad. Nende läbipaistmatus 

ja võimaluste puudumine rahastamise tingimuste kontrollimiseks suurendab märgatavalt 

poliitilise korruptsiooni tekkimise ohtu. Nendel probleemidel peatub töö autor järgmises 

peatükis.  
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2. ERAKONDADE RAHASTAMINE EESTIS 

2.1. Õigusaktide analüüs 

11.05.1994 võttis Riigikogu VII kooseis vastu Erakonnaseaduse, milline jõustus 06.06.1994 

ning see oli esimene õigusakt millega hakati erakondade rahastamist reguleerima. Antud 

seadusega kehtestati esmakordselt riigi poolt makstav toetus erakondadele, milline oli 

proportsionaalne erakondade poolt riigikogus saadud kohtade arvuga. Endine Justiitsminister 

Jüri Adams on oma ettekandes 13. 01 2011 Riigikogu ees jaganud taasiseseisvunud riigi 

erakondade rahastamise temaatika nelja perioodi: 

 

I periood: aastad 1992 – 1995, kus riik erakondi ei rahastanud ning erakonnad viisid 

valimiskampaaniaid läbi vastavalt annetustelt saadud vahenditega. Olukord sarnanes praeguse 

Läti Vabariigiga, kus riigieelarvest erakondi ei toetata. 

 

II periood algas 1994, Erakonnaseadusega vastuvõtmisega ja selle edasise arenguga. 1999 

aastal täiendati seadust olulise peatükiga „Erakonna vara ja selle finantseerimine” kus määrati 

reeglid annetuste ja nende avalikustamise üle. Perioodi lõpuks pandi erakondadele kohustus 

elektroonilise annetuste registri pidamiseks ning seda võis jälgida iga kodanik. Annetada võis 

nii juriidiline kui eraisik. Ilmnesid esimesed suured probleemid varjatud rahastamisega, kuna 

osad annetajad ei tahtnud J. Adams’i arvates oma sissetulekuid maksuameti ees näidata 

(offshore’idesse suunatud majandustegevus). 

 

III periood algas 2003 aastaga, mil kasvas hüppeliselt erakondade riigieelarveline rahastamine 

s.o. pea 90 miljoni kroonini. Erakonnad hakkasid „võlgu elama” kattes neid järgmise aasta 

riigi toetustega. 2003 aastal keelati juriidilistele isikutele annetamine erakondadele ning 

tühistati terve rida annetustega seotud norme Erakonnaseaduses, mille tagajärjel tekkis 

legaalne viis administratiivsete (põhiliselt kohalike omavalitsuste) ressursside 

ärakasutamiseks poliitiliste kampaaniate tarvis. Juriidiliste isikute annetused võtsid teise kuju 
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nt. muutusid kampaaniakulutuste kinnimaksmisteks, ega kajastunud enam erakondade 

kohustuslikes aruannetes.  

 

VI periood algas 2010 aasta Erakonnaseaduse muudatusega, kus 2003 aastal seadusest välja 

visatud normid annetuste osas valdavalt taastatakse.  (XI Riigikogu stenogramm IX 

istungijärk) 

2.2. GRECO III hindamisvooru vastavusaruanne Eesti kohta 

Eesti ühines Euroopa Nõukogu juures asuva korruptsioonivastaste riikide ühendusega 1999 

aastal ning riigi esindaja ühenduse juures on Justiitsministeerium. GRECO eesmärgiks on 

hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda 

riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks. (http://www.korruptsioon.ee/greco) 

Aprillis 2008 andis GRECO Eestile üheksa erakondade rahastamist puudutavat soovitust, 

kohustusega need täita 31. oktoobriks 2009. (GRECO 2008) Eesti esitas oma aruande 

GRECO’l e tähtaegselt s.o 30.09.2009, kus teatas, et kõigi soovitustega seoses on 

Justiitsministeerium koostanud seaduseelnõu, mis vahetab välja praeguse Erakonnaseaduse 

(edaspidi EKS). (GRECO 2010) 

22 - 26 märtsil 2010 toimus Srasbourgis GRECO täiskogu istung kus kolmanda 

hindamisvooru raames koostati Eesti kohta vastavusaruanne, milles võrreldi GRECO antud 

soovitusi ja Eesti riigi tegutsemist nende järgi. Tsitaat:  82. Seoses II teemaga (erakondade 

rahastamise läbipaistvus) on GRECO rahul, et Eesti on alustanud olulist ja terviklikku 

reformi, kus on hoolikalt kaalutud peaaegu kõiki probleeme, mis GRECO oma 

hindamisaruandes tõstatas. Erakondade ja valimistel kandideerivate isikute rahastamise 

seaduse eelnõu, mis on praegu Riigikogu menetluses, toob vastuvõtmise korral kaasa enamiku 

GRECO poolt tõstatatud probleemide lahendamise. Ametivõime julgustatakse oma 

asjakohaseid kiiduväärt jõupingutusi jätkama, loomaks Eestis kindel õiguslik raamistik 

poliitilise rahastamise jaoks. (GRECO 2010) 

 

Alljärgnevalt teeb autor ülevaate GRECO aruandest ning peatub pikemalt VI, VII, VIII ja IX 

soovitustel mis puudutavad otsesemalt erakondade varjatud annetusi ja rahastamise üle 

järelevalve teostamist. 
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VI soovitus - Lisaks kampaania rahastamise kontrollimisele tuleks kontrollida ka erakondade 

muud majandustegevust ja VII soovitus - Teha erakondade ja valimiskampaaniate rahastamise 

kontrollimine ülesandeks sõltumatule organile, kellel on mandaat, volitused, rahalised 

vahendid ja personal rahastamise tõhusaks kontrollimiseks, poliitilise tegevuse rahastamist 

käsitlevate eeskirjade võimalike rikkumiste uurimiseks ning vajaduse korral sanktsioonide 

kehtestamiseks. GRECO tuletab meelde, et VI ja VII soovitus käsitlevad tihedalt seotud 

küsimusi. Kuna Eesti kavatseb volitada ühe organi (Vabariigi Valimiskomisjoni) regulaarse 

poliitilise rahastamise ning valimiskampaaniate rahastamise üle järelevalve teostamiseks, siis 

käsitletakse neid soovitusi üheskoos, kuid vastupidises järjekorras. 

Eesti ametivõimud teatavad, et EKS-i eelnõus on ette nähtud, et praegune süsteem, kus 

erakondade rahastamist kontrollib Riigikogu erikomisjon, asendatakse mudeliga, kus 

igasuguse poliitilise rahastamise kontrollimine (mitte üksnes erakondadega seoses) läheb 

Vabariigi Valimiskomisjoni vastutusele. Ametivõimud rõhutavad, et Vabariigi 

Valimiskomisjon, mis koosneb kõrgetest riigiametnikest ning kuhu kaasatakse liikmeid ka 

Finantsinspektsioonist (Riigikontrollist) ja Eesti Audiitorkogust, täidaks sõltumatuse ja 

professionaalsuse nõuded. Sellele lisaks abistab Vabariigi Valimiskomisjoni juba praegu 

alaline sekretariaat. (GRECO 2010) 

Ametivõimud selgitavad, et EKS-i eelnõu laiendab Vabariigi Valimiskomisjoni volitusi 

võrreldes erikomisjoni praeguste volitustega. Eelkõige peaks eelnõu tsentraliseerima 

erakondade, erakondade poolt esitatud kandidaatide, valimisliitude ja valimistel osalevate 

üksikkandidaatide rahastamise kontrollimist nii regulaarse rahastamise kui ka 

valimiskampaaniatega seonduva rahastamise suhtes. Vabariigi Valimiskomisjoni pädevus on 

sätestatud EKS-i eelnõu §-s 1210, milles seisab kirjas:  

„(1) Vabariigi Valimiskomisjon kontrollib, kas erakond, valimisliit ja üksikkandidaat järgivad 

käesolevas seaduses sätestatud nõudeid. 

(2) Kui Vabariigi Valimiskomisjonil tekib annetaja varanduslikust olukorrast lähtudes kahtlus 

annetaja võimes oma vara arvelt tehtud suuruses annetust teha, on Vabariigi 

Valimiskomisjonil õigus saada Maksu- ja Tolliametilt andmeid annetaja tuludeklaratsioonist. 

