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A. Sissejuhatus
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MTSÜS) eelnõuga luuakse
majandushaldusõigusele üldosa. Täna paiknevad majandustegevust reguleerivad normid enam kui
sajas seaduses ning nende kehtestamisel ei ole lähtutud ühtsetest põhimõtetest. MTSÜS-ga
reguleeritakse täpsemalt põhiseadusliku majandustegevuse vabaduse piiramise alused.
Majandustegevuse vabadus tuleneb põhiseadusest (edaspidi ka PS), eelkõige §-st 19 (õigus vabale
eneseteostusele) ning §-st 29 ja §-st 31 (ettevõtlusvabadus). MTSÜS eelnõu on kantud eesmärgist, et
väheneks majandushaldusõigust sisaldavate regulatsioonide arv, ulatus ja keerukus, st väheneks
bürokraatia, ning et kaoksid majandustegevuse valdkonnas põhjendamatud piirangud põhiõiguste
teostamisele.
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Eelnõu aluseks olev kontseptsioon , eelnõu ning seletuskiri on tellitud Euroopa Sotsiaalfondist
rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna (5) „Suurem haldusvõimekus“
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programmi „Parema õigusloome arendamine“
raames teostatud majandushaldusõiguse
kodifitseerimise projektina.
Lisaks sellele on majandushaldusõiguse kodifitseerimise ja eelnõu loomise aluseks järgmised
dokumendid:
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- Valitsusliidu programm aastateks 2009–2011 ;
- Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2007–2013;
4
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- Arengukava „Eesti ettevõtluspoliitika 2007–2013” ja selle rakendusplaan 2008–2011 ;
6
- Eesti infoühiskonna arengukava 2013 :
- teenuste direktiiv;
- Euroopa Komisjon teatis Euroopa väikeettevõtete õigusakti kohta (Small Business Act,
7
edaspidi SBA) „Mõtle esmalt väikestele!” ;
- Ettevõtja õigus. Tegevuskava ettevõtlusalase õiguskeskkonna rahvusvahelise konkurentsi
8
parandamiseks. .
Eelnõu väljatöötamine on kulgenud järgmiselt:
1. Katse luua majandustegevuse seadustiku üldosa seadus tegi Justiitsministeerium juba 1990.
aastatel.
2. Majandushaldusõiguse kodifitseerimisprojekti ettevalmistamine algas 2007. aasta septembris
ning 2007. aasta detsembriks koostati valdkonna kodifitseerimise eelanalüüs ja lähteülesanne,
mida tutvustati justiitsministrile.
3. Justiitsministri tagasiside põhjal, majandus- ja kommunikatsiooniministri kooskõlastusel ning
nende ettepanekute alusel moodustati Riigikantselei poolt kinnitatud projekti „Parem
9
õigusloome“ juhtimise reeglitele kohaselt kodifitseerimiskomisjon (nn suur töögrupp) ja
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Arvutivõrgus: http://www.just.ee/41314.
Parema õigusloome arendamise programm, Kinnitatud riigisekretäri 22.mai 2008..a. käskkirjaga nr 85-H; Eesti majanduskasvu
ja
tööhõive
kava
2008-2011
Lissaboni
strateegia
rakendamiseks,
Arvutivõrgus
kättesaadaval:
http://www.riigikantselei.ee/failid/2008_07_02_MTTK_2008_2011.pdf.
3
Majandus-, maksu- ja eelarvepoliitika eesmärk nr 13: vähendada tegevusalasid, millega tegelemisel nõutakse ettevõtjalt
tegevuslubasid ja litsentse. Kogu tegevuslubadega seonduv regulatsioon koondatakse ühte. Arvutivõrgus:
http://www.valitsus.ee/?id=1307.
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Arvutivõrgus: http://www.mkm.ee/failid/Poliitika_201006.pdf http://www.valitsus.ee/failid/Rakendusplaan_ja_eessona.pdf.
5
Arvutivõrgus: http://www.valitsus.ee/failid/Rakendusplaan_ja_eessona.pdf.
6
Arvutivõrgus: http://www.riso.ee/et/files/Infoyhiskonna_arengukava_2013_0.pdf.
7
Arvutivõrgus inglise keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:en:PDF.
8
P.
Varul/M.
Käerdi/U.
Volens/J.
Raidla/R.
Lang:
Juridica
2006,
227
jj,
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35618/Ettev%F5tja+%F5igus.pdf;
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Kodifitseerimiskomisjoni liikmeteks määrati: Ulrika Eesmaa (komisjoni juht, Justiitsministeerium, õiguspoliitika osakonna
avaliku õiguse talituse juhataja), Urmas Volens (asendusjuht, Justiitsministeerium, õiguspoliitika valdkonna asekantsler), Reet
Teder (Kaubandus- ja Tööstuskoda, poliitikadirektor), asendusliige Mait Palts (Kaubandus- ja Tööstuskoda,
poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist), Maria Alajõe (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakonna
juhataja), Anne Laar (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakonna kaubandustalitsuse juhataja), Eva
Vanamb (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, õigusosakonna juhataja). Kodifitseerimiskomisjoni ei kaasatud Eesti
Tööandjate Keskliitu, kuivõrd nende tegevus, vähemalt tol hetkel, oli suunatud peamiselt töösuhetega seotud teemadele.
Detsembris 2009 kodifitseerimiskomisjoni kooseisu laiendati, kaasates sinna Justiitsministri käskkirjaga lisaks senistele
liikmetele ka täiendavad esindajad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning Eesti Tööandjate Keskliidu,
Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi esindajad.
2
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majandushaldusõiguse kodifitseerimisprojekti eelnõu väljatöötamise töögrupp (nn väike
töögrupp).
Kodifitseerimiskomisjon arutas 11.03.08 sisuliselt läbi majandushaldusõiguse töögrupi ja
Justiitsministeeriumi poolt ettevalmistatud lähteülesande ning andis töögrupile juhise
lähteülesandele kohaselt koostada eelnõu kontseptsioon.
Kontseptsiooni valmides esitati see kodifitseerimiskomisjonile arutamiseks ja heakskiitmiseks.
Kodifitseerimiskomisjon arutas kontseptsiooni 27.11.08 ja kiitis selle üksikute osade kaupa
põhimõtteliselt heaks, tehes mõned ettepanekud.
Kodifitseerimiskomisjonile esitati kontseptsiooni põhjal valminud esialgne eelnõu jaanuaris
2009, mida kodifitseerimiskomisjon perioodil 04.03.09-16.04.09 intensiivselt arutas.
Lisaks arutelude perioodile märtsis ja aprillis 2009 on Justiitsministeeriumi õiguspoliitika
osakond ja majandushaldusõiguse töögrupp teinud pingutusi ka edasise koostöö
arendamiseks ministeeriumitega eelnõu valmimise eesmärgil.
Majandushaldusõiguse töögrupp korraldas 12.05.09 nõupidamise Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumis, mille eesmärgiks oli selgitada MTSÜS kontseptsioonist
tulenevat majandustegevuse registri tehnilise muutmise vajadust. Nõupidamisele olid kutsutud
ka majandustegevuse registri ja äriregistri asjaomased tehnilise arendustöö eest vastutavad
isikud.
Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna koordineerimisel korraldati 17.06.09
Justiitsministeeriumis kohtumine, kuhu olid kutsutud kõikide valitsusasutuste esindajad ning
mille eesmärk oli selgitada Justiitsministeeriumi kantsleri poolt püstitatud MTSÜS
rakendamiseks vajalike sätete väljatöötamise lähteülesannet ministeeriumite esindajatele.
Majandushaldusõiguse töögrupp ja Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakond korraldas
08.07.09 Tallinna Ülikooli auditooriumis loengu, kus tutvustati eelnõud kõikidele
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valitsusasutuste ja allasutuste huvilistele.
Valitsuse 17.09.10 kabinetinõupidamise otsusele kohaselt toimus 29.09.09-14.10.09 eelnõu
ametlik kooskõlastamine. Eelnõu kooskõlastas 4 ministeeriumi, vaikimisi kooskõlastas eelnõu
4 ministeeriumi ning kooskõlastamata jättis 3 ministeeriumi.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis 23.09.09 aset leidnud kohtumisel tutvustasid
Justiitsministeeriumi õiguspoliitika ja justiitshalduspoliitika osakondade asekantslerid ja
asjaomased spetsialistid, millist laadi tehnilise muutmise vajaduse tooks kaasa MTSÜS
kontseptsiooni järgi äriregistri (edaspidi ÄR) ja majandustegevuse registri (edaspidi MTR)
ühendamine.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis 30.09.09. aset leidnud kohtumisel tutvustasid
majandushaldusõiguse töögrupp ja Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna asekantsler
MTSÜS eelnõud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olevatele
ettevõtjate erialaliitudele ning teistele sotsiaalsetele koostööpartneritele, sealhulgas kohalike
omavalitsuste esindajatele.
MTSÜS eelnõu ja selle rakendamise seaduse eelnõu edasise menetlemise ajaraamid
pidanuks otsustama 17.09.09 valitsuse kabinetinõupidamise otsusega loodud justiits-,
rahandus-, ning majandus- ja kommunikatsiooniministrist koosnev komisjon (edaspidi
ministrite komisjon). Ministrite komisjoni 12.10.09 nõupidamise otsuse kohaselt saatis
Justiitsministeerium MTSÜS rakendusseaduse esimesse ossa kuuluvate seaduste osas
tehtavate ettepanekud vastutavatele ministeeriumtitele, kes pidid vastama hiljemalt 23.11.09.
Kuivõrd nimetatud seisukohad osutusid oodatust üldisemaks peamiselt põhjendusel, et töö
üldosaga on veel pooleli, otsustas ministrite komisjon edasisest tööst loobuda seniks, kuni
MTSÜS-i osas on andnud kooskõlastuse kõik ministeeriumid.
Perioodil
15.12.09−30.04.10
toimunud
hulgaliste
majandushaldusõiguse
kodifitseerimiskomisjoni ja majandushaldusõiguse kodifitseerimisprojekti töögrupi, asjaosaliste
ministeeriumite, kohalike omavalitsuste esindajate ja erialaliitude esindajate vaheliste
kohtumiste tulemusena on saavutatud kokkulepe MTSÜS eelnõu põhimõtete osas.
Eelnõu saadeti ametlikule kooskõlastamisringile 19.05.10.