Kui tuludeklaratsiooni andmete alusel on Vabariigi Valimiskomisjonil annetaja 

varanduslikust olukorrast lähtuvalt kahtlus annetaja võimes oma vara arvelt tehtud suuruses 

annetust teha, on annetaja komisjoni nõudmisel kohustatud näitama, mille arvelt on annetus 

tehtud. 
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(3) Vabariigi Valimiskomisjonil on õigus aruannete, annetuste ja liikmemaksude 

kontrollimisel nõuda erakonnalt, valimisliidult, üksikkandidaadilt ja kolmandatelt isikutelt 

asjassepuutuvaid dokumente. Vabariigi Valimiskomisjonil on õigus saada Maksu- ja 

Tolliametilt andmeid valimistel kandideerinud isiku tuludeklaratsioonist. 

(4) Vabariigi Valimiskomisjonil on õigus teha ettekirjutusi. 

(5) Kui Vabariigi Valimiskomisjon tuvastab kontrollimise käigus kontrollitavas tegevuses 

väärteo või kuriteo tunnuseid, edastab ta vastavad materjalid kohtuvälisele menetlejale või 

uurimisasutusele.“ 

 

Ametivõimud rõhutavad VI soovitusega seoses, et EKS-i eelnõus antakse Valimiskomisjonile 

volitused kontrollida ka kulusid, mis jäävad väljapoole valimiskampaania kitsast ulatust. 

Sellele lisaks on erakonnad, üksikkandidaadid ja valimisliidud EKS-i eelnõu järgi kohustatud 

omama valimiste rahastamiseks arvelduskontosid, samuti lasub neil kohustus edastada nende 

kontode andmed Vabariigi Valimiskomisjonile. 

GRECO tuletab meelde, et hindamisaruandes ei peetud Eestis praegu kehtivat poliitilise 

rahastamise järelevalve süsteemi täielikult kooskõlas olevaks soovituse Rec(2003)4 

erakondade ja valimiskampaaniate rahastamise ühiste korruptsioonivastaste eeskirjade kohta 

artikliga 14, ja seda kolmel põhjusel. Esiteks puudus terviklik raamistik, mis annaks täpsed 

volitused põhjaliku järelevalve teostamiseks. GRECO märgib, et EKS-i eelnõus on ette 

nähtud selline raamistik, mis hõlmab nii regulaarset kontrolli kui ka valimistega seonduvat 

järelevalvet. Teiseks arvas GRECO, et erikomisjonil ei ole piisavaid vahendeid viimaks läbi 

kontrolli, mis võib nõuda ennetavat lähenemisviisi. Sellega seoses võtab GRECO teatavaks, et 

EKS-i eelnõu eesmärgiks on tagada, et Vabariigi Valimiskomisjon on asjakohaselt 

kompetentne ja omab piisavat sekretariaati. Kolmandaks kritiseeriti hindamisaruandes 

erikomisjoni sõltuvust erakondadest. Vabariigi Valimiskomisjonil, mis koosneb mitmetest 

Riigikohtu esimehe nimetatud kõrgetest riigiametnikest ning teistest õiguskantsleri, 

riigikontrolöri, riigi peaprokuröri, Riigikogu Kantselei direktori ja riigisekretäri nimetatud 

ametiisikutest, on sõltumatu organi staatus. Lisaks sellele nähakse ette anda Vabariigi 

Valimiskomisjonile volitused uurida juhtumeid ja rakendada sanktsioone seoses erakondade, 

kandidaatide ja valimisliitude nii regulaarse kui ka valimisteaegse rahastamisega. Eeltoodut 

arvesse võttes ilmneb, et EKS-i eelnõu on ka selles mõttes vastavuses nimetatud mehhanismi 

nõuetega. GRECO järeldab, et VI ja VII soovitus on osaliselt rakendatud. (GRECO 2010) 
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VIII soovitus - Kehtestada olemasolevatele kriminaalkaristustele lisaks paindlikumaid 

sanktsioone erakondade ja valimiskampaaniate rahastamist käsitlevate eeskirjade rikkumise 

korral, sealhulgas haldussanktsioone.  

Eesti ametivõimud teatavad, et EKS-i eelnõu annab Vabariigi Valimiskomisjonile volitused 

teha erakondadele, valimisliitudele või üksikkandidaatidele ettekirjutusi (§ 1211) ja 

ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrata sunniraha (kuni 100 000 krooni – 6 390 eurot) (§ 

1212). 

GRECO võtab teadmiseks seaduseelnõu sisu, milles kehtestatakse haldussanktsioonid, mida 

rakendataks ilma vaevarikka kriminaalmenetluseta. Vastuvõtmise korral täidab seaduseelnõu 

soovituses esitatud põhinõuded. (GRECO 2010) 

 

IX soovitus - Näha ette tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad sanktsioonid, juhul kui 

valimistel osalevad kandidaadid või valimisliidud rikuvad valimiskampaaniat käsitlevaid 

eeskirju, ning nõuda, et kandidaadid ja valimisliidud tagastaksid ebaseaduslikud annetused 

annetajale või riigi eelarvesse.  

Seoses soovituse esimese osaga, st sanktsioonide ette nägemisega juhul, kui valimistel 

osalevad kandidaadid või valimisliidud rikuvad eeskirju, viitavad Eesti ametivõimud VIII 

soovituse all vastatule. Sellele lisaks teatavad nad, et EKS-i eelnõu sisaldab sanktsioone 

juhuks, kui rikutakse teatud kohustusi, nagu näiteks annetuste registreerimine või 

valimiskampaania aruande hilinenud esitamine. Erakondasid, üksikkandidaate ja valimisliite 

võib sellistel juhtudel karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (18 000 krooni – 1 154 

eurot). 

 

Seoses soovituse teise osaga („ebaseaduslikud annetused“) viitavad ametivõimud EKS-i 

eelnõule (§ 124), mille kohaselt erakond tagastab võimaluse korral keelatud annetuse 

viivitamata selle teinud isikule, ja kui see ei ole võimalik, on erakond kohustatud kandma 

rahalise annetuse – või mitterahalise annetuse korral selle väärtuse – viivitamata 

riigieelarvesse. Juhul kui nendest eeskirjadest ei peeta kinni, võib sanktsioonina jätta erakonna 

ilma osast riigieelarve eraldisest või määrata rahatrahv – mõlemal juhul võrdub sanktsioon 

ebaseadusliku annetuse kolmekordse väärtusega. EKS-i eelnõu kohaselt kohaldatakse neid 

eeskirju ka valimisliitude ja üksikkandidaatide suhtes (§ 51 lg 3, § 51 lg 4 koos §-ga 124). 

Samuti teatavad ametivõimud, et rahatrahvid erakondadele, valimisliitudele ja 

üksikkandidaatidele nimetatud rikkumiste eest kavatsetakse ka karistusseadustikku sisse tuua. 
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GRECO võtab saadud teabe teadmiseks ja kiidab heaks kavatsuse luua õiguslik raamistik, mis 

sätestab sanktsioonid erakondi, valimiskandidaate ja valimisliite puudutava poliitilise 

rahastamisega seonduvate eeskirjade rikkumiste eest. Vastuvõtmise korral täidab 

seaduseelnõu IX soovituse nõuded. GRECO järeldab, et IX soovitus on osaliselt rakendatud. 

(GRECO 2010) 

 

GRECO teeb ülaltoodust järgmised järeldused: 

 

Seoses teemaga – erakondade rahastamise läbipaistvus – on kõik soovitused (I–IX) 

rakendatud osaliselt. 

Seoses teemaga (erakondade rahastamise läbipaistvus) on GRECO rahul, et Eesti on 

alustanud olulist ja terviklikku reformi, kus on hoolikalt kaalutud peaaegu kõiki probleeme, 

mis GRECO oma hindamisaruandes tõstatas. Erakondade ja valimistel kandideerivate isikute 

rahastamise seaduse eelnõu, mis on praegu Riigikogu menetluses, toob vastuvõtmise korral 

kaasa enamiku GRECO poolt tõstatatud probleemide lahendamise. Ametivõime julgustatakse 

oma asjakohaseid kiiduväärt jõupingutusi jätkama, loomaks Eestis kindel õiguslik raamistik 

poliitilise rahastamise jaoks. 

Eesti poolt esitletu valguses GRECO märgib, et Eesti on suutnud tõestada, et käimas on 

põhjalikud reformid, tänu millele on võimalik täitmata soovitused järgmise 18 kuu jooksul 

vastuvõetaval tasemel rakendada. Seega järeldab GRECO, et praegune soovituste täitmise 

madal tase ei ole „tervikuna mitterahuldav“ GRECO töökorra reegli 31 punkti 8.3 tähenduses. 

GRECO palub Eesti delegatsiooni juhil esitada 30. septembriks 2011 täiendav I–IX soovituse 

(teema – erakondade rahastamise läbipaistvus) rakendamise kohta. (GRECO 2010) 

 
 
Võrreldes Riigikogus vastuvõetud Erakonnaseaduse muudatusi ja GRECO’le esitatud 

Justiitsministeeriumi poolt väljatöötatud seadusemuudatuse algteksti leidis autor, et 

erakondade rahastamise järelevalve küsimuses ei ole GRECO’le lubatud edasiminekut.  

Samuti on seaduses kirjapandud annetuste lubatavuse küsimus, võrreldes eelnõu algtekstiga, 

vähem konkretiseeritud. Autor peatub nendel probleemkohtadel järgmises peatükis. Ühtlasi 

on siinkohal vajalik märkida, et GRECO koostab Eesti kohta järgmise vastavusaruande 2012 

aasta mais, s.o vahetult peale käesoleva töö valmimist.  
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3. ERAKONDADE RAHASTAMISE JÄRELEVALVE TÕHUSUS EESTIS 

3.1. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon, selle struktuur, pädevus, statistiline 

analüüs. 

Eesti Vabariigis on erakondade rahastamist kontrollinud eriaegadel erinevad organid. 

Varasemalt aastatel 1994–2003 oli Vabariigi Valimiskomisjon erakondade valimisaruannete 

kontrollorgan, nagu nägi seda ette ka Justiitsministeeriumi poolt 2009 aastal ettevalmistatud 

Erakonnaseaduse muudatuste eelnõu algtekst. 2004 – 2011 oli erakondade rahastamise 

järelevalve kohustus pandud Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise 

erikomisjonile. Alates 2011 aastast, vastavalt seadusmuudatusele  hakkas järelvalvet teostama 

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon. 

 

Kehtiva Erakonnaseaduse § 1210 järgi teostab erakondade rahastamise üle järelvalvet 

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon, kelle koosseisu kuuluvad Õiguskantsleri poolt 

nimetatud isik, Riigikontrolöri poolt nimetatud isik, Vabariigi Valimiskomisjoni poolt 

nimetatud isik ning Riigikogus esindatud erakondade poolt nimetatud isikud, kes ei ole 

Riigikogu ega Vabariigi Valitsuse liige. Samaaegselt nimetab ametisse nimetaja ka komisjoni 

liikme asendusliikme. Seadus ei nõua formaalselt, et nimetatul liige olek teda nimetava 

institutsiooni teenistuja või organi liige. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon 

registreeritakse riigi– ja kohaliku omavalitsusasutuste riiklikus registris ning komisjon 

kehtestab oma töökorra. Komisjoni liikmed nimetatakse ametisse viieks aastaks ning nad 

peavad saladuses hoidma komisjoni töö käigus neile avaldatud informatsiooni, mis ei kuulu 

seaduse kohaselt avaldamisele. (Erakonnaseadus… 2012) Seega ei ole komisjoni liikmete arv 

fikseeritud, vaid sõltub Riigikogu valimiste tulemustest. Käesolev komisjon on seitsme 

liikmeline. Erakonnaseaduse järgi korraldab komisjoni asjaajamist ja tehnilist teenindamist 

Riigikogu Kantselei. Kuna ei nõuta, et komisjoni liige olek teda nimetava institutsiooni 

teenistuja või organi liige, siis näiteks on käesoleval ajal komisjonis Õiguskantsleri poolt 

nimetatud Kaarel Tarand (ajakiri Sirp peatoimetaja) ning Vabariigi Valimiskomisjoni poolt 

nimetatud Anu Toots (Tallinna Ülikooli Võrdleva haldus-poliitika professor). 
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Erakondade rahastamise järelevalve komisjon on kontrollorgan, kelle ülesandeks on 

kontrollida, kas erakond, valimisliit ja üksikkandidaat järgivad erakonnaseaduses sätestatud 

nõudeid. Oma olemuselt on erakondade rahastamise järelevalve komisjon haldusorgan, kellel 

on oma ülesannete täitmisel õigus teha ettekirjutusi ja määrata sunniraha. Komisjoni 

ettekirjutused on vaidlustatavad halduskohtus. (http://www.riigikogu.ee II lugemise 

seletuskiri). 

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni staatus ja pädevus osutus Riigikogus, 

Erakonnaseaduse muutmise eelnõu 2010 aasta arutamisel, üheks kõige enam diskuteeritud 

küsimuseks. Justiitsministeeriumi poolt ettevalmistatud seaduseelnõu kohaselt nähti 

järelevalve teostajana ette Vabariigi Valimiskomisjoni, samuti olid arutluse all selle ülesande 

andmine nii Õiguskantslerile nii Riigikogu erikomisjonile kui Riigikontrollile. Arutelu käigus 

jõudis Põhiseaduskomisjon seisukohale, et kontrollorganile esitatavatele tingimustele 

(sõltumatus, piisavad volitused ja pädevus, ressurss) vastab kõige paremini eraldiseisva 

Vabariigi Valimiskomisjoniga sarnastel alustel toimiv komisjon. (V. Linde 2010 Riigikogu) 

Seoses Erakonnaseaduse muutmisega oli erinevaid ettepanekuid, mis kujul ja millise 

nimetusega haldusorgan erakondade rahastamise järelvalvet teostama hakkab. Eelnõu kohta 

esitas muudatusettepaneku ka Õiguskantsler  Indrek Teder, kes nägi parima kontrollorganina 

ette Riigikontrolli, kellel on juba Riigikontrolli seaduse § 41 lg 1 alusel menetlustoimingute 

tegemise õigus ning sama seaduse § 43 lg 6 võimalus taotleda abi riigiasutustelt ja kohaliku 

omavalitsuse üksustelt kontrollimiseks vajalike andmete saamisel. Õiguskantsler ütles oma 

ettepanekutes järgmist: „Aruandluse tõhusaks ja mõistusepäraseks kontrollimiseks ei ole 

vajalik rakendada jõumeetodeid, vaid olulisem on, et kontrolliorganile antaks volitus hinnata 

avalikkuse ette jõudnud valimiskampaania osa ja terviku kulude suurust ning võrrelda seda 

deklareeritud kuludega. Kokku peavad jooksma tegelikud kulud ja tulud. Muu hulgas 

tähendab see kontrolli, kui suured olid tegelikud kampaaniakulud (s.t eetriaja mõõtmist, 

ajakirjanduste reklaami mõõtmist) jne. Analüüsi vajaks seejuures, kas ja millises ulatuses 

oleks vajalik luua täiendavad alused teabe saamiseks maksuametilt, finantsinstitutsioonidelt ja 

lepingupartneritelt, et takistuseks ei saaks võimalik lepingute konfidentsiaalsus.” (I. Teder 

2010) 
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Lõputöö autor peatub siinkohal kolmel olulisel seaduseelnõu muudatusel, mis puudutavad 

erikomisjoni pädevust, sanktsiooni keelatud annetuste korral ning varjatud annetuste tegemist 

läbi kolmandate isikute.  

 

Esiteks, võrreldes esialgse Erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõutekstiga, mille 

valmistas ette Justiitsministeerium ning mida esitleti GRECO hindamiskomisjonile, kui Eesti 

riigi edukaid samme GRECO soovituste elluviimisel, on pärast seda ellukutsutud komisjoni 

pädevust ja kontrollvõimalusi olulisel määral Riigikogu poolt kärbitud. 