Eelnõu jaotab majandustegevuse õigus- ja korrapoliitilisest aspektist kaheks:
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Töögrupi liikmeteks määrati: Illimar Pärnamägi, Arnika Kalbus, Kalev Aavik ning Kristjan Ots. Hiljem lahkus töögrupist Kristjan
Ots ning juurde tuli Birger Aavik.
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Et tutvustuseks ei jääks ilma ka need, kellel antud päeval ei olnud võimalik tulla, on kogu loeng võetud videosse ning seda on
koos materjalidega võimalik tänaseni vaadata arvutivõrgus: http://www.just.ee/seminarid/.
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1) teatamiskohustusega tegevusalad, millel tegutsemise korral peab ettevõtja sellest registripidajale
teatama, kuid kande puudumine ei tähenda keeldu tegutseda ning majandustegevuse nõuete täitmist
eelnevalt ei kontrollita;
2) loakohustusega tegevusalad, kus tegutsemiseks tuleb eelnevalt saada haldusorgani luba.
Loakohustuse võib ette näha vaid juhul, kui tegevusalast tingituna peab avalik võim enne, kui ettevõtja
alustab tegevusega, teostama tema suhtes mingisugust kontrolli. Edaspidi annab haldusorgan
tegevusloa vastava kande tegemisega registrisse.
Lisaks sätestatakse eelnõus ühtse kontaktpunkti põhimõtte rakendamine. Selle ettenägemisekohustus
12
tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (edaspidi
teenuste direktiiv). Ühtse kontaktpunkti põhimõte tähendab, et ettevõtja peab saama esitada kõik
vajalikud taotlused n-ö ühe akna kaudu. Elektrooniliste pöördumiste jaoks hakkab selleks olema Eesti
teabevärava haldaja oma veebikeskkonnaga. Avalduste füüsilise esitamise korral saab kõiki
toiminguid teha notari või otse pädeva majandushaldusasutuse kaudu. Eelnõu võtab üle ka muud
teenuste direktiivi nõuded. Kuivõrd ülevõtmise tähtaeg oli juba 28.12.2009 ning eelnõu menetlemiseks
nappis ajaressurssi, harmoneeriti teenuste direktiiv 28.12.2009 jõustunud Euroopa Liidu teenuste
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direktiivi rakendamise seadusega . Nimetatud seaduse ning MTSÜS reguleerimisala kattumise tõttu
on mõistlik, et MTSÜS jõustumisel tunnistatakse Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seadus
kehtetuks vähemalt ulatuses, kus teenuste direktiivi sätted võiksid kohalduda laiemale isikute ringile
kui üksnes teenuste direktiivi tähenduses teenuseosutajatele. Siiski otsustati eelnõu ametliku
kooskõlastamisringi käigus, et kuivõrd MTSÜS võtab üle valda osa harmoneerimist vajavaid teenuste
direktiivi sätteid on otstarbekas Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seadus täielikult
MTSÜS-ga integreerida ning rakendussätetega kehtetuks tunnistada.
Eelnõu aluseks oleva kontseptsiooni ja esialgse eelnõu versiooni kohaselt pidanuks eelnõu ühendama
ÄRi ja MTRi, koondama kõik sarnase sisuga andmed loodavasse tervikregistrisse ning kaotama kõik
analoogsed teiste seaduste alusel peetavad registrid. Perioodil 15.12.09−02.03.10 toimunud hulgaliste
majandushaldusõiguse kodifitseerimiskomisjoni kohtumiste tulemusena saavutati kokkulepe MTSÜS
eelnõu ja sellega seotud rakendussätete põhimõtete osas, mille kohaselt ÄR ja MTR ühendamisega
seotud eesmärgist loobuti (vt § 8 ja 5. peatüki seletust). Eelnõu rakendamiseks vajalike
infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamiseks tehtavate kulutuste prognoosi osas vt seletuskirja F
osa.
MTSÜS eelnõu väljatöötamise töögrupi juhiks on Illimar Pärnamägi (illimar.parnamagi@just.ee) ning
töögrupi liikmeteks Kalev Aavik (kalev@lauspartners.ee), Arnika Kalbus (arnika.kalbus@gmail.com) ja
Birger Aavik (birger.aavik@gmail.com) – juristid.
Eelnõu põhimõtted, kontseptsioonilised lahendused, eelnõu ning rakendussätted on heaks kiitnud
Justiitsministri käskkirjaga moodustatud kodifitseerimiskomisjon, kuhu kuulusid Martin Hirvoja
(Justiitsiministeerium, õiguspoliitika osakonna asekantsler - martin.hirvoja@just.ee; 620 8192), Marek
Sepp (Eesti Tööandjate Keskliit, jurist – marek@employers.ee; 699 9306), Mait Palts (Eesti
Kaubandus-Tööstuskoda, poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja – mait@koda.ee; 604
0060), Merike Kompus (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakonna asekantsler –
merike.kompus@mkm.ee; 6256408), Anne Laar (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
siseturuosakonna kaubandustalitsuse juhataja – anne.laar@mkm.ee; 625 6411), Eva Vanamb
(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, õigusosakonna juhataja – eva.vanamb@mkm.ee; 639
7648), Ago Pelisaar (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kvaliteedi infrastruktuuri talituse
nõunik – ago.pelisaar@mkm.ee; 6256472), Juta Saarevet (Sotsiaalministeerium, õigusala juht –
juta.saarevet@sm.ee; 626 9334), Tea Varrak (Rahandusministeerium, kantsler – tea.varrak@fin.ee;
611 3348), asendusliige Sören Meius (Rahandusministeerium, ettevõtluse ja arvestuspoliitika
osakonna
peaspetsialist
–
soren.meius@fin.ee;
611
3630),
Diana
Rammul
(Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna nõunik – diana.rammul@agri.ee; 625 6259).
Eelnõu on normitehniliselt toimetanud Tiiu Greenbaum (tiiu.greenbaum@just.ee; 620 8252) ja
keeleliselt Mari Koik (mari.koik@just.ee; 620 8270) ning Taima Kiisverk (taima.kiisverk@just.ee; 620
8181).
Eelnõu vastuvõtmiseks Riigikogus on vaja poolthäälte enamust.
12
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68).
RT I 2009, 63, 408.
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Seletuskirjale on lisatud eelnõu rakendusakti kavand.
B. Seaduse eesmärk
MTSÜS eelnõu vundamendi Eesti õiguskorras moodustab põhiseadus. Isiku majandustegevuse
piiramine avaliku võimu kandja poolt peab olema kooskõlas põhiseadusega. Peale üldiste põhimõtete
sisaldab PS majandustegevuse vabaduse aluseks olevate põhiõiguste ja -vabaduste ning
võrdsuspõhiõiguste kataloogi. Need on eelkõige õigus vabale eneseteostusele (PS § 19), õigus
tegeleda ettevõtlusega, sealhulgas koonduda tulundusühingutesse (PS § 31), majandusliku
informatsiooni ja kommunikatsiooni vabadus (PS § 44), vabadus valida tegevusala, elukutset,
töökohta (PS § 29 lg 1), põhiseaduslik omandiõigus (PS § 32), äriruumide kaitse (PS § 33) ja
majandusliku ebavõrdse kohtlemise keeld (PS § 12). Iga isiku subjektiivne majandusõiguslik
positsioon õiguskorras baseerub vastaval põhiõigusel või -vabadusel, mistõttu seab eelkõige
põhiseadus lähtekohad isiku majandustegevuse õiguse loomisel.
Tulenevalt Euroopa Liitu kuulumisest tähendab põhiseadusega kooskõla nõue loomulikult ka kooskõla
nõuet Euroopa Liidu õigusega. Samas tuleb rõhutada, et Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise
lepingule lisatud ühinemisakti artikli 2 alusel muutusid alates Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast
Eesti Vabariigi suhtes siduvaks Euroopa Ühenduse asutamisleping (edaspidi EÜL) ja Euroopa Liidu
leping ning nende alusel vastuvõetud aktid. Mõlemat lepingut muudeti 1. detsembril 2009 jõustunud
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Lissaboni lepinguga , kusjuures EÜL-i pealkiri on nüüdsest Euroopa Liidu toimimise leping (edaspidi
ELTL). Need aktid moodustavad Euroopa Kohtu hinnangul omaenda õiguskorra, mis on liikmesriikide
õigussüsteemide lahutamatu osa ja mida nende kohtud on kohustatud kohaldama. Põhiseaduse
täiendamise seaduse § 2 järgi kohaldatakse põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid
õigusi ja kohustusi. Põhiseaduse täiendamise seaduse eelnõu vastuvõtmise tulemusena muutus
Euroopa Liidu õigus üheks põhiseaduse tõlgendamise ja rakendamise aluseks. Sisuliselt tähendab
see põhiseaduse olulist ja läbivat muutmist osas, milles see ei vasta Euroopa Liidu õigusele.
Selgitamaks välja, missugune osa põhiseadusest on kohaldatav, tuleb seda tõlgendada koosmõjus
Eesti jaoks liitumislepingu kaudu siduvaks muutunud Euroopa Liidu õigusega. Kohaldada saab
seejuures üksnes seda osa põhiseadusest, mis on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas või reguleerib
suhteid, mida Euroopa Liidu õigus ei reguleeri. Põhiseaduse nende sätete toime, mis pole Euroopa
Liidu õigusega kooskõlas ja mida seepärast kohaldada ei saa, aga peatub. Seega peab
majandustegevuse piiramine olema kooskõlas ka Euroopa Liidu õigusega.
Iga majandustegevuse piirangu kehtestamise vajadust tuleb kaaluda isiku majanduslike
põhivabaduste vaatenurgast. Selleks on Eesti põhiseaduses olemas hästi süstematiseeritud
majanduslike põhiõiguste kataloog. Kahjuks ei peeta aga sageli majandustegevuse regulatsioone
15
koostades piisavalt silmas põhiseaduses ega ELTL artiklites 34–36, 49, 52, 56–62 sätestatut ,
mistõttu ei ole selge, kas piirangud on kehtestatud kooskõlas isiku majanduslike põhiõigustega või
mitte. MTSÜS eelnõuga soovitakse anda panus selleks, et majandustegevuse regulatsioon oleks
kooskõlas majanduslike põhiõigustega.
Siinkohal on ka oluline tähele panna, milliste kriteeriumide alusel langetab reeglina globaalselt mõtlev
ettevõtja otsuse asukohariigi valikul. Esmalt vaadeldakse kindlasti majanduslikke aspekte, kuid vähe
tähtis ei ole ka õiguslik keskkond. Riiki sunnib seega majandustegevuse regulatsiooni parandamisel
pingutama ka tõhusa ja seeläbi konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna loomise vajadus.
Majandustegevusega tegeleva isiku jaoks moodustab regulatsioonidest tähtsaima osa nn
majandustegevuse õigus. See õigusharu hõlmab neid avalikke regulatsioone, mis piiravad või
suunavad majandussubjekti tegevust. Paraku puudub Eestis majandustegevuse õiguse ühtse
reguleerimise traditsioon, mistõttu valdav osa Eesti majandustegevuse regulatsioonist on laiali
puistatud suurde hulka õigusaktidesse.
Eestis on probleemina välja toodud majandussubjekte piirava avalik-õigusliku regulatsiooni killustatus
ning ühtsete põhimõtete ja aluste puudumine. Majandustegevuse alustamisega seonduv probleemistik
moodustab MTSÜS-s keskse rolli. Nii õigus-, korrakaitse- kui ka majanduspoliitilisest vaatenurgast on
kehtiva õiguse probleemid ning kodifitseerimise ideed toetavad asjaolud alljärgnevad:
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puuduvad või on selgelt formuleerimata põhiprintsiibid, millest lähtuvalt majandustegevuse
reguleerimist (seadusandlus) ja selle üle järelevalve teostamist (haldusorganite tegevus)
kujundada, mille tulemuseks on kohati ettevõtjate suhtes ebaproportsionaalselt koormavad
piirangud ning järelevalvemeetmed, kohati aga võimetus (nt tarbijatele, keskkonnale) ohtlikke
ettevõtjaid efektiivselt kontrollida ning vajaduse korral nende majandustegevust keelata;
majandustegevuse alustamist, sealhulgas kõikvõimalikke loakohustusega tegevusalasid
puudutav regulatsioon ja selles sisalduv informatsioon on killustatud suure hulga õigusaktide
vahel, mistõttu kehtiv õigus on muutumas ettevõtjale järjest ebaselgemaks;
tegevuslubasid ning nendesarnase sisuga piiravaid regulatsioone (registreering
majandustegevuse registris) on väga palju, nõnda et nendest puudutatud majandustegevus
moodustab (vastavate tegevusalade olulisust, mitte üldarvu arvestades) ülekaaluka enamuse
kogu Eestis teostatavast majandustegevusest;
sageli esineb informatsioonikohustusi ning registrisse kandmise kohustusi, mis dubleerivad
üksteist või mille eesmärk on muul põhjusel ebaselge;
majandustegevuse registri kande eesmärk, milleks on järelevalve teostamist lihtsustava
informatsiooni tagamine, ei ole adekvaatses seoses kande sisulise tähendusega: praegu
sõltub sellest majandustegevuse alustamise lubatavus, sel on tegevusloa iseloom;
registreerimis- ja tegevusloamenetlused, samuti registreeringu ja tegevusloa perioodilise
uuendamise nõuded on kohati ebamõistlikult koormavad;
registreeringu ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused on ebamäärased, mis ühelt poolt
seab hoolsad ettevõtjad haldusorganite meelevalda, teiselt poolt aga ei taga tahtlikult või
süstemaatiliselt majandustegevuse nõudeid rikkuvate ettevõtjate turult kõrvaldamist.
Eestil on vaja korrektselt võtta üle teenuste direktiivi nõuded.

Seetõttu võeti Justiitsministeeriumis vastu otsus „Parema õigusloome arendamise” programmi raames
kodifitseerida muude õigusvaldkondade kõrval (keskkonnaõigus, ehitus- ja planeerimisõigus,
sotsiaalõigus, konkurentsiõigus ning haridusõigus) ka majandushaldusõigus. Kodifitseerimisprojekti
käigus on valminud käesolev eelnõu, mille eesmärk on kehtestada ühtne õiguslik baas
majandustegevuse lubamisele, piiramisele ning keelamisele riigi poolt. Eelkõige on eelnõu
ettevalmistamisel peetud silmas eesmärki luua üldine raamistik kõikidele regulatsioonidele, mis
kohustavad ettevõtjat end või oma tegevust registreerima või hankima kõikvõimalikke tegevuslubasid,
litsentse, kooskõlastusi jms. MTSÜS peab tagama majandustegevuse eriregulatsioonide kooskõla
põhiseadusega, rahvusvahelise õiguse ning Euroopa Liidu õigusega ning lisaks sellele toetama isiku
majanduslike põhivabaduste teostamist, st suurendama majandustegevuse vabadust (PS § 29 lg 1 ja
PS § 31). Kindlasti ei tohiks majandustegevuse regulatsioon olla üksnes piirava olemusega, vaid
rohkem selgust luues aitama kaasa ka isiku majanduslike põhiõiguste ja -vabaduste teostamisele.
MTSÜS eelnõu on suunatud sellele, et lõpptulemusena väheneks majandushaldusõigust sisaldavate
regulatsioonide arv, ulatus ja keerukus, st väheneks bürokraatia. Nii luuakse vähesema
normikogusega rohkem õigust.
C. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu sisu piiritlemine. Esmalt vajab selgitamist, miks valiti majandushaldusõiguse
kodifitseerimisprojekti raames eelnõu pealkirjaks „Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus“.
Majandushaldusõigus on terminina Eesti õigusruumis vähe tuntud. Ka rahvusvahelisel tasandil ei ole
vaatamata rohkearvulistele asjaomastele käsitlustele kirjanduses praeguseni kahjuks välja kujunenud
rahvusvaheliselt tunnustatud selgelt piiritletavat ning ühese definitsiooni, kontseptsiooni, terminoloogia
ning sisuga majandushaldusõiguse mõistet. Euroopa autorid on majandushaldusõiguse
süstematiseerimiseks välja pakkunud palju erinevaid kontseptsioone, kuid nende eraldi lahtiseletamine
siinkohal oleks liialt mahukas. Enim on majandushaldusõigus eraldi temaatikana käsitlust leidnud
Saksa õigusruumis. Saksa majandushaldusõiguse mudel on leidnud rohket järgimist teistes riikides ja
ka käesoleva eelnõu koostamisel on toetutud muu hulgas Saksa õiguskirjandusele ning uuritud ja
võrreldud asjaomaseid Saksa ja Austria õigusnorme. Kõige laiemas tähenduses võib
majandushaldusõiguse all mõista majandustegevust puudutavate avaliku õiguse normide kogumit.
Kitsamas tähenduses peetakse majandushaldusõiguse all silmas eelkõige õigusnorme, mis käsitlevad
isiku ettevõtlusvabadust ja selle piiramisega seotud küsimusi. Nimetatud mõiste lähtub mitte
objektiivsest majandustegevuse valdkonda reguleerivast normide kogumist, vaid isiku subjektiivsest
õigusest vabale majandustegevusele ehk majandustegevuse õigusest. Seetõttu võibki
majandushaldusõiguse termini selle kitsamas tähenduses asendada mõistega majandustegevuse
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õigus. Kõnealuse terminite keskne tähendus käesolevas eelnõus tingib vajaduse nii majandushalduskui ka majandustegevuse õiguse mõisteid lähemat tutvustada ning määratleda.
Traditsiooniliselt jaotatakse majandushaldusõigus Saksa õigusruumis, mille põhiotsused on
tunnustamist leidnud ka Eesti õiguskorras, süstemaatiliselt kaheks, üld- ja eriosaks. Üldosa esemeks
on kõik üldisemat laadi riigipoolsed suunised majandushaldussüsteemi kujundamiseks, eriosa
esemeks aga majandustegevuse sektoreid eraldi käsitlevad regulatsioonid. Traditsioonilisima ning
keskseima majandushaldusõiguse üldosa eseme moodustab majandustegevuse avaliku piiramise
16
õigus ehk majandustegevuse õigus , mida peetakse Saksamaal suhteliselt pika eksisteerimisperioodi
tõttu majandushaldusõiguse hälliks ning millest on tänaseks väljaarenenud moodne keskkonnaõigus.
Majandustegevuse õigus on kantud eesmärgist hoida halduse kaudu korda eraõiguslikus
majandustegevuses, st majandustegevuse õiguse traditsiooniline eesmärk on korrapoliitilist laadi
ohutõrje.
Terminit majandustegevuse õigus ei ole lihtne määratleda riigis, kus puudub sellise õigusharu selge
teadvustamine. Eesti õiguskeeles puudub hetkel mõiste majandustegevuse õigus ning seetõttu võib
selle termini kasutamine ilma tähendust selgitamata tekitada palju segadust. Eestis räägitakse
enamasti lihtsalt majandusõigusest. Kuna sõna majandustegevus ingliskeelseks vasteks pakuvad
sõnaraamatud sageli business, siis võib jääda mulje, et majandustegevuse õiguse ingliskeelseks
vasteks võiks olla business law, mis omakorda tähendaks, et majandustegevuse õigus oleks lihtsalt
äriõiguse kohmakas ning ülearune sünonüüm. Tegelikult tähistab saksakeelne mõiste Gewerberecht,
17
millest kõnealune mõiste on tuletatud, hoopis üht osa majandushaldusõigusest .
18