 

11.01.2010 algatatud eelnõu algteksti seletuskiri, kus esialgselt nähti kontrollorganina 

Vabariigi Valimiskomisjoni: „Vabariigi Valimiskomisjoni kui erakondade rahastamise 

järelevalvet teostava organi pädevus on oluliselt laienenud haldussunnivahenditega ning 

komisjonil on õigus nõuda erakonnalt ja kolmandalt isikult (EKS § 1210 lg-d 2 ja 3) 

asjassepuutuvaid dokumente. Eelnõu § 1210 lg 2 kohaselt võib komisjon pöörduda Maksu- ja 

Tolliameti poole, kui tal tekib kahtlus, et annetaja tehtud annetus ei ole tehtud isikliku vara 

arvelt. Esmalt pöördub komisjon ise Maksu- ja Tolliameti poole tutvumaks annetaja 

tuludeklaratsiooniga. Valimiskomisjonile ei ole ette nähtud otsest ligipääsu Maksu- ja 

Tolliameti andmetele, vaid  andmeid tuleb igakordselt küsida. Kui tuludeklaratsiooni 

võrdlemisel on komisjonil jätkuvalt kahtlus, et annetaja ei ole teinud annetust oma vara arvelt, 

kutsutakse komisjoni või küsitakse kirjalikult lisainfot annetaja käest. Samuti on Vabariigi 

Valimiskomisjonil õigus teha ettekirjutusi ja määrata sunniraha (§-d 1211 – 1212). Väärteo või 

kuriteo tunnustustega tegevuse avastamisel edastab ta materjalid kohtuvälisele menetlejale või 

uurimisasutusele.” (http://www.riigikogu.ee/eelnõu 655 algteksti seletuskiri) Samuti oli 

eelnõu kohaselt kontrollorganil õigus aruannete, annetuste ja liikmemaksude kontrollimisel 

nõuda erakonnalt, valimisliidult, üksikkandidaadilt ja kolmandatelt isikutelt asjassepuutuvaid 

dokumente. Nende õiguste olemasolu toonitas Riigikogu ees, enne seaduseelnõu esimest 

lugemist, ka Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde: „Kontrollorganile on antud õigus 

küsida Maksu- ja Tolliametilt andmeid. Lõppkokkuvõttes on kõigi rikkumiste ja kahtluste 

olemasolu korral võimalik kasutada teisi meie riigi olulisi struktuure, kaasa arvatud politsei”. 

(XI Riigikogu stenogramm VII istungijärk Kolmapäev, 14. aprill 2010)  

 

Vastuvõetud seadusetekstist on aga mõlemad õigused välja jäetud ning sisuliselt on komisjon 

jäetud „hambutuks”. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonil on õigus küll vastu 

võtta seaduses äratoodud aruandekohuslaste rahaliikumist puudutavat dokumentatsiooni ning 
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nende tähtajaks mittelaekumise korral teha ettekirjutusi, kuid sisuliselt sellega nende tegevus 

piirdubki. Ülaltoodud eelnõuteksti kärpega muutus põhimõtteliselt Justiitsministeeriumi poolt 

GRECO’le ettekantud edusammud järelevalveorgani efektiivsemaks muutmise kohta 

olematuks.  

 

Teiseks oluliseks muudatuseks peab töö autor Karistusseadustiku § 4022 dekriminaliseerimist. 

Nimetatud paragrahv tekst oli järgmine: „Erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu 

rikkumine (1) Erakonnale tehtava anonüümse, varjatud või juriidilise isiku annetuse 

vastuvõtmise eest karistatakse rahalise karistusega. (2) Sama teo eest, kui selle on toime 

pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega”. (Karistusseadustik 01.01.2011 

redaktsioon)  

 

Kolmandaks jäeti seaduseelnõu tekstist välja § 123  (annetus) lõike 2 punktid 6 ja 7 millised 

puudutasid keelatud annetusi ja tegevust ning mis olid järgmises sõnastuses: „6) kolmandate 

juriidiliste isikute korraldatud üritused ja tegevus, mille ilmselge eesmärk on erakonna 

propageerimine ja millest erakond teadis või pidi teadma ning mille arvelt erakond sai 

rahaliselt hinnatavat hüve; 7) annetus, mis on tehtud füüsilise isiku vahendusel, kuid on 

ilmselgelt kolmanda isiku poolt või kolmanda isiku vara arvelt” (Erakonnaseaduse eelnõu 

algtekst 2009) 

 

Analüüsides seaduse menetluskäiku Riigikogus selgub, et ülaltoodud seaduse eelnõuteksti 

muudatused,  viidi sisse eelnõu Riigikogu teiseks lugemiseks, mis toimus 24.11.2010. 

Järelevalve komisjoni pädevust piirava ja Karistusseadustiku § 402² dekriminaliseerimise 

muudatusettepaneku autoriks oli Põhiseaduskomisjon ning muudatusettepaneku poolt oli täies 

mahus juhtivkomisjon kelleks oli Põhiseaduskomisjon. Kolmandate juriidiliste ja füüsiliste 

isikute annetusi puudutava muudatuse tarvis tegid solidaarselt ettepaneku Keskerakonna 

fraktsioon ja Põhiseaduskomisjon ning ettepaneku võttis täies mahus arvesse 

Põhiseaduskomisjon. (655 SE II muudatusettepanekute loetelu) Oma seletuskirjas Riigikogule 

selgitab Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde järgmist: „Komisjon toetas 

muudatusettepanekut (ME nr 40), mille kohaselt tunnistatakse kehtetuks karistusseadustiku § 

4022. Komisjon leidis, et keelatud annetuse vastuvõtu keelu rikkumise eest ei ole otstarbekas 

automaatselt kohaldada kriminaalkaristust. Keelatud annetuse vastuvõtmise korral võivad 

teatud lisatingimuste  täitmise korral olla kohaldatavad usalduse kuritarvitamise, keelatud 

majandustegevuse ja mõjuvõimuga kauplemise koosseisud.” (Seletuskiri 655 SE II 
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Erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde) 

Järelevalve komisjoni volituste kärpimist ei pidanud Põhiseaduskomisjoni esimees oma 

seletuskirja vajalikuks märkida, kinnitades vaid et tegemist on haldusorganiga, kes teostab 

täidesaatvat riigivõimu. 

Õiguskantsler Indrek Teder oma 04.02.2010 kirjas Põhiseaduskomisjoni esimees Väino 

Linde’le julges avaldada lootust, et 2009 aastal Justiitsministeeriumi poolt ettevalmistatud 

Erakonnaseaduse muudatusi saadab edu ning et Riigikokku kuuluvad erakonnad on valmis 

astuma kindlat sammu demokraatia suunas. Samuti pidas ta vajalikuks kinnitada, et tõhusam 

poliitika rahastamise kontrollmehhanism aitab paremini täita Põhiseadust ja GRECO poolt 

ettekirjutatud soovitusi ning edendada poliitilist kultuuri. (I. Teder „Arvamus … 04.02.2010) 

Lõputöö autori arvates Õiguskantsleri lootused ei täitunud. 

Oma kõnes Riigikogu ees 13.01.2011, kommenteerides Erakonnaseaduse menetlust, ütles 

endine Õiguskantsler Allar Jõks järgmist: „Teiseks tunnistas Riigikogu kadestusväärse 

üksmeelega kehtetuks karistusseadustiku sätte, mis nägi erakonnale ette vastutuse varjatud 

annetuse vastuvõtmise eest. Seda olukorras, kus seaduse ette valmistanud Justiitsministeerium 

rõhutas seletuskirjas: "Kuid olukorras, kus erakond saab keelatud annetuse, mida ta ei tagasta 

või ei kanna riigieelarvesse, on kehtiva erakonnaseaduse vastutuse sätted erakonnale liiga 

leebed." Keelatud annetuse vastuvõtmine on üks raskemaid ja tõenäoliselt ka populaarsemaid 

rikkumisi. Seetõttu on eelnõu viimases seletuskirjas olev põhjendus, et erakondade 

karistamine keelatud annetuse vastuvõtmise eest ei ole otstarbekas, lihtsalt küüniline.” Samuti 

selgitas A. Jõks Riigikogule, et mõjuvõimuga kauplemist, usalduse kuritarvitamist või 

keelatud majandustegevust on oluliselt keerulisem õiguskaitseorganitel tõendada, kui 

erakonna varjatud rahastamist. (http://www.riigikogu.ee/) Autor nõustub endise õiguskantsleri 

sisukohaga. Itaalias 1990-ndate alguses toimunud kriminaaluurimine, mida nimetati mani 

pulite, näitas erakondadega seotud korruptsiooni süsteemsust, mis viis selliste mõistete, nagu 

poliitiline kaitse ja poliitiline renditasu, sisustamiseni. Itaalias maksti süstemaatiliselt 

erakondadele poliitilise kaitse eest, mis andis teatud äriringkondadele tagatise tegutseda riigi 

sekkumiseta, või vajaduse tekkimisel probleemide lahendamise eelise riigi ees. Poliitilise 

renditasu all mõeldi seda, et väljakujunenud tariifide alusel maksti poliitikutele kohaliku ja 

riigivõimu soodsate otsuste eest, mis tagasid erinevate varaliste õiguste saamise ja kasutamise 

(Plaado 2011) 
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Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimene istung toimus 6. mail 2011. 22 

veebruari 2012 seisuga on toimunud 9 komisjoni istungit. Komisjoni eesmärgiks on 

seadustest tulenev järelvalve. 