all võib mõista kõikide selliste õigusnormide kogumit, mis
Mõiste avalik majandusõigus
reguleerivad majandussubjekti ja avaliku võimu kandja vahelist õigussuhet või avaliku võimu kandja
enda osalemist turul (nt konkurentsiseadus, riigihangete seadus, riigivaraseadus). Avalikust
majandusõigusest omakord eristatakse majanduskaristusõigust ning majanduseraõigust (Eestis
tavapäraselt nimetatud majandusõiguseks või äriõiguseks). Vastavalt üldtunnustatud avaliku ja
eraõiguse eristusele reguleerib majanduseraõigus turuosaliste omavahelisi õigussuhteid (nt
äriseadustik, võlaõigusseadus, asjaõigusseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus). Kui riik või muu
avaliku võimu kandja osaleb turul sarnaselt teiste majandussubjektidega, allub temagi
majanduseraõiguse reeglitele. Samuti eksisteerib lisaks eeltoodule ka „majanduse enesehaldusõigus“,
mille puhul ei ole suunajaks avalik võim, vaid regulatsioon jätab vastutavaks eraõiguslikud asutused ja
organid (nt Kaubandus-Tööstuskoda ja kutsekvalifikatsiooni andvad erialaliidud).
Majandustegevuse õiguse, majandushaldusõiguse, avaliku majandusõiguse, majanduseraõiguse ning
majanduskaristusõiguse kattumine ja suhestumine teineteisega ei ole aga Eesti seadusandja ega
seaduse adressaatide silmis kahjuks tihti sugugi selge, mis muudab ka majandushaldusõiguse
kodifitseerimisprojekti raames eelnõule pealkirja valimise keeruliseks. Tendentsina võib viimasel ajal
täheldada aga avaliku majandusõiguse mõiste tähenduse (osalist) eristamist majandushaldusõigusest.
Majandushaldusõiguse kodifitseerimisprojekti raames leiab õigusvaldkonna ühise katusmõistena ei
leia enim poolehoidu termin „avalik majandusõigus”, sest tihti ei hõlma see õigusharu üksnes
haldusõiguslikku majandusõiguse korraldamist, st esiplaanil ei ole üksnes korrapoliitilised eesmärgid
ja ohutõrje, mis näib tulenevat terminist „majandushaldusõigus“, vaid pigem on tegu kõikide nende
regulatsioonide kogumikuga, millega kaasneb majanduse mis tahes riivamine, mõjutamine ning
suunamine avaliku võimu poolt. Erinevalt majandushaldusõiguse mõistest ei liigitata avalikku
majandusõigust üld- ja eriosaks ning see on katusmõisteks kõikidele ülejäänud olemuselt avalikõiguslikele majandusõiguse harudele. Kuna sellise eristuse valguses haakub käesoleva eelnõu
reguleerimisesemega enam termin „majandushaldusõigus“, siis lähtume edaspidi sellest terminist.
Eelnõu peakiri. Seadustikuks nimetatakse üldjuhul akti juhul, kui reguleeritakse kogu õigusharu või
suuremat osa selle instituutidest, st seadustik on kodifikatsioon. Seepärast võib tekkida küsimus, kas
kõnesoleval juhul, kui nn eriosa regulatsioon paikneb laialipillutatult valdkonnaseadustes, on termin
„seadustik“ põhjendatud. Alternatiivseks lahenduseks on üldaluste sätestamiseks „majandustegevuse
seadus“. Seadustiku nimetuse kasutamine eelnõu pealkirjas on aga valitud kahel põhjusel. Esiteks on
Eestis tavaks kasutada seadustiku nimetust ka üldaluseid sätestavate õigusaktide puhul, mis ei ole
küll normiliselt ühtseks tervikuks seotud valdkonnapõhiste eriregulatsioonidega, ent mis siiski
16
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kujutavad endast Eesti õiguskorras teistele seadustele nö raamregulatsiooni (tsiviilseadustiku üldosa
seadus ja keskkonnaseadustiku üldosa seadus). Teine põhjus seisneb selles, et pikemas perspektiivis
tuleks arvestada ka majandushaldusõiguse kodifikatsiooniidee edasiarendamisel võimalusega, et
teatud aja möödudes järgneb ka eriosa kodifitseerimine või hakkab üks ja sama seadus ise endas
sisaldama valdkonnapõhist kataloogi erivaldkondades kehtivate erisätete kohta. Sellisel juhul on
seadustiku nimetuse kasutamine heaks ja lihtsaks viiteks seadusandja tegelikule tahtele.
Majandushaldusõiguse kodifitseerimine välisriikides. Kuigi ettevõtlusvabaduse põhimõte kehtib
enamikus maailma riikides ning on lihtseaduse tasemel sätestatud, piirab riik eri
majandusvaldkondades sageli isiku majanduslikku tegevusvabadust. Enamasti on sellised piirangud
„killustunud” suureks hulgaks eriregulatsioonideks. Ühtne majandustegevuse alustamist ja piiramist
käsitlev kodifitseeritud õigusakt tavaliselt puudub. Tavaliselt on reguleeritud majandushaldusõiguse
üksikud ja spetsiifilised valdkonnad. Seega on majandushaldusõiguse eripäraks erakordselt paljude
allikate olemasolu. Suure hulga majandushaldusõiguse allikate tõttu ei olegi Euroopas ega mujal
maailmas enamasti kodifikatsioone, ning kui leidubki, siis on nende tase madal. Siiski leidub riike, kes
on üritanud majandustegevuse vabaduse põhialused kokku võtta ühes õigusaktis. Sellisteks riikideks
on eelkõige Saksamaa ning tema õigusruumist mõjutatud naaberriigid, nagu Austria, Liechtenstein,
Tšehhi ja Poola. Ka Eesti lähinaabril Soomel on horisontaalne majandustegevust reguleeriv õigusakt.
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 25. juunil 2008. aastal avaldas Euroopa Komisjon teatise
Euroopa väikeettevõtete õigusakti kohta (Small Business Act, edaspidi SBA) „Mõtle esmalt
väikestele!”. Ehkki 99% EL ettevõtjatest on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (edaspidi VKE,
st äriühingud, mille töötajate arv ei ületa 250 inimest ja käive 50 miljonit eurot), ei tehta enamikus
õigusaktides ettevõtetel nende suuruse järgi vahet. Seetõttu peavad 23 miljonit VKE-d sageli täitma
samu haldusnõudeid nagu Euroopa 41 000 suurettevõtjat. Viimastel aastatel on 80% EL uutest
töökohtadest loodud just VKE-des. Komisjoni sõnul on Euroopa VKE-d seda väärt, et kasutada ära
kogu nende potentsiaal pikaajalise jätkusuutliku kasvu ja tööhõive suurendamise seisukohalt. Selle
eesmärgi saavutamiseks avaldaski komisjon teatise, mis toetub kümnele juhtpõhimõttele ja mille
kohaselt nii komisjon kui ka liikmesriigid peaksid võtma poliitilisi meetmeid VKE-de olukorra
parandamiseks.
Euroopa väikeettevõtete õigusaktis on sõnastatud kümme põhimõtet, mille hulka kuulub näiteks uue
võimaluse andmine pankrotistunud ausatele ettevõtetele. See tuleks kiita heaks kõige kõrgemal
poliitilisel tasemel ja võtta konkreetsed meetmed väikeettevõtjate elu lihtsustamiseks. Vaadeldes SBAs esitletud poliitika kujundamise ja rakendamise juhtimise III ja IV põhimõtet, ilmneb VKE-de väljavaate
tähtsus majandustegevuse õiguse kontekstis. Nii SBA III („Olemasoleva regulatiivse keskkonna
lihtsustamine”) kui ka IV põhimõte („Riigiasutuste VKE-de vajaduste suhtes vastuvõtlikumaks
muutumine”; „E-valitsuse ja teeninduskeskuste süsteem”) püüdlevad eesmärgi poole, milleks on
olukord, kus on tagatud optimaalne suhe VKE-de ettevõtlusvabaduse ning avalik-õiguslike piirangute
vahel, sh majandustegevuse, keskkonna- ning ehitus- ja planeerimisalased piirangud. Teiste
sõnadega suunab SBA liikmesriike mõtlema, kuidas aidata VKE-sid avalik-õiguslike
tegevuspiirangutega efektiivsemalt toime tulla. Ka majandustegevuse õiguse aspektist vaadatuna
saab VKE-de toimetulekut iga liikmesriik ise lihtsamaks muuta. Justiitsministeerium on seisukohal, et
SBA nii III kui ka IV põhimõttes esile tõstetud eesmärke toetavad riigisisese majandustegevuse õiguse
kodifitseerimine, selle raames ametiasutuste koordineerimiskohustuse konkretiseerimine ja
kontsentratsioonipõhimõtte järgimine.
Eelnõu sisukokkuvõte. Nagu on tõestanud õigusloome praktika väljaspool Eestit19, on kodifikatsiooni
loomise õnnestumiseks vajalik seaduse kontseptsioon. Välisriikide õigusest, rahvusvahelisest
õigusest, Euroopa õigusest, Eesti põhiseadusest ning ülejäänud Eesti kehtivast õigusest tuleneva
baasi toel koostati käesoleva eelnõu alusena kõigepealt Eesti majandustegevuse seadustiku üldosa
seaduse kontseptsioon. Eelnõuga arendatakse kontseptsioonis ja selle aluseks olevas analüüsis
kirjeldatud kodifikatsiooniideed edasi ja konkretiseeritakse seda. Tuginedes valminud
majandushaldusõiguse kontseptsiooni loomise aluseks oleva analüüsi tulemustele, on eelnõu
süstemaatika, struktuuri ning regulatsioonitehnika peamiseks eeskujuks Saksa majandustegevuse
õigus laiemalt (GewO, DIHT-juhis 1981, DIHT-eelnõu 1991, GewO 21 ning kõrvalseadused) ja Austria
majandustegevuse seadustik (AGewO), mis jaotab majandustegevuse regulatsiooni süstemaatiliselt
üld- ja eriosaks.
19
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Eelnõu peamine eesmärk on ühtsete majandustegevust reguleerivate normide kehtestamine, sest
keeruline majandustegevuse õigus on selgeks takistuseks ettevõtlusega alustamisel.
Majandustegevuse õiguse subjekt, s.o füüsiline või juriidiline isik, kes alustab või tegeleb
majandustegevusega, peab suutma hoomata tema jaoks olulisi regulatsioone. Majandustegevuse
õiguse keerukus ei tohi olla põhjuseks, miks majandustegevusest loobutakse.
Eelnõu kujutab endast majandustegevuse õiguse üldosa regulatsiooni, mis seab selge õigusliku
raamistiku nüüdisaegse ning efektiivse majandustegevuse õiguse kujundamisele. Eelnõu annab
õigusliku ja terminoloogilise põhiraamistiku ning saab seega üheks tähtsamaks majandusalaseks
seaduseks, mis kujundab kõiki majandustegevuse eriregulatsioone. Üldosa seaduse toimimise
mehhanism seisneb selles, et kõik ülejäänud majandustegevuse regulatsioonid lülitatakse ühtsesse
majandustegevuse õiguse süsteemi.
Kuivõrd ajapuudusel harmoneeriti teenuste direktiiv 28.12.09 jõustunud Euroopa Liidu teenuste
direktiivi rakendamise seadusega, on nimetatud seaduse ning MTSÜS reguleerimisala kattumise tõttu
on mõistlik, et MTSÜS jõustumisel tunnistatakse Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise
seaduses kehtetuks sätted, mis peaksid kohalduma laiemale isikute ringile kui üksnes teenuste
direktiivi tähenduses teenuseosutajatele (ühtne kontaktpunkt, elektroonilised menetlused,
ebaproportsionaalsete
autoriseerimisskeemide
ja
dubleerivate
menetluste
ärakaotamine,
tegevuslubade üldreeglina tähtajatuks muutmine).
Teenuste direktiivi peamiseks eesmärgiks on kaotada liikmesriikide vahel teenuste osutamise
valdkonna arendamist takistavad tõkked. Praegu takistavad arvukad tõkked (nt halduskoormus,
õiguskindluse ja vastastikuse usalduse puudumine, topeltload) siseturul teenuste osutajatel, eelkõige
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, laiendamast oma tegevust väljapoole oma riigi piire.
Teenuste direktiiviga sätestatakse ELTL-st ja Euroopa Kohtu lahenditest tulenevad põhimõtted nii
teenuste vaba liikumise kui ka asutamisõiguse kohta ja tagatakse seeläbi teenuste vaba liikumise
põhimõtte senisest parem rakendamine.
Tulenevalt eelviidatud probleemidest on valminud MTSÜS eelnõu, millega need lahendatakse.
Alljärgnevalt on ülevaatlikult nimetatud MTSÜS eelnõuga tehtavad sisulised ettepanekud:
1. Teenuste direktiiv
1.1. Teenuste direktiiviga ettevõtjatele antud eeliseid laiendatakse ka enamikule muudele
majandustegevuse valdkondadele. Sellisteks eelisteks on näiteks õigus suhelda
haldusorganitega läbi ühtse kontaktpunkti, tegevusloa tähtajatus ning tegevusloa fiktsioon ehk
vaikimisi kehtima hakkamine juhul, kui haldusorgan ei ole tegevusloa taotlust tähtaegselt
lahendanud.
1.2. Teenuste direktiiviga ettevõtjatele antud õigused võetakse Eesti õiguskorda üle
sisuliselt, mitte üksnes deklaratiivselt. 28.12.2009 hakkas kehtima Euroopa Liidu teenuste
direktiivi rakendamise seadus, mis võttis teenuste direktiivi üle deklaratiivselt, kehtestades
vaid osa rakendussätetest, mis on vajalikud teenuste direktiivi sisuliseks ülevõtmiseks. Nii
näiteks on tegevuslubade tähtajalisus, mis teenuste direktiivi kohaselt saaks olla vaid piiratud
juhtudel põhjendatud erandiks, jätkuvalt pigem üldine reegel.
2. MTR registreeringud
2.1. MTR registreeringutelt võetakse nende tänane tegevusloa iseloom. MTSÜS jõustamisega
vastatakse küsimusele, kas muuta suurem osa täna kehtivatest nö „pehmetest
tegevuslubadest“ (milleks MTR registreeringuid nende „õhukese kontrollieseme“ tõttu võib
nimetada) ümber teatamiskohustusteks. Juhul kui osade või koguni enamike
registreerimiskohustuste puhul leitakse, et nende teatamiskohustuseks muutmine ei ole
põhjendatud, siis ei kaasne nende tegevusloaks ümbernimetamisega kohustust nende
kontrollieset „paksemaks“ muuta. Seega ka ettevõtjate jaoks kõige negatiivsema stsenaariumi
korral säilib lihtsalt tänane status quo, lihtsalt MTR registreering nimetatakse ümber
tegevusloaks, mis ta ka tegelikul oma sisult on.
2.2. Kaotatakse registreeringu õigsuse iga-aastase kinnitamise kohustus. Arvestades
asjaoluga, et enamike „päris“ tegevuslubade puhul puudub nii analoogne kohustus kui ka
haldusorgani kohustus teostada iga-aastast järelevalvet, on kõnealune nõue
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ebaproportsionaalselt koormav. Sisuliselt muutis see MTR registreeringud üheaastasteks
tegevuslubadeks, mille puhul on küsitav ka nende kooskõla teenuste direktiivi nõuetega.
3. Ühtse kontaktpunkti ja elektroonilise menetluse põhimõte
3.1. Vähendatakse bürokraatiat. Kõikvõimalikke paberkandjal tegevuslubasid ning teisi
ettevõtjale adresseeritud otsuseid asendavad registrisse kantud andmed ning vajadusel
nende väljatrükk.
3.2. Kogu menetlus läbi ettevõtjaportaali ja teabevärava www.eesti.ee. Kogu ettevõtja
tegevuslubadega seotud menetlus toimub edaspidi reeglina elektroonilises vormis asjaomase
veebilehekülje vahendusel (ettevõtjaportaal ja eesti.ee);
3.3. Kogu menetlus läbi notari. Alternatiivina saab mistahes teadete ja taotlustega, sealhulgas
kogu tegevusloaga seonduvat menetlust, edaspidi vajaduse korral ettevõtja soovil läbi viia
notar.
3.4. Säilivad ka vanad reeglid. Registripidaja või notari tegevus ühtse kontaktpunktina ei mõjuta
teadete ja taotluse suhtes kehtivaid tähtaegu, asutuste pädevust ega ettevõtja õigust esitada
mistahes
teateid
ja
taotlusi
paberil
või
elektrooniliselt
otse
pädevale
majandushaldusasutusele.
4. Tegevusloa andmine, üleandmine ja kehtetuks tunnistamine
4.1. Ühtlustatakse ja lihtsustatakse tegevuslubade andmise reegleid. Täna on peaaegu
kõikide tegevuslubade andmiste kohta erinevad reeglid, kusjuures erisuste tegemiseks
puuduvad sageli põhjendused.
4.2. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine tehakse lubatavaks vaid tegevusloaga seotud
tingimuste ning hoolsuskohustuse rikkumise korral. Tegevusloa kontrolliese on
tingimused, mille täitmist tegevusloa andmisel kontrollitakse, ning kõrvaltingimused on
tegevusloas näidatud tingimused, mida tegevusloa saanud ettevõtja peab täitma. Üksnes
selliste, tegevusloaga vahetult seotud tingimuste rikkumine võib olla aluseks ettevõtjalt
tegevusloa äravõtmiseks. Seejuures saab ettevõtja tegevusloa äravõtmist vältida, kui ta
tõendab, et on teinud endast mõistlikult sõltuva rikkumiste vältimiseks ehk on täitnud ettevõtja
hoolsuskohustuse.
4.3. Luuakse üldnorm võimaldamaks tegevusloa üleandmist. Kõnealune norm on rakendatav
eelkõige ettevõtte pärimise või võõrandamise, samuti äriühingute ühinemise või jagunemise
korral.
5. Majandustegevuse keelamine
Luuakse üldnorm majandustegevuse nõudeid rikkunud ettevõtja või temaga seotud
isiku majandustegevuse keelamiseks. Kõnealust keelamisnormi saab rakendada kõikide
selliste majandustegevuse nõuete rikkumise korral, mis ei ole aluseks tegevusloa kehtetuks
tunnistamisele. Seega kõrvaldatakse Eesti õiguskorrast lünk, mis loakohustuseta
tegevusaladel võimaldas majandustegevusnõudeid tahtlikult ja/või süstemaatiliselt rikkuda
ning seeläbi ebaõiglast konkurentsieelist saada, ilma et sellele järgneks oht
majandustegevuse õigusest ilma jääda.
6. Järelevalve
6.1. Järelevalve majandustegevuse üle viiakse kooskõlla korrakaitseseaduse (edaspidi KorraKS)
20
21
eelnõus sätestatuga, kuid eriseadusi muudetakse KorraKS rakendamise seadusega .
6.2. Inspektsioonilise järelevalve meetmeid (nt ilma nõusolekuta valdusesse sisenemine,
küsitlemine) võib rakendada üksnes loakohustusega tegevusalade puhul. Ilma
loakohustuseta tegevusaladel ei ole riik pidanud ettevõtjast lähtuvat ohtu sedavõrd suureks,
et ettevõtjat ei võiks lubada tegutseda ilma teda kontrollimata. Seetõttu vajab ka iga pärast
tegevuse alustamist teostatud kontroll täiendavat põhjendust – juba materialiseerunud kahju,
ohtu või vähemalt ohukahtlust (nt ettevõtja peale on esitatud kaebus). Selline lahendus
võimaldab ka vähest järelevalveressurssi otstarbekamalt kasutada ning vältida olukordi, kus
majandustegevuse nõudeid avalikult ja süstemaatiliselt rikkuvate ettevõtjate suhtes
viivitatakse kontrolli teostamisega põhjendusel, et „selle ja järgmise aasta kontrolliplaan“ on

20

Korrakaitseseaduse
eelnõu
(49
SE),
kättesaadav
arvutivõrgus
Riigikogu
kodulehelt:
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=93502&u=20091110103939.
21
Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE), kättesaadav arvutivõrgus Riigikogu kodulehelt:
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=758830&u=20090919134421.
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juba koostatud, kusjuures „plaaniline“ järelevalve hõlmab ettevõtjaid, kes asjaomaseid
nõuded rikkunud pole.
7. Majandustegevuse alustamise tuleviku protsessi kirjeldus infotehnoloogilisest aspektist
Majandustegevuse alustamise protsess hakkab tulevikus koosnema järgmistest sammudest:
Etapp 1: Ettevõtte asutamine (vajalik läbida üksnes juriidilisest isikust ettevõtjal):
1. EL ettevõtja (näiteks Soome)
soovib alustada Eestis teenuse pakkumist (toidu
käitlemine).
2. Ettevõtja leiab eesti.ee portaali ja otsib ülesse reeglid valdkonnas tegutsemiseks.
3. Ettevõtja autendib eesti.ee portaalis ja soovib Eestis tegutsemiseks asutada uue ettevõtte.
4. Ettevõtja suunatakse automaatselt ÄR-sse. Ettevõtja koostab ettevõtte asutamise
avalduse ÄR ettevõtjaportaalis elektrooniliselt.
5. Ettevõtja ootab ÄR otsuse ja vaatab seda ÄR ettevõtjaportaalist.
Etapp 2: Teatamis- ja loakohustuste täitmine:
6. Süsteem pakub ettevõtjale tema päringu alusel automatiseeritud korras valikuid
teatamiskohustuste või tegevuslubade taotlemiseks. Vastavalt tegevusvaldkonnale pakub
süsteem teatamis- või loakohustuste loetelu (EMTAK).
7. Kasutaja valib tegevusloa ja täidab vajaliku eeltäidetud e-vormi (vajadusel allkirjastab
digitaalselt) ning maksab tegevusloa taotluse menetlemise eest riigilõivu. Süsteem saadab
avalduse läbi X-tee õigesse registrisse.
7.1. Teatamiskohustusega tegevusala korral võib ettevõtja pärast teate täitmist tegevust
alustada.
7.2. Loakohustusega tegevusala puhul võib kasutaja alustada tegevust üksnes
asjaomase tegevusloa saamisel. Kasutaja võib liikuda eesti.ee portaali, kust saab
paralleelselt jälgida ka tegevuslubade menetlemist.
8. Kasutajale teavitatakse e-postile, et tegevusloa taotluse menetlus on lõppenud. Teavitus
sisaldab viidet kas registriandmetele või haldusaktile, kui selle resolutiivosa või põhjendus
ei nähtu täielikult registriandmetest.
9. Kasutaja autendib eesti.ee portaalis (või ettevõtjaportaalis) ja prindib tegevusloa.
1. peatükk – ÜLDSÄTTED
MTSÜS esimene peatükk sätestab esmalt majandustegevuse ülesande ja kohaldamisala ning seejärel
majandustegevuse õiguse põhimõtted ja olulisemad majandustegevuse mõisted ning muud tervet
seadustikku puudutavad normid, st normid, mis kehtivad mis tahes majandustegevuse suhtes, samuti
normid, mis kehtivad MTSÜS teiste peatükkide suhtes. Sellise alajaotuse moodustamisel on
peamiseks eeskujuks võetud Saksa ja Austria õigus, aga ka Tšehhi ning Poola õigus. Nii Saksa ja
Austria kui ka teiste valitud välisriikide õiguses eristatakse süstemaatiliselt teineteisest iseseisvate
alajaotustena üldiseid reegleid, majandustegevuse alustamist, selle teostamist ning selle lõppemist,
isegi kui säärane struktuur seadust lugedes piisavalt selgelt esile ei tule.
MTSÜS eesmärk on harmoneerida Eesti majandustegevuse õigus teenuste direktiivist tulenevate
suunistega. Teenuste direktiivis kasutatav mõiste „teenuseosutaja” määratletakse § 5 lõikes 2 ning
kasutatakse paragrahvides, mis ei kohaldu kõikidele ettevõtjatele (majandustegevusega tegelevatele
isikutele).
§ 1. Seaduse ülesanne
Paragrahv 1 sätestab seaduse ülesande. MTSÜS ülesanne on sätestada majandustegevusega
tegelemise õiguse tingimused ja kord (1. peatükk), sh reguleerida majandustegevuse alustamist (2.
peatükk), teostamist (3. peatükk) ja lõppemist (4. peatükk), majandustegevuse registri pidamise
aluseid (5. peatükk), järelevalvet majandustegevuse teostamise üle (6. peatükk) ning karistusi
seaduse mittetäitmisel (7. peatükk). MTSÜS § 1 loomisel järgitud pigem Eesti seadusloomes tavaks
olevat seadustehnikat, mille kohaselt ei nimetata seaduse ülesandes eesmärke, mille poole
seaduseandja püüdleb, vaid loetletakse vastavalt seaduse struktuurile üles aspektid, millele seaduse
tekst keskendub ning mille reguleerimise kaudu eesmärkideni jõuda püütakse.
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Kuivõrd MTSÜS sisuline ülesanne tuleneb majandustegevuse vabaduse põhimõttest, ei reguleerita
seda välisriikides sageli iseseisva sättena, vaid piirdutakse üksnes majandustegevuse vabaduse
põhimõtte sätestamisega. Kaalumisel oli, kas sätestada ülesanne eraldi paragrahvina enne või alles
pärast majandustegevuse vabaduse põhimõtet. Ilmselt oleks õigem sätestada seaduse ülesanne alles
pärast majandustegevuse vabaduse printsiipi, sest sellele tugineb seaduse ülesanne. Samas eeldab
nüüdisaegne seadusetehnika nii Saksa õigusruumis kui ka Eestis ülesande sätestamist seaduse
alguses. Sellele seadustehnilisele nüansile võib jätta siinkohal detailsemalt tähelepanu pööramata,
kuid möödapääsmatu on rõhutada majandustegevuse vabaduse printsiibi ja seaduse ülesande
lahutamatust, sest sisu ja tähenduse seaduse ülesande sätestusele annab majandustegevuse
vabaduse põhimõte, mis väärib seega ülesandest põhjalikumat käsitlust (vt § 3 seletus).
§ 2. Seaduse reguleerimisala
§ 2 lõige 1
Lõige 1 esimene lause määrab seaduse reguleerimisala, sätestades seejuures ühe olulisima seaduse
sättena põhimõtte, et seadust kohaldatakse igale ettevõtjale ning tema majandustegevusele mis tahes
tegevusalal, st seadus kehtib võimalikult laias ulatuses. Paragrahv 2 seab seega paika eelnõu
esemelise ja isikulise reguleerimisala piirid. Seaduse täpsem kohaldatavus nimetatud piirides on
määratletav majandustegevuse põhimõtete ja mõistete kaudu: see tuleneb eelkõige
majandustegevuse vabaduse põhimõttest (§ 3), majandustegevuse (§ 4) ja ettevõtja mõiste sisust (§
5).
Formuleering “kui käesolevas seaduses ei ole ette nähtud teisiti” on seadustehniline samm, et
välistada eri tegevusalasid puudutava regulatsiooni “väljavoolamist” üldosa seaduse alt.
Reguleerimisala sätte ülesanne on õigussüstemaatiliselt paika panna MTSÜS roll üldise kinnipüüdva
seadusena ning kindlustada MTSÜS läbipaistev karakter. Seega on § 2 lõike 1 eesmärk anda
seadusandjale edaspidiseks kätte suund, mille kohaselt ei tohiks edaspidi eriseadusega ette näha
reguleerimisala suhtes erisusi, mis välistavad seaduse kohaldumise ühele või teisele tegevusalale
tervikult, st eriseadusega ei tohiks ette näha MTSÜS-i täielikku mittekohaldumist konkreetsel
tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes.
Oluline on siinkohal tähele panna, et selline formuleering ei välista seadusandja võimalust
üksikküsimustes lex specialis derogat legi generali või lex posterior derogat legi priori põhimõttel
MTSÜS-ist kõrvale kalduda, mille toob deklaratiivselt esile eelnõu § 2 lg 1 ls 2. Selline tõdemus
muudab formuleeringu “kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti” pelgalt teoreetilisteks
konstruktsiooniks, kuid siiski on eelnõu § 2 lõike 1 loomisel ära kasutatud MTSÜS-i kui üldseaduse
võimalikku õigusloomelist suunda näitavat rolli, eristades mõtteliselt reguleerimisala kahes erinevas
tähenduses: kui reguleerimisala laiemas tähenduses paneb paika eelnõu esemelise ja isikulise
kohaldatavuse piirid (§ 2 lg 1 ls 1), siis reguleerimisala kitsamas tähenduses on eelnõu kohaldatavuse
piiramine sellistes konkreetsetes üksikküsimustes, kus mõni spetsiifilisem seadus näeb ette
teistsuguse sisuga sätte (§ 2 lg 1 ls 2). Arvestades § 2 lõike 1 lausete 1 ja 2 koosmõju on eelnõu
seadustehniline efekt järgmine: seadusandja võib mistahes MTSÜS regulatsiooni asemel eriseaduste
tasandil anda teistsuguse sisuga sätte, kuid välistada ei tohi eriseaduses tervet tegevusala. Sellisel
juhul on seadusandjal erandite tegemisel kogu tegevusala suhtes ka selge põhjendamiskohustus.
Ilmselt võiks seadusandja ka jätta toodud teoreetilise konstruktsiooni seadusese teksti sisestamata
ning jätta üksnes enda teada, kuid kodifikatsiooni aspektist on tervete tegevusalade välistamine
eelnõu kohaldamisalast suur oht ning teiste riikide näidete varal on võimalik väita, et probleemiks on
tendents, mille kohaselt eriseadustes välistatakse erinevad tegevusalad üldseaduse kohaldamisalast.
Kindlasti esineb eelnõu reguleerimisalasse jäävate üksikküsimuste suhtes erisusi, kuid nende suhtes
tuleb eriseadustesse sisse viia erisäte täpselt seal, kus kõrvalekaldumist vajatakse22, mitte MTSÜS-i
kohaldamisala terve tegevusala suhtes kitsendada, sest õigussüstemaatiliselt kehtib MTSÜS kõikidele
majandustegevuse valdkondadele. Siiski on välisriikides püütud ka erandeid tegevusalade kohta
üldisesse regulatsiooni viia (AGewO §-d 2–4, GewO § 6 lg 1 ls 2), kuid sellist loetelu on raske
reguleerida täielikult. Eelnõu koostamisel leiti, et tegevusalaspetsiifiline metoodika on kasulikum, sest
see on tõenäoliselt seaduse adressaatidele arusaadavam kui mittetäielik loetelu MTSÜS-s.