 

Komisjoni järelvalvetegevuse esimeseks teemaks oli 2011 aasta riigikogu valimised, milledel 

osalenute rahastamisest valmis aruanne „Ülevaade 2011. aasta Riigikogu valimise 

kampaanias osalenud erakondade ja üksikkandidaatide kampaania rahastamise aruannetest“, 

lisaks tehti 7-le valimistes osalenule (2 üksikkandidaati, 5 erakonda) ettekirjutused ning ühele 

üksikkandidaadile hoiatus. 

 

Järgnevalt võeti vaatluse alla 3 viimatise valimise täiendavad aruanded – 2009 Euroopa 

Parlament, 2009 KOV ning 2011 Riigikogu – millede kohta viiakse läbi kvartaalset 

aruandlust. 

 

Komisjon on koostanud 4 erinevat ülevaadet: eelpoolnimetatud 2011 a erakondade 

rahastamise ülevaade, erakondade rahastamise struktuuri ülevaade, valimiskampaania võlgade 

jooksev ülevaade kvartali lõpu seisuga ning erakondade finantsmajandusliku seisundi 

hinnang. Erakondade tulust 80% on riigi toetus ning kulust 40% reklaamikulu. 

 

Erakonnaseaduses olevate ebakõlade vähendamiseks esitati 11. detsembril 2011 

Justiitsministeeriumile seaduse muudatuse ettepanek erakondade rahastamise ning selle 

kontrolli käsitleva peatüki täielikuks ümbervaatamiseks, kuna praegune versioon ei täida oma 

eesmärki. 

 

Komisjon toob oma 2011. aasta tööaruandes enda peamise saavutusena välja järgmise 

kokkuvõtte: ”... Oma esimese tööaasta saavutuseks peab komisjon erakonnademokraatia ja 

erakondade rahastamise üksikküsimuste meediakajastuse ning selle pidevuse kasvu, mis 

omakorda aitab erakondadel end paremini kohandada ühiskonna muutuvate soovide ja 

vajadustega. Meedia toel on eeldatavasti varasemast paremini ühiskonnas levimas 

veendumus, et erakondade rahastamise järelevalve on pidev, katkestuste ja järeleandmisteta. 

Uuel tööaastal on komisjoni ülesanne seda veendumust veelgi kinnistada.” 

(http://www.riigikogu.ee/public/ERJK/ERJK_2011a_tooaruanne.pdf) 
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Alapeatüki kokkuvõtteks leiab autor, et GRECO soovitusi järgides oli Justiitsministeeriumi 

töögrupp Erakonnaseaduse muutmise eelnõu algteksti koostamisel näinud ette oluliselt 

rohkem järelevalveorgani volitusi, mis aga kärbiti Riigikogu juhtivkomisjoni poolt. Sisuliselt 

võeti Riigikogu poolt vastu seadusemuudatus kus rahastamise üle järelvalvet pidaval 

komisjonil puuduvad volitused sisulise kontrolli teostamiseks. Seaduses ettenähtud komisjoni 

ja selle liikmelisus on autori arvates mõistlikult lahendatud. Komisjon on oma lühikese 

tegutsemisaja jooksul teinud seitse ettekirjutist ning teinud rida ettepanekuid komisjoni töö 

efektiivsemaks muutmisel. 

3.2. Erakondade järelvalve tõhusus – ekspertintervjuude arvamused 

Lõputöö autor võttis ühendust Erakonnaseaduse muutmise eelnõu algteksti koostamise 

Justiitsministeeriumi töögruppi kuulunud Tanel Kalmet’iga, samuti endise Õiguskantsleri 

Allar Jõks’i, Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon esimehega Ardo Ojasalu’ga, 

endise justiitsministri Jüri Adams’iga ja Presidendi Kantselei nõuniku Ülle Madise’ga (kes on 

ka Eesti töörühma liige GRECO juures) ning palus neil anda oma hinnang kolmele 

autoripoolsele teemapüstitusele. Autor kohtus valdavalt ekspertidega vahetult, kui ka 

intervjueeris neid e-kirja teel, arvestades asjaosaliste piiratud ajalist ressurssi. Antud 

ekspertide valim tehti autori poolt arvestades vahetut kokkupuudet Erakonnaseaduse 

muutmise eelnõu algtekstiga ning selleteemalisi ühiskonnakriitilisi ülesastumisi nii 

ajakirjanduses, Riigikogu ees, kui mujal. Arvestades asjaolu, et Erakondade rahastamise 

järelevalve komisjoni eluiga on alles aasta ning seetõttu ei ole võimalik antud haldusorgani 

tegevust sisuliselt hinnata, oli otstarbekas kasutada ekspertintervjuude läbiviimist töö teema 

probleemiuurimisel. 

 

- Kas erakondade rahastamise järelvalve korraldamine on käesoleval ajal piisav? 

Milline oleks parim järelvalve viis?  

Tanel Kalmet’i arvates on järelevalve teostamine loodud erikomisjoni poolt on osutunud 

üllatavalt tõhusaks. Selle regulatsiooni loomise ajal pidas ta kahtlaseks, kas erakondade 

moodustatud komisjon hakkab tegelikult tööle, kuid praktika on lükkas kahtluse ümber. 

Olulised on erikomisjoni poolt tehtud ettepanekud järelevalve tõhusamaks korraldamiseks,  

seal hulgas keskse aruandlusportaali loomiseks, kus erakonnad jt saaks deklareerida neile 

tehtud annetused sisuliselt reaalajas ja järelikult komisjon saaks neid ka reaalajas kontrollida. 
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Alternatiivse süsteemina nägi T. Kalmet, et järelevalvepädevus oleks antud Riigikontrollile. 

Allar Jõks leiab, et erakondade rahastamise kontroll on hetkel ebapiisav. Järelevalve peab 

olema pidev, professionaalne ja sõltumatu. Ardo Ojalsalu hinnangul ei saa sellele küsimusele 

anda selget vastust enne, kui on määratletud, mis on erakondade rahastamise järelevalve 

eesmärk. Ta küsib, et miks ei ole võimalik usaldada erakondi samuti, kui usaldatakse teisi 

mittetulundusühinguid, kus eeldatakse, et kord aastas (majandusaasta aruannet esitades) on 

võimalik kontrollida kõike seda, mis kõrvalseisjale peaks huvi pakkuma. Ojasalu selgitab, et 

kui lugeda erakonnaseadusesse sisse viidud sätteid, siis jääb mulje, et komisjoni eesmärk on 

vaid kontrollida, et erakonnad esitaksid ja avalikustaksid tähtaegselt oma aruanded.  Kui 

sellest eesmärgist lähtuda, siis on järelevalve piisav ja rohkemgi veel, sisuliselt on tegemist 

kahuriga varblase laskmisega, sest selle tähtaegadest kinnipidamise kontrollimise ülesandega 

saaks hakkama ka poole kohaga ametnik mistahes sobilikus ametkonnas (Riigikontroll, 