22

Nt eelnõust erinev tegevusloa taotluse lahendamise tähtaeg, erisused majandustegevusteates või tegevusloa taotluses esitatavate andmete
suhtes.
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MTSÜS ei reguleeri oma ülesandest tulenevalt majandustegevuse toetamist ega mis tahes muud
suunamist (ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus), tööõigust, sh töö- ja
puhkeajaõigust (töölepinguseadus), välja arvatud töötaja ning tööpaiga ohutuse õigus (masinaohutuse
seadus), mis on majandustegevuse järelevalve osa, ega konkurentsiõigust (konkurentsiseadus).
Eelnõu loomisel arutati küsimust, kas tuleks seaduse kohaldumisalast välja võtta lühiajalisuse või
vähese majandusliku tähenduse tõttu vähem tähtsad tegevusalad (nt ühekordsed tehingud). Selliste
nn bagatelljuhtumite suhtes kehtiva välistuse ettenägemine seaduses vastab näiteks Saksa
õiguskirjanduses valitsevale arvamusele, kuid siiski ei näi Eesti kontekstis olevat kaalukat põhjust,
miks reguleerimisalast teatud vähem tähtsad juhtumid välja tuleks jätta. Selline säte võiks tuua kaasa
seaduse kohaldajate omavoli, mis ei ole kooskõlas põhiseadusega. Teiseks avaks sellise piiri
tõmbamine tõenäoliselt pikaks veniva diskussiooni, sest seaduseteksti tekiks juurde veelgi
määratlemata õigusmõisteid, mille sisustamise osas puudub ilmselt lõplikult õige lahendus. Pigem
tulenevad reguleerimisala piiritlemiskriteeriumid vähem tähtsate juhtumite korral majandustegevuse
mõistest endast. Samuti võib tegevuse kvalifitseerimisel majandustegevuseks tugineda ka
seaduseeelnõu peamisele eesmärgile, milleks on majandustegevuse üle järelevalve ja kontrolli
teostamine, st tegevuse majandustegevuseks kvalifitseerimisel on määravaks kaitse-eesmärk. Nii
tuleb ka majandustegevuse mõiste komponente vastavalt MTSÜS üldisele eesmärgile tõlgendada.
Üksteisega sisuliselt ja süstemaatiliselt tihedalt seotud on ka majandustegevuse õigus,
keskkonnaõigus ning ehitus- ja planeerimisõigus. See tekitab küsimuse, kas MTSÜS reguleerimisala
peaks ulatuma ka keskkonnaõiguslike ning ehitus- ja planeerimisõiguslike küsimuste reguleerimiseni.
Näiteks oli eelnõu loomisel arutluse all lahendus, et MTSÜS alusel väljastatav tegevusluba hõlmaks ka
kõiki teisi avalik-õiguslikke lubasid, sh eelkõige keskkonnaõiguslikke ja ehitusõiguslikke lube
(kontsentratsioonipõhimõte). Kuivõrd käitised, masinad, ehitised ja ettevõtted leiavad kasutust sageli
majandustegevuses ning on paljudel juhtudel koondatavad ühe katustermini alla, milleks on näiteks
ettevõtja tegevuskoht, on küsitav, kas nende ehitamise ja kasutuselevõtmise lubatavuse materiaal- ja
23
formaalõigusliku osa reguleerimine peaks toimuma sarnaselt Saksa lahendusega ühe õigusakti
raames. Õigeks ja harjumuspäraseks lahenduseks peeti siiski MTSÜS reguleerimisalast nende
majandustegevusega tegeleva isiku suhtes kehtivate keskkonna- ja ehitusalaste nõuete väljajätmist,
mis ei ole majandustegevusele eriomased, st ei kehti üksnes majandustegevusega tegeleva isiku, vaid
igaühe suhtes. MTSÜS kohaldub üksnes majandustegevusele eriomastele küsimustele.
MTSÜS kehtib kõikide Eesti Vabariigis majandustegevusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute
suhtes. Füüsiliste ja juriidiliste isikute õigus- ja teovõimele kohaldatakse tsiviilõiguses sätestatut.
Samuti peab MTSÜS kehtima Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi EMP; Euroopa Liidu liikmesriigid,
Islandi, Liechtenstein ja Norra) liikmesriigist pärit majandustegevusega tegelevatele füüsilistele ja
juriidilistele isikutele, kes soovivad Eesti Vabariigis majandustegevust alustada ning kellel on õigus
kasutada asutamisvabadust ELTL artikli 49 tähenduses (vrd GewO 21 § 4 lg 2, teenuste direktiivi art 2
lg 2, art 17, art 16 lg 2 p b, art 4 p 6, art 16 lg 2 p g, art 19 p a). Seadustiku kohaldamise
kontrollimiseks ELi või EMP ettevõtjate suhtes jääb vaid üle vaadata, kas tegevus on
majandustegevus. Kui kõik majandustegevuse mõiste komponendid on olemas, tuleb eristada, kas on
tegu asutamisvabaduse (ELTL art 49) või teenuste osutamise vabaduse (ELTL art 56) juhtumiga, sest
sellest sõltub teenuste direktiivist tulenevate eesõiguste kohaldatavus.
§ 2 lõike 2 punktid 1–9
Lõike 2 p-d 1–9 välistavad seaduse kohaldamisalast teatud kutsetegevused (nn vabad elukutsed),
mida reguleeritakse detailselt iseseisvate seadustega. Välistamise taga seisab kaalutlus, et nimetatud
kutsetegevuste esindajad täidavad otseselt või kaudselt teatud avalik-õiguslikke ülesandeid või on
nende poolt osutatavate teenuste vastu avalik huvi, st neil on teatud eristaatus, sageli eesõigused (vrd
GewO § 5).
Seega sätestab § 2 lõige 2, et teatud vabadele elukutsetele MTSÜS põhimõtteliselt ei kohaldu, välja
arvatud eriseadustes, st konkreetselt vaba elukutset reguleerivas seaduses ettenähtud juhtumitel.
Siinkohal on MTSÜS lähtunud seadusandja senisest piiritlusest, mistõttu nimetatakse § 2 lõikes 2 neid
elukutseid, mis on kehtivas õiguses reguleeritud iseseisvate õigusaktidega ning millel on teatud avalik
funktsioon: advokaadid (p 1), notarid (p 2), kohtutäiturid (p 3), pankrotihaldurid (p 4), patendivolinikud
(p 5), vandetõlgid (p 6), audiitorid (p 7).
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Nt ehitusluba ehitusseaduses.
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Veterinaararsti kutsetegevuse puhul on kehtiva õiguse loogika kohaselt kogu vastutus üksnes
füüsilisel isikul – tegevusluba antakse alati füüsilisele isikule ning tegevusluba on vaja ka juhul, kui ei
soovita tegeleda iseseisvalt majandustegevusega, vaid lepingu alusel kellegi teise heaks, st
tegevusluba annab sisuliselt loa asjaomaseks kutsetegevuseks. Seega on veterinaararsti
kutsetegevuseks väljastatav luba välistatud tegevusloa mõiste alt § 16 lg 3 punkti 1 alusel.
Samuti näevad § 2 lõike 2 punktid 8 ja 9 ette finants- ja kindlustusvaldkonna ning tolliteenuste
valdkonna (vabatsoonis ja vabalaona tegutsemine, aktsiisilaona ja registreeritud kauplejana
tegutsemine) suhtes erandi, mille järgi kohaldatakse eelnõud nendele tegevusaladele üksnes
seaduses sätestatud juhul ja ulatuses.
MTSÜS § 2 lg 2 ei nimeta seaduse kohaldamisala määramisel nn loomingulist ja teaduslikku tegevust
(vt loovisikute ja loomeliitude seadust ning teadus- ning arendustegevuse korralduse seadust), kuigi
seda eelnõu loomisel kaaluti, sest nimetatud tegevusalasid võiks teatud juhtudel pidada
mittemajanduslikuks. MTSÜS loomisel otsustati siiski, et loomingulise ja teadusliku tegevuse
mittenimetamine majandustegevuseks ning sellest tulenevalt nende väljavõtmine MTSÜS
reguleerimisalast ei ole õigustatud. Seega tuleb otsustada MTSÜSi loomingulisele tegevusele
kohaldatavuse küsimuse üle majandustegevuse mõiste (§ 4) tõlgendamise kaudu. Loomingulise ja
teadusliku tegevusega sarnane küsimus võib tekkida ka põllumajandusliku tegevuse puhul, kuigi
kehtiv õigus loeb põllumajandusliku tegevuse põhimõtteliselt majandustegevuseks (vrd äriseadustiku
(edaspidi ÄS) § 4 lg 2, mis ütleb, et talupidaja on ettevõtja, kellel vähemalt üks tegevusala kuulub
põllumajandussaaduste tootmise alla ja kes selleks otstarbeks kasutab omaniku, kasutusvaldaja või
rentnikuna talu). Kokkuvõttes lähtub MTSÜS põhimõttest, et loominguline ja teaduslik tegevus,
põllumajanduslik tegevus ning vabad elukutsed tuleb põhimõtteliselt lugeda majandustegevuseks
(kuigi seadus teeb nende suhtes erandi). Ka tulumaksuseaduse (edaspidi TMS) § 14 lõige 2 loeb
notari, kohtutäituri ja vandetõlgi tegevuse (nn vabad elukutsed) ning loovisikute loometegevuse, kaasa
arvatud loomingulise või teadusliku tegevuse, põhimõtteliselt majandustegevuseks, kui see on tulu
saamisele suunatud.
Kuivõrd teenuste direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad ka eelnõuga muus osas hõlmamata teenused,
mida osutatakse reguleeritud kutsealade raames (advokaadid, pankrotihaldurid, patendivolinikud,
vandetõlgid ja audiitorid), siis tuleks teenuste direktiivi miinimumharmoneerimiseks vähemasti ühtse
kontaktpunkti põhimõtet ja teabe saamise õigust nimetatud tegevustele laiendada (vt ka §10 lg 7
selgitusi).
§ 2 lõiked 3 ja 4
Lõige 3 näeb ette haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) kohaldumise MTSÜS-i alusel toimuvas
haldusmenetluses ning lõige 4 korrakaitseseaduse kohaldumise MTSÜS-i alusel teostatava riikliku
järelevalve käigus.
HMS-i tähendus eelnõu jaoks on ilmne, kujutab ju viimane endast suuresti haldusmenetluse erinorme.
Täna eriseadustes sisalduvate loamenetlusega tutvudes on sageli raske mõista, miks üldse ja miks
just konkreetsel viisil on HMS-s piisava põhjalikkusega seotud küsimusi peetud vajalikuks uuesti ja
erineval moel reguleerida. Seejuures on eriseadustes küll tavapärane märkus, mille järgi HMS
kohaldub küsimustes, mis ei ole teisiti reguleeritud, ent mitmel puhul jääb ebaselgeks, millises
ulatuses on seadusandja konkreetsel juhul soovinud HMS-i regulatsioonist kõrvale kalduda.
Eriseadustega kohati HMS-i mõttetult dubleerivate regulatsioonide loomise põhjuseks võib vähemalt
osaliselt olla HMS-i võrdlemisi abstraktne keel, mida eriti väikeettevõtjatel võib olla raske mõista ilma
kohtupraktikat tundmata.
Siinkohal tuleb esile tuua, et eelnõu loomise üheks oluliseks lähtekaalutluseks on asjaolu, et ligi 10
aastane praktika on näidanud, et haldusmenetluse seadus ei ole erivaldkondades piisavalt
rakendunud. See väljendub eelkõige jätkuvalt rohkearvuliselt eriseadustes leiduvates sätetes, mille
reguleerimisese kattub haldusmenetluse seadusega. MTSÜS taotleb seega endale nö üldise
haldusmenetluse regulatsiooni ning spetsiifilise tegevusloa menetluse regulatsiooni vahele jääva
õigusakti rolli, mille tulemusena peaks olema võimalik vähemalt loamenetlusega seonduvad
dubleerivad sätted eriseadustes kehtetuks tunnistada.
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§ 3. Majandustegevuse vabadus
§ 3 lõige 1
Lõige 1 sätestab majandustegevuse vabaduse põhimõtte (ettevõtlusvabadus). Majandustegevuse
vabadus on oluline, sest selle kasutamise võimalikkusest sõltub faktiline juurdepääs
majandustegevusele. Kuivõrd majandustegevuse vabadus on eelkõige isiku subjektiivne õigus vabalt
alustada, teostada ja lõpetada majandustegevust sõltumata riigi sekkumisest ning jätkata vabalt juba
eelnevalt alustatud majandustegevust, otsustatakse majandustegevuse piiramise lubatavus ettevõtja,
st majandustegevuse vabaduse (PS § 29 ja § 31) kandja, ega mitte (üksnes) riigi, st järelevalve
vaatenurgast. Sellega muudetakse majandustegevuse vabadus reegliks, millest ainult MTSÜS-s
sätestatud juhtudel ning tingimustel kõrvale kalduda võib. Arvestades kehtivas õiguses leiduvate loaja registreeringukohustuste rohkust, võib tänases Eestis majandustegevuse vabaduse reegliks
olemises kahelda.
Majandustegevuse vabaduse põhimõttel on topeltiseloom: esiteks on see õiguskorrale üldist mõju
avaldav objektiivne printsiip ning teiseks annab majandustegevuse vabaduse põhimõte igaühele
subjektiivse õiguse tegeleda majandustegevusega. Majandustegevuse vabaduse põhimõte rõhutab
igaühe
majandustegevusega
tegelemise
õiguse
põhiseaduslikku
kaitset.
Edaspidised
majandustegevuse vabaduse piiranguid tuleb sellisel juhul majandustegevuse vabaduse objektiivset
iseloomu silmas pidades mõõta selle alusel, kas need on kooskõlas või vastuolus majandustegevuse
vabaduse põhimõttega. Majandustegevuse vabaduse põhimõttele saab omistada ülesande kohustada
seadusandjat iga eriregulatsiooni edasise kehtimise vajadust kaaluma ning muutmist põhjendama. Ka
teenuste direktiivist tuleneb põhimõte, et alati tuleb uut teenuste osutamise vabadust piiravat
regulatsiooni kaaluda ja põhjendada (art 9 ja art 15).
Formuleering „igaüks” on laiahaardelise mõistena valitud seepärast, et hõlmata kõik
majandustegevust teostavad isikud. Majandustegevuse vabadusele ei saa tugineda avaliku võimu
kandja, sest avaliku võimu kandja ei saa tugineda PS §-dele 29 ja 32. Avaliku võimu kandja
majandustegevuses osalemine moodustab omaette teemade ringi, mis hõlmab näiteks avaliku võimu
majandustegevuses osalemise vormide lubatavust, majandustegevusega tegelemise õiguslikke
aluseid, kohalike omavalitsuste majandustegevusega tegelemise lubatavust, erastamisõigust, avalike
hangete ja halduskoostöö õigust ning nende teemadega seotud õiguskaitse küsimusi.
Eelnõu koostamisel arutati, kas oleks vaja MTSÜS-s sätestada eraldi regulatsioon juhtumiks, kus
majandustegevusega tegelevaks isikuks on avaliku võimu kandja. Kuivõrd MTSÜS leiab oma
kandepinna PS §-des 29 ja 31, ei kuulu avaliku võimu kandja majandustegevus põhimõtteliselt
MTSÜS kohaldamisalasse. Arvestades, et Justiitsministeeriumis on väljatöötamisel halduskorralduse
seaduse eelnõu, on süstemaatiliselt õigem, kui avaliku võimu kandja majandustegevusega seotud
küsimused sätestatakse just selles õigusaktiks.
Majandustegevuse vabaduse sisu võiks kirjeldada kui põhiseadusega tagatud toimingute kogumit,
mida ettevõtja oma tegevusala raames ette võtta võib. Majandustegevusega tegelemise õiguse sisu
sätestab seadus. Majandustegevuse vabadus annab isikule õiguse kolmest aspektist: õiguse vabalt
alustada majandustegevust, seda teostada ning lõpetada. Alustamise õigus võimaldab seejuures
isikul vabalt valida mis tahes elukutset ja tegevusala, sh ettevõtlusvaldkonda (PS §-d 29 ja 31).
Teostamise õiguse raames võib isik eelkõige teha seaduses sätestatud viisil oma elukutse, tegevusala
raames tehinguid, kasutada ettevõtteid ja käitiseid või ehitisi ning teha muid toiminguid, mida
majandustegevus endaga kaasa toob. Lubatud peab olema ka mitme majandustegevuse samaaegne
teostamine eri kohtades või samas kohas ning ühe ja sama majandustegevuse teostamine eri
asukohtades.
§ 3 lõige 2
Lõike 2 kohaselt on majandustegevuse täielik keelamine või selle lubamine tegevusloa alusel, st
erandid majandustegevuse vabaduse suhtes, lubatud vaid “olulisest avalikust huvist” tuleneva
põhjuse korral. See säte aitab määratlemata õigusmõiste abil dünaamiliselt kaitsta teisi õigushüvesid.
Nimetatud määratlemata mõiste võimaldab nii seadusandlikule kui ka täidesaatvale võimule vajalikku
paindlikkust. Abiks “olulise avaliku huvi” tõlgendamisel on eelkõige põhiseadus ning Euroopa Liidu
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õigus (nt teenuste direktiivi art 4 p 8, art 9 lg 1), sh ulatuslik kohtupraktika. Oluline on rõhutada, et
erandite õigustamiseks ei ole piisav igasugune avalikule huvile tuginev põhjus, vaid „olulisele”
avalikule huvile tuginev põhjus (teenuste direktiivi art 9 lg 1 punkt b, vt ka § 6 lõike 1 seletust), mis võib
mh tuleneda näiteks keskkonnakaitse või tarbijakaitse valdkondadest. Majandustegevuse vabadusele
vastukaaluks piirangupõhjusena sätestatud „oluline avalik huvi” peab tagama olukorra, kus
majandustegevusega tegelemise õigust ning ühiskonna ohutust tagavad normid on omavahel
optimaalses suhtes. MTSÜS tegelik ja sügavam ülesanne on seega püüelda võimalikult efektiivselt
selle suunas, et tagada majandustegevuse vabadus ning kaitsta avalikkust, tarbijaid
ja
majandustegevuskeskkonda ohu ennetamisele, ohu tõrjumisele ning ohu tagantjärele kõrvaldamisele
suunatud meetmete kaudu.
Kõige tavapärasemaks erandiks majandustegevuse vabaduse suhtes on tegevusloakohustus, mis on
loareservatsiooniga preventiivne keeld, mis tähendab, et loa saamiseks sätestatud tingimuste täitmisel
on isikul nõue juurdepääsuks majandustegevusele (diskretsioon puudub). Nagu juba viidatud, peab ka
teenuste direktiivi art 9 lõike 1 punkti b kohaselt vajadus tegevusloa järele olema põhjendatud olulise
avaliku huviga. Direktiivi art 4 punkti 8 ja põhjenduse punkti 40 kohaselt on olulise avaliku huviga
seotud põhjus Euroopa Kohtu kohtupraktikaga tunnustatud mõiste, mis hõlmab järgmisi valdkondi:
avalik kord; avalik julgeolek, avalik ohutus; rahvatervis; sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu
säilitamine; tarbijate, teenuse kasutajate ja töötajate kaitse, sh töötajate sotsiaalkaitse;
kaubandustehingute ausus ja pettusevastane võitlus, sh kõlvatu konkurentsi vältimine ja
võlausaldajate kaitse; keskkonna- ja linnakeskkonna kaitse, sh asulaplaneerimine; loomatervis;
intellektuaalomand; rahvusliku ajaloo- ja kunstipärandi säilitamine; sotsiaal- ja kultuuripoliitika
eesmärgid, sealhulgas sõnavabaduse eri aspektide, eelkõige sotsiaalsete, kultuuriliste, usuliste ja
filosoofiliste ühiskonnaväärtuste kaitse; kõrge haridustaseme tagamise vajadus, ajakirjanduse
mitmekesisuse kaitse ja riigikeele edendamine; tõrgeteta õigusemõistmise tagamine; liiklusohutus ja
24
veterinaarpoliitika . Seega tulenevalt Euroopa õigusest on võimalik autoriseerimisskeeme kehtestada,
st ettevõtlusvabadust piirata üsna mitmetel põhjusel. Samas ei ole kohus lugenud põhjendatuks
25
26
majanduslikke
ega ka halduslikke põhjendusi. Kohtuasjas Corsten märkis kohus sõnaselgelt, et
ainult administratiivsetel põhjustel, st nt informatsiooni kogumiseks kehtestatud registris
27
registreerimise kohustus ei ole proportsionaalne teenuste osutamise vabaduse piirang .
Peale selle võib majandustegevuse vabaduse erandiks olla erandireservatsiooniga repressiivne keeld,
mis tähendab, et haldusorgan võib põhimõtteliselt keelatud majandustegevuse puhul erandkorras
otsustada majandustegevuse lubatavuse üle (diskretsioon olemas), kuid selline menetlus on Eesti
õiguskorras haruldane. Samuti on erandiks majandustegevuse vabadusest juhtum, kus mõnel
tegevusalal on seadusega kehtestatud majandustegevusega tegelemise absoluutne keeld.
Teiseks sätestab lõige 2, et majandustegevuse vabaduse piiramine MTSÜS §-s 6 nimetatud
majandustegevuse nõuetega peab olema õigustatud avalikust huvist tuleneva põhjusega. Paragrahv 6
täpsustab, et põhiseaduslikult kaitstud majandustegevuse alustamist ja teostamist võib kitsendada
ning avalikust huvist tulenevalt majandustegevuse vabaduse kasutamisele tingimusi seada vaid
seadusega. Ka teenuste direktiiv kasutab teenusele esitatavate nõuete mõistet (teenuste direktiiv art 4
p 7), eristades neid selgelt tegevusloakohustusest (teenuste direktiiv art 9, MTSÜS § 2 lõike 2
esimene lause). MTSÜS § 3 lõike 2 teine lause ja § 6 lõige 1 koosmõjus tähendavad seda, et
seadusega võib kehtestada avalikust huvist lähtuvalt nõudeid ja kohustusi, mida isik peab
majandustegevusega alustamisel ja selle teostamisel täitma.
Seega peab majandustegevuse vabaduse piiramine majandustegevuse nõuetega olema õigustatud
avalikust huvist tuleneva põhjusega. „Avalik huvi” annab sisu majandustegevusega tegelemise õiguse
piirangu põhjustele. Erinevalt § 3 lõike 2 esimesest lausest ei pea majandustegevuse nõuete
sätestamiseks olema vajalik “olulisest”, vaid lihtsalt avalikust huvist tulenev põhjus. Arvestades, et
majandustegevuse nõue ei pruugi alati olla niivõrd intensiivne kohustus, mis takistab ettevõtja
juurdepääsu majandustegevusele, ei ole majandustegevuse nõue automaatselt erandiks
24
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majandustegevuse vabaduse suhtes. Pigem peab majandustegevuse nõue alati jääma
tegevusloakohustusest leebemaks majandustegevuse piiramise vahendiks, mistõttu kehtib selle
lubatavusele leebem proportsionaalsuse standard ning selliste nõuete sätestamisel piisab üksnes
“avalikust huvist”. Kui majandustegevuse nõue osutub tõlgendamisel niivõrd intensiivseks piiranguks,
et see muutub erandiks majandustegevuse vabaduse suhtes (§ 3 lg 2 esimene lause), rakendub
“olulise” avaliku huvi nõue.
Majandustegevuse teostamist võib piirata mis tahes vormis, tingimuseks on vaid avalikust huvist
tulenev põhjus. Nagu ülal mainitud, teenib avalik huvi määratlemata õigusmõistena teiste õigushüvede
dünaamilist kaitset. Määratlemaks, milliseid konkreetseid õigushüvesid avalik huvi hõlmata võib, on
ostrabekas pöörata pilk nii EL, Eesti kui ka teatud välisriikide õiguses tunnustatud õigushüvede poole.
Oluline on märkida, et harmoneerimisprotsessi tulemusena muutuvad just EL-i õigusaktides
tunnustatud õigushüved majanduse kontrollimisel järjest tooniandvamaks. Kokkuvõtvalt on
majandustegevuse nõuete ülesanne EL ning Eesti õiguses kaitsta järgmiseid õigushüvesid:
1)
kollektiivseteks õigushüvedeks on eelkõige avalik kord ja avalik julgeolek, kõlblus, keskkond,
põhiseaduslik kord, kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise väärtusega rahvuslik rikkus (ELTL art 36,
art 45 lg 3, art 52, art 62, art 72, art 191 lg 1, ELPH art 37, PS § 19 lg 2, PS § 5, § 53, § 24 lg 3 ls 2, §
26 ls 2, § 40 lg 3, § 45 lg 1 ls 2, § 47 ls 2, § 48 lg 3, § 54 lg 1 ja 2, § 55, KorraKS eelnõu § 3, GewO §
38 lg 2, BImSchG § 1, LufgVG § 27c, TKG § 2, EnWG § 2);
2)
individuaalseteks avalikust õigusest tulenevad õigushüvedeks (osaliselt nimetatakse ka
asjaõiguslikeks või isiklikeks õigushüvedeks) on eelkõige inimeste, loomade või taimede tervis ja elu,
inimväärikus, privaatsus, omand (sh tööstus- ja kaubandusomand), tarbijate huvid, naabrite huvid,
töötajate huvid, noorsoo huvid (alaealiste kaitse), võlausaldajate huvid, konkurentsi kaitsmine (kas
kollektiivne või individuaalne), isiku kaitsehuvi pettuse vastu (ELTL art 36, art 52, art, 62, art 169, art
191 lg 1, ELPH art 35, art 38, PS § 19 lg 2, PS § 32 ja § 39, GG art 2 lg 2, GewO § 34c lg 2, BImSchG
§ 1, LFGB § 1, GastG §-d 4 j, EnWG § 1, GSPSG § 5).
Eelnõu koostamisel kaaluti, kas teatud piiramistingimused ning konkreetsed õigushüved
piirangupõhjustena tuleks sõnaselgelt MTSÜS-s sätestada. Võimalik oleks lisada teatud avatud loetelu
kaitstavatest õigushüvedest, kuid kuivõrd kaitstavate õigushüvede spekter on ka Eesti õiguses väga
lai, tekiks küsimus, mida loetellu lisada ja mida välja jätta. Selgete piirangupõhjuste sätestamist näib
pooldavat teenuste direktiiv (vrd teenuste direktiivi art 16 lõiked 1–3).
Teenuste direktiivi artikli 16 lõike 1 kolmanda lause punktide a ja c suuniseid ei ole vaja siiski
sõnaselgelt üle võtta, sest need on sätestatud põhiseaduses (PS § 11 ja 12). Art 16 lg 1 ls 3 punkti b
ja lõike 3 piirangupõhjuseid ning art 16 lõike 2 poolt keelatud nõudeid ei ole vaja samuti sõnaselgelt
MTSÜS-s sätestada, sest selleks, et tagada direktiivi artiklite rakendumine eriseaduste tasandil, ei ole
vaja direktiivi sätteid seadusesse ümber kirjutada – direktiiv on Euroopa teisese õiguse allikana
seadusandjale kohustuslik igal juhul ja seadusandja peab sellest lähtuma.
Samuti ei tohi unustada, et teenuste direktiiv kehtib vaid teatud teenustele (teenuste direktiiv art 2 lg
2). Seega oleks üldiste piirangupõhjuste lisamine MTSÜS-sse seadusandja põhjendamatu piiramine
iseenda poolt, sest seadusandjale seab sisulised piirid põhiseadus ning EL õigus. Lisaks – kuigi
teenuste direktiivi artikli 2 lõikes 2 ja artiklis 17 loetletud teenuseid ja valdkondi ei pea hindama
direktiivi artikli 16 valguses, kohaldatakse nende suhtes ikkagi ELTL artiklit 56. Seega seadusandja
igakordne piirangute EL õigusega kooskõla hindamise kohustus jääb püsima ka ilma täiendava lõike
lisamiseta.
Lisaks eeltoodule on Euroopa Kohus ELTL artiklis 52 (EÜL art 46) sõnaselgelt sätestatud õigustuste
(avalik kord, avalik julgeolek või rahvatervis) loetelu laiendanud ja lisanud, et proportsionaalsed
piirangud on lubatud ka olulise (ülekaaluka) avaliku huviga seotud põhjusel. Direktiivi art 16 lg 3
kitsendab aga piirangupõhjused taas ELTL artiklis 52 sõnaselgelt nimetatutega, lisades vaid
keskkonnakaitse kui piirangupõhjuse. Näiteks on „ära kaotatud” selline kohtupraktikas tunnustatud
28
oluline piirangupõhjus nagu tarbijakaitse . Kohtu poolt aluslepingule antud sisu kitsendamine on aga
äärmiselt küsitav, eriti arvestades, et kohtupraktikat üritatakse kitsendada vaid teenuste osutamise
vabaduse osas, mitte aga asutamisvabaduse osas. Siiani on kirjanduses valitsenud kindel seisukoht,
28

Siiani on kohus sõnaselgelt tunnustanud liikmesriikide õigust kehtestada vajalikke meetmeid, et tagada tarbijate kaitse
ebaprofessionaalselt käituvate ja madala kvaliteediga teenust osutavate teenuseosutajate eest. Vt nt kohtuasi C-202/04.
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et samad põhimõtted toetavad kõiki EL põhivabadusi ning kõiki põhivabadusi puudutavaid sätteid
tuleb sarnaselt tõlgendada, st proportsionaalsed mittediskrimineerivad piirangud peaksid olema
29
lubatud olulise avaliku huviga seotud põhjusel . Seega kuna arvukas kohtupraktika kontrollib, kas
teenuste osutamise vabaduse piirangud on õigustatud oluliste (ülekaalukate) avalike huvidega, võib
osutuda võimalikuks põhjendatud juhtudel kehtestada teenuste osutamise vabadusele piiranguid ka
muudel põhjustel kui art 16 lõikes 3 nimetatud ning seetõttu ei ole otstarbekas MTSÜS-s piiranguid
sätestada.
Samuti on sageli üksikud õigushüved kaitstud spetsiaalsete seaduste kaudu. Näiteks tarbijakaitse on
tagatud ka Euroopa Ühenduse esmase õiguse tasandil (ELTL art 169).
Seega ei ole kokkuvõttes vaja teenuste direktiivi art 16 lg 1 ja lg 3 poolt nimetatud piirangupõhjuseid ja
art 16 lg 2 poolt nimetatud keelatud nõudeid MTSÜS-sse ümber kirjutada, vaid seadusandjal tuleb igal
üksikul juhul direktiivist, kohtupraktikast ja ELTL artiklist 56 lähtuda ning piisab majandustegevuse
nõuete lubatavuse juures mõiste „avalik huvi” sätestamisest.
Direktiivi artikli 16 lõikega 1 nõutakse liikmesriikidelt, et need hoiduksid oma nõuete kohaldamisest
teistest liikmesriikidest pärit teenuseosutajatele, välja arvatud artikli 16 lõigetes 1 ja 3 loetletud
põhjustel. Erinevalt direktiivi teistest artiklitest, nagu näiteks artiklist 14, ei kohusta artikkel 16
liikmesriike põhimõtteliselt olemasolevaid nõudeid kõrvaldama, vaid üksnes hoiduma oma nõuete
30
kohaldamisest teistes liikmesriikides asutatud teenuseosutajate suhtes . Seega põhimõtteliselt
võiksid Eesti seadustes nii artiklis 16 nimetatud kui ka muud nõuded olla, kuid neid ei tohi lihtsalt
teistes liikmesriikides asutatud teenuseosutajate suhtes kohaldada. Samas ei saa MTSÜS-s ette näha
sätet, mille kohaselt otsustab ettevõtja ise, kas ta on kohustatud täitma tema majandustegevust
puudutavaid Eesti Vabariigi seaduseid. See on suure tõenäosusega põhiseadusega vastuolus. Samuti
ei tulene sellise sätte vajadus teenuste direktiivist. Teenuste direktiivi suunised on täidetud sellega, et
nõudeid, mis ei vasta teenuste direktiivi art 16 lõigetes 1 ja 3 sätestatud tingimustele, teenuste
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvatele tegevusaladele Eestis ei kehtestata.
§ 3 lõige 3
Igal juhul on majandustegevuse vabadus EMP (Euroopa Liidu liikmesriigid, Islandi, Liechtenstein ja
Norra) lepinguriigi ettevõtjal. EL-s ja EMP-s asutatud välismaistest isikutest tuleb eristada väljastpoolt
EMP pärit välismaiseid isikuid (vrd GewO 21 § 4 lg 3). Kui rahvusvaheline leping või seadus ei sätesta
teisiti, on majandustegevuse vabadus samaväärselt Eesti ja EMP lepinguriigi ettevõtjaga ka kolmanda
riigi ettevõtjal. Põhimõtteliselt kehtib siin reegel, et juriidilisteks isikuteks on isikud, keda Eesti Vabariik
tunnustab juriidilise isikuna.
§ 3 lõiked 4 ja 5
Lõiked 4 ja 5 on didaktilise iseloomuga sätted. Lõige 4 selgitab, et majandustegevuse vabadust ei ole
isikul, kellelt see õigus on kohtuotsuse, seaduse või MTSÜSi alusel ära võetud. MTSÜS § 26 lõike 1
punkti 1 kohaselt on majandustegevuse vabaduse puudumine tegevusloa väljastamisest keeldumise
aluseks. Lõige 5 täpsustab, et majandustegevuse vabadus on õigusvõimelisel ettevõtjal.
§ 4. Majandustegevus
§ 4 lõige 1
Lõige 1 annab majandustegevuse legaaldefinitsiooni, milleta võiks majandustegevuse mõiste sisu liialt
vaieldavaks osutuda. Legaaldefinitsiooni puudusena võib välja tuua seaduse reguleerimisala
möödapääsmatu kitsenemise ohu ning seaduse vähenenud dünaamika, mis võib takistada õigusaktil
majanduse kiirele arengule vastu pidada. Definitsiooni avatuks jätmise juures jääks aga vaidluseoht
alles. Seepärast on parim lahendus majandustegevuse mõiste sisustada määratlemata õigusmõistete
kaudu.

29

Vt nt P.Craig, G. de Burca, EU Law, Text, Cases, and Materials, 4. väljaanne, 2007, lk 801–806, 826–834; Barnard,
Catherine, The Substantive Law of the EU, The Four Freedoms, 2004, lk 234 jj, 350 jj;
30
Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 46–47.
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Igal juhul on majandustegevus MTSÜS regulatsiooni keskseks mõisteks, sest see mõiste seab eelnõu
esemelisele reguleerimisalale täpsemad piirid. Majandustegevuse mõiste peab andma vastuse
fundamentaalsele küsimusele, kas isiku tegevusele on kohaldatav MTSÜS. Seega peaks MTSÜS
üldsätete hulka kuuluma pigem majandustegevuse suletud, ent võimalikult laiahaardeline definitsioon.
Seejuures on kasulik silmas pidada nii EL, Eesti kui ka välisriikide kirjanduses ja kohtupraktikas
kasutatavat majandustegevuse mõistet. Siiski ei ole otstarbekas majandustegevuse mõiste
defineerimisel üle võtta kõiki GewO puhul kasutatavaid mõistetunnuseid. Nii ei näi põhjendatud olevat
Saksa ja Austria õiguses traditsiooniline majandustegevuse eristamine vabadest elukutsetest,
teaduslikust ja loomingulisest tegevusest ning põllumajanduslikust tegevusest. Samuti ei erista
teenuste direktiiv majandustegevust teistest iseseisvatest tegevustest, sh teaduslik ja loominguline
tegevus, vabad elukutsed, põllumajanduslik tegevus, isikliku vara haldamine. Põhjendatud ei ole
seega majandustegevuse ja vabade elukutsete eristamine, mis on Saksa õigusruumi ajalooline
traditsioon ning Eestis süstemaatiliselt mittevajalik.
Selguse huvides oleks otstarbekas siinkohal välisriikide õiguse valguses selgitada majandustegevuse
mõiste definitsiooni üksikuid määratlemata õigusmõistetest komponente, milleks on iseseisvus,
püsivus ja tulu saamisele suunatus. Majandustegevuse üksikute elementide sisustamisel on järgitud
välisriikide eeskuju ning jõutud järgmise tõlgenduseni. Iseseisev on tegevus, mida teostatakse enda
31
nimel ning vastutusel . Tulu saamisele suunatus on iga majandustegevuse kaudu saadav või
32
taotletav majanduslik eelis .. .
Püsivus on määratlemata õigusmõistena majandustegevuse mõiste see osa, mille kohaselt eeldab
majandustegevus teatud plaanipärasust või tegevuskava olemasolu. Püsiv on tegevus, kui seda
33
teostatakse vastavalt plaanile katkestamata või korratakse või kui isikul on püsiva teostamise tahe .
Püsiv tegevus võib seejuures tähendada ka teatud intervalliga korratavaid tehinguid või hooajalist
majandustegevust (vt ka lõike 2 seletust). Ühekordsed ilma konkreetset plaani omamata sõlmitud
tehingud, st “mittepüsivalt” tehtavad tehingud ei pea eelnõu kohaselt olema hõlmatud
majandustegevuse mõistega, vaid peaksid kuuluma võlaõiguse reguleerimisalasse. Ühekordne
tegevus on erandina majandustegevus, kui selle käigus teostatav üksikakt toob isikule tavapärasest
34
suuremat tulu .
Valitud majandustegevuse definitsioon sisaldab suures osas ka ÄS §-s 1 ja § 4 lõikes 1, TMS § 14
lõikes 2 ning KaubTS § 1 lõikes 2 nimetatud ettevõtja mõiste komponente, olles nii katusmõisteks ka
teistes seadustes sätestatud majandustegevuse mõistele.
§ 4 lõige 2
Kuivõrd Eesti õiguskorras on isikuid, kes ei tegele majandustegevusega MTSÜS § 4 lõike 1 mõttes,
ent kelle tegevuse reguleerimiseks on otsustatud samuti tegevusloa või registreeringu kasuks, on
vajalik sätestada täiendava fiktsioonina, et majandustegevuseks loetakse ka muu tegevus, mille
suhtes on kehtestatud teatamis- või loakohustus, isegi kui selle eesmärgiks pole tulu saamine
(kehtivas õiguses eelkõige sotsiaal-, tervishoiu-, ja haridusvaldkond). Vastasel korral nendele isikutele
MTSÜS ei kohalduks ja oleks vajalik alles jätta või ette näha MTSÜSi dubleerivad sätted.