Justiitsministeerium, Riigikogu kantselei vms).  Mingit komisjoni selleks ei ole vaja. Kui 

lähtuda sellest, et on mingi sügavam ja sisulisem eesmärk, mida komisjon peab teenima, siis 

on erakonnaseaduses komisjonile sätestatud pädevus üsnagi kärbitud ja mingi sisulise 

kontrollitegevuse teostamiseks komisjonile õigusi ei anna.  Ojasalu küsib, et kas on tegemist 

seaduse tehnilise praagiga, et mõeldud oli teisiti?  Eraldiseisev aspekt on A. Ojasalu arvates 

rahalise tegevuse kontrollimisel raamatupidamislike reeglite rakendamine.  Kõigile 

raamatupidamiskohustuslastele (sh ka erakondadele) kehtib raamatupidamise seadus, mis 

näeb ette tekkepõhise arvestuskorra, samas aga erakondade aruanded liikmemaksude ja 

annetuste ning valimiskampaania kulude kohta on erakonnaseaduses kassapõhised.  Samuti 

on täpsemalt määratlemata see periood, mille kohta valmiskampaania aruandeid tuleb esitada 

ja ka see, milline kulu on kampaaniaga seotud või mis on mingi erakonna igapäevategevusega 

seotud üldkulu, äkki seda viimast aga üldse ei ole, sest kogu tegevus on orienteeritud 

kampaaniateks?  Käesoleval hetkel erakonnaseadusega seadustatud aruandlussüsteem ei ole 

metoodiliselt seotud raamatupidamise korraldamisega, seega ei saa erakonnaseaduse alusel 

esitatud aruandeid mitte millegagi võrrelda, saab ainult kontrollida, kas nad on esitatud 

tähtaegselt või mitte.  Probleemi lahendamiseks on komisjon teinud rea metoodilisi 

ettepanekuid erakonnaseaduse muutmiseks ning need ettepanekud on esitaud 

Justiitsministeeriumile ja Riigikogu Põhiseaduskomisjonile ning mõlemaga on komisjon 

kohtunud ja oma seisukohti selgitanud.  Justiitsministeerium otsustas alustada 

erakonnaseaduse muutmise eelnõu ettevalmistamisega. Jüri Adams’i arvates oli parim 

kontrollperiood rahastamise üle kuni 2003 aastani, mil erakonnad pidid oma kodulehel 

annetajate nimed avalikustama. Konkurendid ja ajakirjandus täitsid sealkohal parimal moel 
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järelvalveorgani funktsiooni. Tema arvates olid Erakondade rahastamise kohta käivad normid 

nö. tipus (st. kõige paremad Eesti taastatud iseseisvuse perioodil, kuigi see muidugi ei 

tähenda, et kõik oleks olnud korras või et nende normide ja kontrollmehhanismiga ei oleks 

enam vaja olnud tegeleda nende paremuse poole muutmisel) ajavahemikul 1999 aasta 

keskpaigast kuni 2003 aasta lõpuni. 17. 02. 1999 vastu võetud ja 01. 07. 2002 jõustunud 

erakonnaseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus (RT I 1999, 27, 393), millega 

erakonnaseadusesse viidi sisse uus täiendav peatükk 2^1 "erakonna vara ja selle 

finantseerimine". 2002. aastal võeti vastu viimistlev seadusemuudatus. Adamsi arvates lakkas 

loodud olukord olemast 2004. aasta 1. jaanuarist, kui jõustus Res Publica juhitud 

valituskoalitsiooni algatatud ja menetletud erakonnaseaduse muudatuste pakett.  Sellesse 

paketti kuulus ka nn. juriidiliste isikute annetuste keelamine, annetuste  ja kulutuste lühikese 

perioodiga avalikuks tegemise lõpetamine ja riigi poolt erakondadele antava rahalise toetuse 

hüppeline (3-kordne) suurendamine. Hilisematel aastatel on seadusest kaotatud norme ja 

mehhanisme osaliselt taastatud, kuid läbipaistvuselt ega normide sisulisuselt ei ole seniajani 

2004. aasta eelne olukord ikka veel saavutatud. Seadusest nähtub siiski, et aastatel 2003 kuni 

2010 oli annetuste avalikustamise kohaks mittetulundusühingute ja sihtasutuste register, mille 

juures olid kättesaadavad vastavad aruanded valimiste vaheaegadel sagedusega kord kvartalis, 

valimiskampaaniate ajal aga sagedusega kord nädalas. 2010. a. erakonnaseaduse muutmisega 

kohustati erakondi pidama oma koduleheküljel  annetuste registrit.  J. Adams’i arvates ei 

tähenda eeltoodud kohustus siiski mitte seda, et  2004. aasta eelne olukord oleks  taastatud. 

 Nimelt ei ole niisugusel registril  sellist poliitilist tähendust, nagu oli omaaegsetel  aruannetel. 

Seda kahel põhjusel. Esiteks, praegu on erakondade peamine sissetulek (ka 

valimiskampaaniate rahastamise allikas) riigilt saadavad toetussummad, mis tähendab, et 

annetust otsimine ja saamine on 2004. aastale eelnenud olukorraga võrreldes palju vähem 

oluline. Teiseks, kuna juriidiliste isikute annetused on "keelatud", siis on need surutud nö. 

põranda alla, ja ei saa kajastuda ka kõne all olevas registris. Ülle Madise selgitab, et 

erakondade rahastamiskontrolli eesmärk on tõrjuda avaliku võimu otsuste langetamist 

erahuvides, antud juhul "vastutasuna" annetuse eest. Oluline on annetuste, annetajate, 

summade ja kuupäevade avalikkus. Reeglid peavad olema sellised, et ei mahita, vaid pärsivad 

varjatud rahastamist. Selleks on Eestis üpris palju tehtud. Üheski riigis ei ole poliitika ja raha 

seos ideaalselt selge. Senisest olulisem roll peaks olema uurival ajakirjandusel. Parimat 

järelevalve viisi niiviisi üldiselt ei ole Ülle Madise meelest võimalik välja pakkuda. Eesmärgi 

saab saavutada vaid kõikide regulatsioonide kompleksiga. 
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- Kas sanktsioonid rikkumiste eest on piisavad (küsimuse ajal peeti silmas ka 

Erakonnaseaduses § 402² dekriminaliseerimist)?  

Tanel Kalmet’i arvates on sanktsioonid adekvaatsed. Teoreetiliselt võib KarS § 402² mõte olla 

raskete erakonna ebaseadusliku rahastamise juhtumite (nt teadvalt kolmandalt isikult nn 

tankisti kaudu annetuse vastuvõtmine, annetuse varjamine) eest karistada rangemalt, kuid 

olukorras, kus ette oleks nähtud nii füüsilisele isikule kui erakonnale rahaline karistus 

parajasti kehtiva rahastamisreegli (mille üle ju vaidlused käivad) rikkumise eest ei ole mingi 

kuritegu, mida peaks uurima kriminaalmenetluse reeglite kohaselt. Tegu on lihtsa 

haldusrikkumisega, mille tagajärjed on kõrvaldatavad annetatud raha riigile ülekandmise ja 

avalikkuse teavitamisega, sellega viivitamise korral arvestatava intressi lisandumisega. 

Kalmet selgitas, et sama teo eest, karistada nii rahalise karistusega kui halduskohustusega 

raha riigile üle kanda, oleks ka ne bis in idem põhimõtte rikkumine.  Erakonnale on antud raha 

vm soodustus selleks, et erakond mõjutaks ametiisiku otsustamist, on vaadeldav 

mõjuvõimuga kauplemise kaasusena. Lisaks on ette nähtud karistused veel pistise, 

altkäemaksu ja keelatud majandustegevuse eest. Allar Jõks ei nõustu T. Kalmeti seisukohaga, 

leides et sanktsioonid on ebapiisavad, sest  näevad vastutuse ette vaid vähetähtsate teavitamist 

ja aruandlus kohustuste täitmise eest. Ardo Ojasalu arutleb püstitatud eesmärgi küsimuse üle 

ning leiab et sellest sõltub ka sanktsioonide proportsionaalsus. Erakondade karistamise 

eesmärk on see, et kogu sellelaadne tegevus peaks olema preventiivne ja looma barjääri 

poliitilise rikutuse ja võimu ebaotstarbeka kasutamise tekkeks. Jüri Adams’i arvab, et nn. 