31

Vrd välisriikide õigusnormidest: AGewO § 1 lg 3, GewO negatiivdefinitsioon, DIHT-eelnõu 1991 § 2 lg 2, GewO 21 § 2 lg 1.
Vrd välisriikide õigusnormidest: AGewO § 1 lg 5, DIHT-eelnõu § 2 lg 4, GewO 21 § 2 lg 1.
Vrd välisriikide õigusnormidest: AGewO § 1 lg 4, DIHT-eelnõu 1991 § 2 lg 2, GewO 21 § 2 lg 2.
34
Vrd välisriikide õigusnormidest: GewO 21 2008 § 2 lg 1 ls 2.
32
33
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§ 5. Ettevõtja
§ 5 lõige 1
Ettevõtja kui majandustegevusega tegeleva isiku mõiste on oluline, sest see määrab kindlaks seaduse
isikulise reguleerimisala. Ettevõtja on majandustegevust alustada sooviv või seda teostav füüsiline või
juriidiline isik. Valitud ettevõtja definitsioon vastab suures osas ÄS §-s 1 ja TMS § 14 lõikes 2
nimetatud ettevõtja mõistele, millega luuakse seos kehtiva õigusega. Eelnõus kasutatav ettevõtja
mõiste, mis hõlmab majandustegevust teostavaid isikuid, vastab ka Euroopa õiguse funktsionaalsele
ettevõtja mõistele. Kuivõrd MTSÜS võrdsustab majandustegevusega tegeleva isiku ettevõtjaga, on
selline säte laiem kui ÄS § 1 ettevõtja mõiste, mis hõlma MTÜ-sid, olenemata sellest, kas nad
tegelevad majandustegevusega või mitte. Majandustegevuse registri seadus (edaspidi MTRS) § 2 lg 1
seevastu nimetab ettevõtjaks ka asutusi, sihtasutusi ja mittetulundusühinguid. Õige on, et ettevõtja
mõiste
hõlmab
MTSÜS
tähenduses
ka
mittetulundusühinguid,
kui
nad
tegelevad
majandustegevusega. Seega toob majandustegevusega tegeleva isiku lugemine ettevõtjaks kaasa
praeguse ÄS §-s 1 sätestatud ettevõtja mõiste laiendamise vajalikkuse.
Paragrahv 5 nimetab ettevõtjaks alustavat isikut, sest ka alustamine kuulub juba põhiseadusliku
ettevõtlusvabaduse kaitsealasse ning võib tekkida ka olukord, kus majandustegevust alustab ja
teostab veel asutamata juriidiline isik. Ettevõtjast peab olema võimalik kõneleda juba enne alustamist.
See on vajalik, sest majandustegevuse alustamisel tekib paratamatult küsimus, milline toiming peab
olema tehtud enne, kas juriidilise isiku asutamine või majandustegevusteate või tegevusloa taotluse
esitamine. Ühe või teise toimingu seadmine kohustuslikuna esimeseks ei ole otstarbekas, sest võib
juhtuda, et juriidilise isiku asutamise tegelik vajadus sõltub tegevusloa saamisest või mittesaamisest.
Siin muutub oluliseks ka tegevusloa menetluses eel- ja osahaldusaktide väljastamise võimalus ning
esialgse tegevusloa instituut (vt §-de 29–30 seletust). Seega peaks ettevõtjal olema võimalik
tegevusloa taotlus esitada enne äriühingu asutamist. Sellest tulenevalt tagab § 5 võimaluse kõneleda
ettevõtjast juba enne asutamist.
§ 5 lõige 2
Lõige 2 esimene lause sätestab ettevõtjaga seotud isiku mõiste. Nimetatud mõiste on maksuõigusega
seotud kohtupraktika eeskujul kujundatud avatuna – ettevõtjaga seotud isikuna võib käsitleda igaühte,
kes omab valitsevat mõju ettevõtja juhtimisele. Ettevõtjaga seotud isiku mõiste on oluline mitmes
seaduse kontekstis (§ 27 lg 3, § 37 lg 3, § 41 lg 1 jt), millest olulisim on ilmselt säte,
majandustegevuse võib keelata35 nii ettevõtjal kui ka ettevõtjaga seotud isikul (§ 38 lg 1).
§ 5 lõige 3
Lõige 3 annab üldhuviteenuse osutaja mõiste, mis omab tähendust eelnõu mitmetes sätetes (vt § 30,
§ 35 ja § 39 ja viidatud paragrahvide seletusi).

35
Vdl keelamise kohta välisriigid: GewO § 35 lg 1, lg 6a, lg 8 ja lg 9, DIHT-eelnõu § 11, AGewO § 87 lg 1 nr 3 GewO 21 2003 §
35, GewO 21 2008 § 27, sh usaldusväärsuse mõiste alused: GüKG § 3 lg 3, DIHT-juhis 1981 nr 13, GewO 21 2003 § 2 lg 9,
2008 § 2 lg 7, AGewO § 95; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 33; Eesti õigus: HKTS § 1, RHS § 40.
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Üldhuviteenuse osutajaks on alati elutähtsat teenust osutav ettevõtja. Elutähtsa teenuse ja selle
osutaja mõiste on antud hädaolukorra seaduse §-des 34 ja 37. Hädaolukorra seaduse § 37 lõikest 2
tulenevalt jääb ettevõtjatest elutähtsa teenuse osutajate lõplik määratlemine eriseaduste ülesandeks.
Seega on üldhuviteenuse osutaja mõiste on täidetud esmajoones hädaolukorra seaduse alusel
majandustegevuse eriseadustes määratletud elutähtsate teenuste osutajatega.
Eesti majandustegevuse seadused kasutavad kahte paljuski kattuvat terminit – „universaalteenus“
ning „elutähtis teenus“ – ilma nende sisu ja omavahelisi seosed süsteemselt läbi mõtlemata.
Tarbijakaitseseadus defineerib universaalteenuse kui „üldistes huvides osutatava ja riigi või teatud
piirkonna valdava enamiku elanike kasutatava teenuse, milleks on gaasi-, elektri-, soojusenergia-,
vee- ja kanalisatsiooni-, jäätmekäitlus- ja sideteenus ning muu samalaadne teenus“.
Majandustegevuse eriseadused sageli täpsustavad eelnimetatud teenuste raames, millises osas on
36
tegu universaalteenustega ja millises mitte. Lisaks annavad majandustegevuse eriseadused loetelu
teenustest, mida loetakse elutähtsateks teenusteks hädaolukorra seaduse tähenduses, kusjuures nii
hädaolukorra seaduse §-st 34 nähtuva elutähtsate teenuste loetelu kui täpsustavate eriseaduste
loetelude põhjal võib väita, et suures osas langevad elutähtsad teenused kokku
37
universaalteenustega . Samas on majandustegevuse eriseadustega sätestatud toimepidevuse
38
(varustuskindluse) tagamise kohustused seotud mitte elutähtsa teenuse, vaid universaalteenuse ,
39
40
märkimisväärse turujõu või lihtsalt kõigi asjaomase seaduse alusel osutatavate teenustega .
Lisaks võib üldhuviteenuse osutajaks olla seaduses sätestatud juhul ka muu ettevõtja – see annab
seadusandjale võimaluse otsustada, milliste teenuste puhul ta soovib MTSÜSi üldhuviteenuste osutaja
kohta käivate sätete kohaldumist.
§ 5 lõige 4
Lõige 4 määratleb teenuseosutaja MTSÜS tähenduses, sest mõiste leiab kasutamist mitmetes eelnõu
sätetes. Teenuseosutajaks on teenuste direktiivi artikli 4 punktis 2 nimetatud lepinguriigi ettevõtja, kes
soovib osutada või osutab teenust. Teenuste direktiivi artikli 4 punkti 2 kohaselt on teenuseosutaja
lepinguriigi kodanikust füüsiline isik või liikmesriigis asutatud mistahes juriidiline isik ELTL artikli 54
tähenduses. Juriidilise isiku mõiste asutamisvabadust käsitlevate ELTL sätete kohaselt jätab
ettevõtjate otsustada, millises õiguslikus vormis peavad nad sobivaks oma tegevust teostada. Seega
on juriidilised isikud ELTL tähenduses on kõik isikud, kes on asutatud lepinguriigi õiguse alusel või
kelle tegevus on reguleeritud lepinguriigi õigusega, sõltumata nende õiguslikust vormist.
Teenuseosutaja määratlemine on vajalik selguse huvides – eelnõu sätted, mis võtavad üle teenuste
direktiivi, kohalduvadki ainult teenuste direktiiviga hõlmatud ettevõtjatele.
Tähelepanu tuleb juhtida sellele, et teenuste direktiivi poolt hõlmamata on tegevused, st
tegevusvaldkonnad, millele teenuste direktiivi ei kohaldata ning direktiivist tulenevad õigused ja
kohustused ei laiene. Teenuseosutaja MTSÜS tähenduses ei ole seega lepinguriigi ettevõtja, kelle
majandustegevus piirdub ühe või mitme teenuste direktiivi artikli 2 lõikes 2 nimetatud tegevusalaga,
milleks on:
1) finantsteenused;
2) hasartmängu korraldamine;
3) tervishoiuteenused;
4) sotsiaalteenused, mis on seotud sotsiaalkorterite, lastehoolduse ning püsivalt või ajutiselt
puudustkannatavate perede või isikute toetamisega;
5) ajutist tööd vahendavate tööbüroode teenused;
6) elektroonilise side ja võrgu teenused;
7) audiovisuaalsed teenused, sealhulgas kino, filmi-, tele- ja raadioteenused;
8) transporditeenused;
9) turvateenused.