poliitiline järelvalve, mida teevad avalikkus, ajakirjandus ja konkurendid, on hulga olulisem, 

kui formaalne riigi poolne "järelvalve", mis hoiab vaid tagantjärele ja üsna üldiselt vaid 

"silma peal". Võiks olla ka mingi haldusvõimuga riigiasutuse või inspektsiooni järelvalve, 

millel oleks õigus ka rahalisi karistusi määrata. Need peaksid olema karistused vastavate 

väärtegude eest, mida karistataval (annetuste korra rikkuja, erakonna ametnik, erakond 

tervikuna) oleks õigus kohtus vaidlustada. Erakondade rahastamise normide rikkumise eest ei 

peaks olema kriminaalkaristusi (va. juhtumid kui nende normide rikkumise käigus on pandud 

toime mingi muu süütegu). Taolise järelvalvaja juures võiks siis olla abiks ka mingeid nö 

kollektiivseid organeid, millel oleks pädevus anda hinnanguid ja soovitusi. Ülle Madise 

nõustub, et dekriminaliseerimine ei olnud päris põhjendatud otsus. Kuivõrd on erakondade 

keelatud rahastamine menetletav mõjuvõimuga kauplemise sätete alusel, nõuab Ü. Madise’e 

arvates eraldi uurimist ning seal tuleb vaadata ka immuniteediga kaitstud isikute (eelkõige 

parlamendiliikmeid) võimalikku  „rolli“ ebaseadusliku rahastamisega seonduva varjamiseks. 
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- Kas erakondadele annetuste tegemise regulatsioon on piisav? Millised muudatused 

oleks vajalikud? 

Tanel Kalmet leiab, et seda on raske hinnata. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon 

on teinud ettepanekuid muudatuste tegemiseks. Pole alust nende ettepanekute vajalikkuses 

kahelda. Allar Jõks meelest tuleks annetuste tegemise regulatsioon komplekselt läbi vaadata 

ja hinnata sh, kas juriidiliste isikute annetuse keeld on oma eesmärgi saavutanud ja kas 

sularahaannetustelt ülempiiri kaotamine oli põhjendatud. Lisaks võiks kaaluda annetustele 

määrata sihtotstarve. Ardo Ojasalu leiab, et see on poliitilise kokkuleppe temaatika ning et 

komisjon kontrollib seadusega kehtestatud regulatsioonide täitmist ja ei tohi ise sekkuda 

poliitilistesse vaidlustesse.  Kehtiv põhimõte on järelvalvekomisjonile arusaadav ja selle 

täitmist järgitakse. Jüri Adams jagab A. Jõksi seisukohta regulatsioon komplektselt üle 

vaadata, erilist tähelepanu tuleks riigieelarveliste vahendite kasutamise osas. Adams leiab et 

totaalne toetus riigi poolt on erakondade kvaliteeti oluliselt vähendanud, kuna ei pea enam 

pingutama raha nimel-riik ju annab. Riigi toetussummade mahtu on vaja otsustavalt 

vähendada. Seda nii selleks, et taastuks annetuste otsimine ja annetamine, kui ka selleks, et 

võrdsustada riigikokku mittekuuluvaid erakondade  võimalusi valimisvõitluses riigikokku 

kuuluvate erakondadega. Mõistlik oleks osa riigi poolsest toetusrahast suunata 

poliitharidustegevuse arendamisele. Juriidiliste isikute annetamise õigus oleks vaja taastada ja 

katsuda sel teel vastav tegevus tuua põranda alt tagasi välja ja legaalseks. Ülle Madise leiab, 

et võrreldes teiste riikidega on Eestis regulatsioon hea. Kaaluda saab juriidiliste isikute 

annetuste keelamise põhjendatust, võimalust veelgi täpsustada erakondade 

sidusorganisatsioonide kaudu rahas või teenustena annetamist jne.  

 

3.1 Autoripoolsed järeldused ja ettepanekud 

 

Lõputöö koostaja leiab, et järelevalve komisjoni struktuur ja koosseis on igati mõistlik, kuid 

seadusandja ei ole läbi Erakonnaseaduse komisjonile andnud sisulist pädevust järelevalve 

teostamise läbiviimiseks, mis tähendab, et puudub tõhus järelvalve. Ellukutsutud erakondade 

rahastamise järelevalve komisjonile ei ole seadusandja poolt antud volitusi sisuliseks kontrolli 

teostamiseks nt. päringute tegemiseks Maksu ja – Tolliametile. Justiitsministeeriumi poolt 

ettevalmistatud ja GRECOs heakskiidetud seadusemuudatused jõudsid seadusesse kärbitud 

kujul, kaotades seeläbi oma sisulise mõtte nii erakondade rahastamise läbinähtavamaks 

muutmise kui järelevalve sisulise toimimise mõttes. Põhimõtteliselt täidab komisjon täna 

ainult aruandluse kokkukogumise ja avalikustamise rolli ning siinkohal tuleb nõustuda Ardo 
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Ojasalu öelduga, et selle tööga saaks hakkama poole kohaga ametnik. Autor järeldab sellest, 

et Riigikogu erakondadel ja eelkõige seaduse muutmise juhtkomisjonil s.o. 

põhiseaduskomisjonil V. Linde juhtimisel puudus poliitiline tahe korrastada ja tõhustada enda 

üle järelevalve teostamise regulatsiooni ning muuta erakondade rahastamine läbipaistvamaks. 

Vastupidi, karistusseadustiku § 4022 (erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu 

rikkumine) dekriminaliseerimisega loodi veelgi soodsam pinnas korruptsiooni vohamiseks 

selles valdkonnas. 

 

Autor leiab, et tuleb sisse viia järjekordsed erakonnaseaduse parandused, kus erakondade 

rahastamise regulatsioonis tuuakse seadusesse sisse selgesõnalised ja arusaadavad, 

läbipaistvad mängureeglid. Sealjuures tuleb lähtuda töö alguses tsiteeritud  õiguskantsleri 

väljaöeldu: „…Kui kõik erakondade rahavood oleksid avalikkusele reaalselt nähtavad, siis 

puuduks vajadus suuremas osas piirangute järele, mis omakorda tõhustaks oluliselt 

kontrollsüsteemi…” põhimõtte järgi. Järelevalvet teostavale komisjonile tuleb anda volitused, 

millised annaksid sisulise järelevalve teostamiseks kõik võimalused, seal hulgas ka päringute 

tegemise õigused nt. Maksu- ja Tolliametile. Suurt rolli ülaltoodud ettepanekute elluviimisel 

näeb autor avalikul meedial, ühiskonnaorganisatsioonidel  ja ekspertidel, kellede väljaöeldu 

on teenäitajaks valijatele ja seeläbi oluliseks stiimuliks otsuste vastuvõtjatele.  

 

Autori ettepanekud konkreetse valdkonna paremaks tegemisel oleksid järgnevad: 

• Erakonnaseaduses tuleb erakondade rahastamise reeglid muuta üldarusaadavateks. 

• Erakondade kõik rahavood peavad olema avalikud. 

• Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjonile tuleb anda volitused seletuste 

nõudmiseks kolmandatelt isikutelt. 

• Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjonile tuleb anda volitused järelpäringuteks 

Maksu- ja tolliametile. 

• Erakondade rahastamise protsessi muutmisesse tuleb kaasata laiem avalikkus, et 

tagada erakondade rahastamise läbipaistvus nüüd ja edaspidi. 
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KOKKUVÕTE 

 
 
 
Lõputöö eesmärgiks oli tuvastada kas Eestis toimub tõhus järelvalve erakondade rahastamise 

üle. Kas Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile antud pädevust arvestades saab 

organ teostada tulemuslikku kontrolli, mille raames oleks võimalik tuvastada ka rikkumisi. 

 

Töö käigus võrreldi GRECO poolt Eestile antud soovituste 2010 aasta vastavusaruannet 

praegu kehtiva Erakonnaseadusega kus selgus, et olulised lahendused, mida 

Justiitsministeeriumi seadusemuudatuse eelnõu algtekst nägi ette, jäid muudetud 

Erakonnaseadusest välja. Autori leiab, et Riigikogus XI kooseisul puudus poliitiline tahe  

muuta erakondade rahastamine läbipaistvaks ja selle järelevalve tõhusaks. Nii jäeti muudetud 

Erakonnaseadusest välja teise peatüki „Erakonna tegevuse rahastamine ja selle kontroll” 

annetusi puudutav kolmandaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid puudutavad punktid, kuigi eelnõu 

algtekst seda nägi ette. Riigikogu seaduseelnõu juhtkomisjon (Põhiseaduskomisjon) kärpis 

oluliselt seadusega ellukutsutud haldusorgani Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 

pädevust võrreldes GRECO’le 2010 aastal eteldud algtekstis ettenähtuga. Selle tulemusena on 

komisjoni näol tegemist sisuliselt administratiivse üksusega, kes kogub ja hoiab erakondade 

poolt esitatud aruandeid rahastamise kohta, omamata võimalust kontrollida kahtluse korral 

nende sisulist poolt ning vajadusel koguda täiendavat materjali, mis on järelevalve funktsiooni 

täitmisel äärmiselt oluline. Viimaseks tühistas seadusandja karistusseadustikus erakonnale 

tehtava annetuse keelu rikkumise kriminaalkorras karistatavuse, millega „julgustatakse” 

piirangutest mööda vaatama ning raskendatakse märkimisväärselt rikkumiste menetlust.  

  

Lõputöö eesmärk: hinnata erakondade rahastamise järelevalve tõhusust sai täidetud osaliselt, 

kuna vastav haldusorgan Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjon on sisuliselt 

tegutsenud pea aasta ning see aeg ei ole piisav, et anda hinnang komisjoni tegevusele. 

Komisjon on kontrollinud aruandeid ja teinud ettekirjutisi rikkumiste korral, samas ei saa 

järelvalvet tõhusaks pidada, kuna puudus sisuline kontroll. Komisjon vaatab üle esitatud 

aruanded, aga ei oma õigusi esitatud andmete kontrollimiseks.  

 

Ekspertintervjuudest järeldus, et erakondade rahastamise kontrolli parimaks meetodiks oleks 

vastava kontrollkomisjoni töö aluste täpsustamine, kuna praegune seadusandlus võimaldab 

ainult aruannete  esitamist kontrollida, ning uuriva ajakirjanduse põhjalikum huvi antud teema 
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vastu. Lisaks toovad enamik eksperte välja, et olemasolevad sageli ebapiisavad sanktsioonid 

ja karistusseadustiku § 4022 dekriminaliseerimine on loonud olukorra kus oleks vaja 

täiendavaid muutusi annetamise regulatsioonis: annetustele sihtotstarve, riigi toetuse 

vähendamine erakondadele, et taastuks annetamine kui selline ning lisaks sellele tuleks 

juriidiliste isikute põranda alla läinud annetusalane tegevus uuesti seadustada – kõik need 

meetmed muudaksid erakondade rahastamise läbipaistvamaks . 

 

Autor leiab, et komisjon on aktiivselt alustanud selgitama oma pädevuse suurendamise 

vajadust ning teinud ettepanekuid seadusemuudatuste osas, mis on positiivne. Täna komisjon 

sisulist kontrolli teostada ei suuda, kuna tal puuduvad selleks volitused, eelkõige teostada 

järelpäringuid Maksu ja Tolliametist ja küsida selgitusi kolmandatelt isikutelt. Autor leiab, et 

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tõhusa tegevuse võimaldamiseks on vaja 

seadusandja pool vastu võtta järjekordne erakonnaseaduse muudatus ja seda kujul mida nägi 

ette Justiitsministeeriumi GRECO’le esitletud eelnõu algtekst, kus olid ülaltoodud õigused 

määratletud. Samas ei näe lõputöö koostaja erakondade avatust ja valmisolekut muudatusteks, 

mistõttu on siis oluline roll ühiskondlikul kriitikal, meedial ja ekspertidel, kes läbi valijate 

tõukaksid riigi demokraatia arengut edasi. 

 

Töö autor tänab kaasabi eest juhendaja Toomas Plaado’t ja eksperte, kellega viidi läbi 

küsitlus.    
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РЕЗЮМЕ 

 
 
 
Целью дипломной работы являеться установление следующего: производиться ли в 

Эстонии эффективный надзор над финансированием политических партий. Учитывая 

компетентность Комиссии по Надзору над Финансированием Политических Партий, 

сможет ли орган производить результатный контроль, в рамках чего возможно 

установить нарушения.  

В ходе работы сравнили переданные Эстонии от GRECO  советы отчета о соответствии 

за 2010 год с действительным в нынешнее время Законом о политических партиях,  как 

выяснилось, что важные решения, предусмотренные в первоначальном тексте проекта 

об изменениях закона Министерства юстиции, остались не внесенными в измененный 

Закон о политических партиях. 

Автор находит, что у XI состава Эстонского парламента отсутствовало политическое 

желание превратить финансирование  прозрачным и надзор над этим эффективным. 

Так не внесли в измененный Закон о политических партиях, во второй главе 

«Финансирование деятельности партии и надзор над этим», касающиеся 

пожертвований, а также третьих юридических и физических лиц,пункты, хотя 

первоначальный текст проекта это предусматривал.  

Ведущая комиссия (Комиссия основного закона) законопроекта Эстонского парламента  

значительно урезала компетентность призванного законом в жизнь административного 

органа, Комиссии по Надзору над Финансированием Политических Партий, по 

сравнению с предусмотренным в первоначальном тексте, доложенном GRECO в 2010 

году. В результате этого в виде комиссии дело имеется по сути с административной 

единицей,  которая собирает и хранит предъявленные партиями отчеты о 

финансировании, не имея при подозрении возможности существенного контроля и при 

необходимости сбора дополнительного материала, что является при исполнении 

функции надзора крайне важным.  

В последнюю очередь законодатель аннулировал наказуемость в уголовном порядке за 

нарушение запрета на пожертвование политической партии, чем подстрекают идти 

мимо ограничении и значительно затрудняют производство нарушении.  

Цель дипломной работы: оценить эффективность  надзора над финансированием 

партии выполнено частично, так как соответствующий орган,  
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Комиссия по Надзору над Финансированием Политических Партии по сути 

действовала почти год, но этого срока недостаточно, чтобы дать оценку на 

деятельность комиссии.   

Комиссия проверяла отчеты и делала предписания в случаях нарушении, но в то время 

нельзя назвать надзор эффективным, так как существенный контроль отсутствовал. 

Комиссия осматривает предъявленные отчеты но не имеет право на проверку 

предъявленных данных.  

Из экспертных интервью стало понятно, что лучшим методом контроля над 

финансированием политических партии было бы уточнение основ работы 

соответствующей контрольной комиссии, так как нынешнее законодательство дает 

возможность лишь проверять предъявление отчетов, а также более глубокий интерес 

прессы к данной теме.  Кроме того, большинство экспертов подчеркивают, что 

настоящие, часто недостаточные санкции и декриминализация статьи  402-2 

Пенитенциарного кодекса создали ситуацию, где нужны дополнительные изменения в 

регуляции пожертвований: целевое назначение пожертвований, уменьшение 

государственных пособий политическим партиям, чтобы возобновилось пожертвование 

как таковое и в придачу нужно заново узаконить ушедшее в подполье деятельность 

юридических лиц в области пожертвований – все эти меры изменили бы 

финансирование политических партии более прозрачным.  

Автор находит, что комиссия активно начала выяснять необходимость расширения 

своей компетентности и сделала предложения по части изменении в законе, что по сути 

положительное явление. Сегодня комиссия существенного контроля произвести не 

может, так как у нее нет на это полномочий, прежде всего на произведение запросов в 

Налогово-таможенный департамент и разъяснений у третьих лиц. Автор считает, что 

для эффективной деятельности Комиссии по Надзору над Финансированием 

Политических Партии нужно законодателем принять очередное изменение Закона о 

политических партиях и это в виде, предусмотренном в начальном тексте проекта,  

доложенном Министерством юстиции GRECO, где были определены вышеуказанные 

права. В то же время составитель дипломной работы не видит открытости и готовности 

политических партии к изменениям, по какой причине очень важную роль играют 

общественная критика, пресса и эксперты, которые через избирателей проталкивали бы 

дальше развитие демократии республики.  

Автор работы благодарит за содействие и помощь руководителя Тоомаса Плаадо и 

экспертов, с которыми провели опрос.  
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