36
37
38

Vt nt elektroonilise side seaduse § 69, postiseaduse § 5.
Nt postiseaduse §-ga 5 samastataksegi asjaomase valdkonna universaalteenus ja elutähtis teenus.
NT elektri
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Seega MTSÜS sätted, mis reguleerivad teenuseosutajate õigusi ja kohustusi siiski ei kohaldu lõikes 5
nimetatud valdkondades tegutsevatele ettevõtjatele. Lisaks teenuste direktiivi artiklis 2 lõikes 2
nimetatud valdkondadele ei kohaldata direktiivi ka artikli 1 lõigetes 2–7, artikli 2 lõikes 3 ning artiklis 3
nimetatud küsimustes ja valdkondades, kuid nende kordamist ei ole eelnõus peetud vajalikuks.
Siinkohal tuleks põhjalikumalt lahti seletada teenuste direktiivi artikli 2 lõikes 2 sätestatud tegevusalad,
mille suhtes direktiiv ei kohaldu.
Teenuste direktiivi termin „mittemajanduslikel kaalutlustel osutatavad üldhuviteenused“ viitab
teenustele, mida ei osutata majandustegevuse raames, näiteks riikliku alg- ja keskhariduse valdkonna
teenuseid. Sellist välistust ei ole eelnõus vaja sätestada, sest selline tegevus ei ole majandustegevus
ning on seaduse kohaldamisalast väljas. Sellise tegevuse puhul ei ole tegemist ka teenusega ELTL
artikli 57 tähenduses ning seega ei ole need teenuste direktiiviga hõlmatud. Seevastu üldist
majandushuvi pakkuvad teenused, näiteks elektrienergia ja gaasisektori teenused, on majanduslikel
kaalutlustel osutatavad teenused ning seetõttu kuuluvad need põhimõtteliselt teenuste direktiivi
reguleerimisalasse. Euroopa Kohtu praktika alusel otsustatakse, kas teenus, mida lepinguriik käsitleb
üldhuviteenusena, on majanduslikel või mittemajanduslikel kaalutlusel osutatav teenus. Igal juhul ei
saa kõiki ühe valdkonna teenuseid, näiteks kõiki haridusteenuseid, käsitleda mittemajanduslikel
kaalutlustel osutatavate üldhuviteenustena.
Teenuste direktiivis sätestatud finantsteenuste välistus kohaldub kõikidele finantsteenustele,
sealhulgas panga-, krediidi-, väärtpaberi- ja investeerimisfondide ning kindlustus- ja
pensioniteenustele. See hõlmab ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi
2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) I lisas loetletud teenuseid, näiteks
tarbijakrediidi- ja hüpoteeklaenuteenuseid, kapitalirenti ning maksevahendite väljaandmist ja
haldamist. Teenused, mille puhul ei ole tegemist finantsteenustega, näiteks kaupade väljarentimises
seisnevad kasutusrenditeenused, ei ole eelnõu reguleerimisalast välja jäetud.
Teenuste direktiivis sätestatud elektrooniliste sidevõrkude ja –teenuste välistus hõlmab elektroonilisi
sideteenuseid ja võrke ning nendega seotud vahendeid ja teenuseid, nagu need on määratletud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniliste
sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv)) artiklis 2. Sellised
teenused ja võrgud on näiteks kõneside ja elektronposti edastamine. Need teenused on välja jäetud
aga üksnes „telekomipaketti“ kuuluva viie direktiiviga hõlmatud küsimuste osas. Nimetatud viie
direktiiviga hõlmamata küsimustes, nagu „ühtsed kontaktpunktid“ või elektroonilised menetlused,
kohaldatakse teenuste direktiivi.
Teenuste direktiivis sätestatud välistus transpordi valdkonna teenuste osas hõlmab ELTLi VI jaotise
reguleerimisalasse kuuluvaid teenuseid. Seega hõlmab välistus õhutransporti, mere- ja
siseveetransporti, sealhulgas sadamateenuseid, samuti auto- ja raudteetransporti, sealhulgas eriti
linnatransporti, takso- ja kiirabivedusid. Transporditeenuste välistus ei puuduta teenuseid, mis ei ole
transporditeenused nagu näiteks autokooliteenused, kolimisteenused, autorenditeenused,
matuseteenused või aerofotograafia teenused. Samuti ei puuduta see sadamate ja lennujaamade
muud tulundustegevust, näiteks kaupluste ja restoranide tegevust.
Teenuste direktiivis sätestatud välistus ajutist tööd vahendavate tööbüroode teenuste osas hõlmab
töötajate vahendamist ajutist tööd vahendavate tööbüroode poolt. Teenused, mille puhul ei ole
tegemist töötajate vahendamisega ja mida võib osutada sama teenuseosutaja, näiteks
töölerakendamis- või värbamisteenused, ei ole eelnõu reguleerimisalast välja jäetud.
Tervishoiuteenuste välistus hõlmab tervishoiu- ja farmaatsiateenuseid, mida tervishoiutöötajad
osutavad patsientidele, et hinnata, säilitada või taastada nende tervislikku seisundit, kui asjaomased
tegevusvaldkonnad on liikmesriigis, kus neid osutatakse, reserveeritud reguleeritud tervishoiuala
esindajatele. Sellest järeldub, et reguleerimisalast ei ole välja jäetud teenused, mida osutatakse mitte
patsiendile, vaid tervishoiutöötajale endale või haiglale, näiteks raamatupidamisteenused,
koristusteenused, sekretäri- ja haldusteenused, meditsiinitehnika tarnimine ja hooldamine, samuti
meditsiiniliste uuringute keskuste teenused. Lisaks kuuluvad eelnõu kohaldamisalasse ka tervishoiu
valdkonnad, mille eesmärk ei ole säilitada, hinnata või taastada patsiendi tervislikku seisundit (heaolu
parandamine või lõõgastuse pakkumine spordiklubides). Tervishoiuteenuste välistus puudutab üksnes
neid tegevusi, mis on liikmesriigis, kus neid osutatakse, reserveeritud reguleeritud tervishoiuala
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esindajatele. Teenused, mida saab osutada ilma kutsealast erikvalifikatsiooni omandamata, kuuluvad
eelnõu kohaldamisalasse. Tervishoiuteenuste väljajätmine puudutab vaid inimeste tervisega seotud
teenuseid ja mitte veterinaararstide teenuseid.
Teenuste direktiivis sätestatud välistus audiovisuaal- ja raadioringhäälinguteenuste osas hõlmab
audiovisuaalteenuseid, st teenuseid, mille põhiline otstarve on pakkuda liikuvaid pilte koos heliga või
ilma helita, sealhulgas televisiooni ja filmide näitamist kinodes olenemata nende tootmise, levitamise
või edastamise viisist. See hõlmab ka raadioringhäälinguteenuseid. Audiovisuaal- või
raadioringhäälinguteenustega seotud muud teenused, näiteks reklaamiteenused või toidu ja jookide
müük kinodes, ei ole direktiivi kohaldamisalast välistatud.
Teenuste direktiivis sätestatud välistus hasartmängude korraldamise osas hõlmab kõiki rahalise
panusega õnnemänge, sealhulgas eelkõige numbrimängud, näiteks loteriid, kraapimisloteriid,
kasiinodes ja alkohoolseid jooke müüvates meelelahutusettevõtetes pakutavad hasartmängud,
kihlveotehingud, bingoteenused ning heategevusorganisatsioonide või mittetulundusühingute
käitatavad ja neile kasu toovad hasartmängud. Direktiivi reguleerimisalast ei ole aga välistatud
osavusel põhinevad mängud, mille puhul ei anta auhindu, vaid mängijale antakse võimalus tasuta
mänguks või reklaammänguks, mille ainus eesmärk on edendada kaupade või teenuste müüki. Lisaks
sellele ei puuduta välistus ka kasiinodes osutatavaid muid teenuseid, näiteks toidu ja jookide müüki.
Teenuste direktiivis sätestatud avaliku võimu teostamisega seotud tegevuse välistus kajastab ELTLi
artiklit 51, mille kohaselt avaliku võimu teostamisega seotud tegevuse suhtes ei kohaldata
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabadusega seotud sätteid. Kooskõlas Euroopa Kohtu
praktikaga puudutab see välistus ainult konkreetseid tegevusi, mitte aga terveid kutsealasid. Seda,
kas konkreetne tegevusvaldkond on otseselt või kaudselt seotud avaliku võimu teostamisega, ei saa
liikmesriik ühepoolselt otsustada, vaid seda tuleb hinnata Euroopa Kohtu kehtestatud üldkriteeriumide
alusel. Seega üksnes asjaolu, et liikmesriik peab tegevust avaliku võimu teostamiseks või et osutaja
on riik, riigiorgan või avalikke ülesandeid täitev organ, ei tähenda, et tegevuse suhtes kohaldatakse
ELTLI artiklit 51. Juhtumite korral, kus tuleb hinnata, kas teenuse osutamise valdkond kuulub ELTLi
artikli 51 reguleerimisalasse ja jääb seega teenuste direktiivi reguleerimisalast välja, tuleb täpselt
järgida Euroopa Kohtu poolt artiklile 51 omistatud kitsast reguleerimisala.
Sotsiaalteenused, mis on seotud sotsiaalkorterite, lastehoolduse ning püsivalt või ajutiselt
puudustkannatavate perede ja isikute toetamisega jäetakse teenuste direktiivist välja ulatuses, kus
neid osutavad riik, riigi volitatud teenuseosutajad, kellel on seega kohustus neid teenuseid osutada,
või
riigi
tunnustatud
heategevusorganisatsioonid.
Mõiste
„riigi
tunnustatud
heategevusorganisatsioonid“ hõlmab kirikuid ja kiriklikke organisatsioone, mis tegutsevad heategeval
eesmärgil. Välistust ei laiendata nimetatud teenustele juhul, kui neid osutavad muud liiki
teenuseosutajad, näiteks ilma riigi volituseta tegutsevad eraettevõtjad. Eralapsehoidja poolt osutatav
lastehooldusteenus ja muud eraettevõtjate poolt osutatavad lastehooldusteenused (näiteks
suvelaagrid) ei ole eelnõu reguleerimisalast välja jäetud. Samamoodi on püsivalt või ajutiselt
puudustkannatavate perede ja isikute toetamisega seotud sotsiaalteenused, mida osutatakse
perekonna ebapiisava sissetuleku või täieliku või osalise sõltumatuse puudumise tõttu, ja neile, keda
ähvardab marginaliseerumise oht, näiteks vanurite hooldamine või töötutele osutatavad teenused,
direktiivi kohaldamisalast väljas, kui neid osutab eespool nimetatud teenuseosutaja (st riik, riigi
volitatud teenuseosutaja või riigi tunnustatud heategevusorganisatsioon). Seega ei ole näiteks
kodumajapidamises osutatavad eratoetusteenused direktiivi reguleerimisalast välistatud.
Teenuste direktiivis sätestatud turvateenuste välistus hõlmab selliseid teenuseid nagu vara ja
territooriumi valve, isikute kaitse (ihukaitsjad), turvapatrull või hoonete valve, samuti raha ja
väärtasjade hoiulevõtmine, säilitamine, vedu ja jaotamine. Välistus ei puuduta teenuseid, mis ei ole
turvateenused, näiteks tehniliste turvaseadmete müük, tarnimine, paigaldus ja hooldus.
§ 6. Majandustegevuse nõuded
§ 6 lõige 1
PS § 29 lg 1 lauses 2 ja § 31 lauses 2 nimetatud seadusreservatsioonist tulenevalt võib
majandustegevusega tegelemise õiguse kasutamise tingimused ja korra sätestada seadus. MTSÜS-s
tuleb seega üldiselt sätestada, et PS §-dele 29 ja 31 tuginevat majandustegevusega tegelemise õigust
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võib kasutada isik tingimusel, et majandustegevus vastab seadusest tulenevatele nõuetele
(majandustegevuse nõuetele). Nii refereeribki § 6 lõige 1 põhiseaduslikku kaitseala klauslit, tuues
koosmõjus § 3 lõike 2 teise lausega esile, et põhiseaduslikult kaitstud majandustegevuse alustamist ja
teostamist võib kitsendada ja avalikust huvist tulenevalt majandustegevuse vabaduse kasutamisele
tingimusi seada vaid seadusega. Paragrahvi 6 lõike 1 täpsustuseks võib öelda, et isik võib
majandustegevusega tegeleda eri tegevuskohtades ja mitmel tegevusalal, kui ta on täitnud seaduses
igale tegevusalale ja tegevuskohale kehtestatud subjektiivsed või objektiivsed tingimused (vrd AGewO
§ 30 ja § 46). Kokkuvõtvalt tähendab § 6 lõige 1 seda, et seadusega võib kehtestada avalikust huvist
lähtuvalt nõudeid ja kohustusi, mida isik peab majandustegevusega alustamisel ja selle teostamisel
täitma (vt ka § 3 lõike 2 seletus).
Majandustegevuse nõuded võivad tuleneda ka ratifitseeritud rahvusvahelisest lepingust või Euroopa
Liidu õigusaktist.
Kuivõrd majandustegevuse nõue on avalik-õiguslikku laadi, siis ei saa majandustegevuse nõuete
rikkumine olla tsiviilõigusliku tehingu tühisuse või vaieldavuse aluseks.
Oluline on rõhutada, et majandustegevuse alustamise lubatavus sõltub majandustegevuse nõuete
kontrollimisest vaid juhul, kui majandustegevuse alustamiseks on nõutav tegevusluba. MTSÜS
kohaselt kehtib põhimõte, et majandustegevuse nõudeid peab saama kontrollida igal ajal, ent kui
nõudeid kontrollitakse enne alustamist, siis ei tohi juhul, kui puudub tegevusloakohustus,
kontrollimisest sõltuda lubatavus. Seega kehtib põhimõte, et tegevusloakohustuseta tegevusaladel
teostatakse järelevalvet üksnes tagantjärele.
Selleks et tagada majandustegevuse nõuete rakendamine kooskõlas MTSÜS, põhiseaduse ja ELi
õigusega, tuleks eriseaduste loomisel alati silmas pidada asjaomase majandustegevuse nõude
eesmärki. Majandustegevuse nõuete sätestamise eesmärk saab seejuures olla vaid
majandustegevuse ohutuse ja sobivuse kontrollimine. Veelgi majandustegevuse nõuete eesmärki
täpsustades võib selle jaotada põhimõtteliselt kaheks: eesmärk kontrollida isiku (subjektiivset) sobivust
ning eesmärk kontrollida majandustegevuse sisulist (objektiivset) sobivust. Seega ilmnevad siinkohal
majandustegevuse nõuete põhiliigid – subjektiivsed või objektiivsed ehk isikulised või esemelised (vt
lõigete 2–4 seletus).
Eriti oluliseks muutuvad majandustegevuse nõuded ettevõtja jaoks, kui need on seadusandja
otsusega lisatud tegevusloa kontrolliesemesse, sest siis sõltub nende täitmise tõendamisest ettevõtja
võimalus majandustegevust alustada (vt lõigete 2–4 ja § 18 seletus).
Siiski tuleb osadesse kehtivas õiguses tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatesse majandustegevuse
nõuetesse suhtuda kriitiliselt, sest mitmetel juhtudel on need liiga ebamäärased, et tagada piisav
õigusselgus ja õiguskindlus ning õigustada majandustegevuse keelamist.
Näiteks kontrollitakse enne tegevusloa väljastamist taotleja usaldusväärsust (relvaseaduse § 68 lg 2¹
p 3, hasartmänguseaduse § 9 lg 1, turvaseaduse § 47 lg 2 p 4). Kontrolliesemesse kuuluvad
majandustegevuse nõuded peaksid pigem olema konkreetsemad, ka usaldusväärsust on võimalik
seaduse tasandil täpsustada. Näiteks järgmistele majandustegevuse nõuetele vastamine (või
mittevastamine) ilmselget näitab isiku usaldusväärsust:
- isikul ei ole karistatust süüteo eest, mis pandi toime lõhkematerjali, pürotehnilist toodet,
laskemoona või tulirelva kasutades (lõhkematerjaliseaduse § 18 p 4);
- isikul ei ole karistust dokumentide või andmete võltsimise, hävitamise või andmetöötlusalaste
kuritegude eest (arhiiviseadus § 23 lg 1 p 2);
- füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule või äriühingu juhatuse liikmetele või teistele
juhtima õigustatud isikutele ei ole välja kuulutatud pankrotti, neid ei ole karistusregistri
andmete kohaselt süüdi mõistetud esimese astme kuritegude eest, majandus- ega
ametialaste kuritegude eest ega kuritegude eest töötervishoiu, tööohutuse ja tehnilise
järelevalve valdkonnas ega üle kahe korra raudteeseaduses sätestatud raudteeliikluse
ohutusega seotud väärtegude eest ega väärtegude eest sotsiaal- ja tööõiguse ning
tollikorralduse valdkonnas, mille eest on kohaldatud sellele väärteole kehtestatud karistuse
maksimummäära (raudteeseaduse § 11 lg 1 p 2).
Täpsustamist vajaksid ka näiteks järgmised kontrollieseme nõuded:
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-

õppekavas õppe eesmärgiks seatud vajalikud pädevused, oskused ja teadmised on
saavutatavad õppekavaga (erakooliseaduse § 5 p 2);
ettevõtja organisatsioon on taotletava tegevuse ulatuse ja laadiga kooskõlas
(elektrituruseaduse § 26 lg 2 p 1);
ettevõtjal on tegutsemiseks majanduslikud eeldused (elektrituruseaduse § 26 lg 2 p 4).

§ 6 lõiked 2–5
Lõige 2 sätestab, et majandustegevuse nõuded võivad olla isikulised,
informatsioonilised ning lõiked 3–5 määratlevad need nõuded (vt ka § 18 seletus).

esemelised

või

Isikulised on majandustegevuse nõuded, mis kehtestatakse füüsilise isiku isikuomadustele ja
oskustele, näiteks nõuded hariduse, kvalifikatsiooni, asjatundlikkuse või tervisliku seisundi kohta (lõige
3). Vastavust isikulistele majandustegevuse nõuetele tõendatakse kehtivate seaduste kohaselt
reeglina kahel viisil: kutsekvalifikatsiooni omistamisega või isiku nõuetele vastavuse hindamise ja
tõendamisega (personali sertifitseerimine).
Kontrolliesemesse kuuluvad isikulised majandustegevuse nõuded on näiteks järgmised:
- vajaliku kvalifikatsiooni olemasolu (elektrituruseaduse § 26);
1
- vajaliku oskusega personal (kaugkütteseaduse § 18; kaubandusliku meresõidu koodeksi § 8 ,
elektrituruseaduse § 26 lg 2 p 3, maaparandusseaduse § 27, tervishoiuteenuste korraldamise
seaduse § 41 p 6, erakooliseaduse § 5 lg 5 p 5 jpt);
- vähemalt kaheaastane töökogemus rakkude, kudede ja elundite käitlemise valdkonnas
12
(rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse § 4 );
- asjaomane akadeemiline või rakenduslik erialane kõrgharidus ning erialane töökogemus
2
(teeseaduse § 25 lg 3);
- liiklusseaduse § 36 lõike 2 kohaselt kehtestatud eeskirjale vastavad õpetajad (liiklusseaduse §
35 p 4);
- raudtee-ettevõtja vedurijuhil on vedurijuhiluba ja vajalik kvalifikatsioon ning vedurijuhiabi ning
raudteeliikluse ohutuse ja raudteeliikluse juhtimise eest vastutaval isikul on kutsetunnistus
(raudteeseaduse § 11 lg 1 p 4).
Esemelised on majandustegevuse nõuded, mis ei ole isikulised ega informatsioonilised, eelkõige
nõuded ettevõttele, käitisele, ehitisele või selle osale, masinale, tootele, teenusele, tegevusele,
finantsseisundile või ettevõtja majandustegevusest tingitud keskkonnamõjule (lõige 4).
Kontrolliesemesse kuuluvad esemelised majandustegevuse nõuded on näiteks järgmised:
1
- ettevõtjal on tegutsemiseks tehnilised võimalused (kaubandusliku meresõidu koodeksi § 8 ,
kaugkütteseaduse § 18);
- nõuded aktsia- või osakapitalile (kaugkütteseaduse § 18, elektrituruseaduse § 15);
- tervisekaitsenõuetele vastavad õpperuumid (hooned, sisustus ja muu vara) või nende
kasutamise võimalus, õppesõiduväljak või selle kasutamise võimalus, õigusaktides sätestatud
nõuetele vastavad õppesõidukid või õppesõidukite kasutamise võimalus, liiklusseaduse § 28
lõike 4 kohaselt kehtestatud eeskirjadele vastavad õppekavad ja õppedokumentatsioon,
õppekavades ettenähtud metoodilised ja audiovisuaalsed õppevahendid ning tarvikud
(liiklusseaduse § 35 punktid 1–3, 5 ja 6);
- eriarstiabi või iseseisvalt õendusabi osutamise ruumid, sisseseade või aparatuur ei vasta
käesoleva seaduse alusel kehtestatud nõuetele (tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §
48 lg 1 p 2);
- nõuded apteegi ruumidele, sisseseadele, tehnilisele varustusele, arvestusele ja aruandlusele
ning töökorraldusele (ravimiseaduse § 31 lg 6 p 3, § 49 lg 1 p 3).
Ettevõtja tegevuskohaga seotud esemelised majandustegevuse nõuded on ka näiteks:
- alkoholi ladustamine on lubatud vaid registrisse kantud tegevuskohas (alkoholiseaduse § 3 lg
3);
- alkoholi hulgimüük on lubatud vaid registrisse kantud tegevuskohas (alkoholiseaduse § 29);
- alkoholi jaemüügi piirangud (alkoholiseaduse § 40);
Sageli leidub ka vastutuskindlustuse või muu samalaadse tagatisega seotud esemelisi nõudeid:
- teavitatud isiku vastutuskindlustuse kohustus (küttegaasiohutuse seaduse § 7);
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-

tehnilise kontrolli teostaja ja isiku nõuetele vastavusele hindaja ja tõendaja vastutuskindlustus
(küttegaasiohutuse seaduse § 27);
A- või C-tüüpi tehnilise kontrolli teostaja vastutuskindlustus (elektriohutusseaduse § 36);
raudtee-ettevõtja vastutuskindlustus (raudteeseaduse § 14);
tunnustatud asutuse vastutuskindlustus (surveseadme ohutuse seaduse § 14);
isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja vastutuskindlustus (kaevandamisseaduse § 19);
reisiettevõtja tagatis (turismiseaduse § 15).

Esemeliseks võib teatud juhtudel olla ka füüsilise isikuga seotud nõue. Näiteks leidub
majandustegevuse nõudeid, mille sisuks on füüsilise isiku tegevusvabaduse piiramine teatud
tegevusala ja ettevõtjaga:
- isik võib olla vedude eest vastutavaks isikuks ainult ühe vedaja juures (autoveoseaduse § 7 lg
1
1 );
- isik võib olla vastutavaks töötajaks ainult ühe ettevõtja juures ja ainult ühel tegevusluba
2
1
nõudval teehoiutööl (teeseaduse § 25 lg 2 );
- tegevusluba relvade ja laskemoona valmistamiseks või müügiks, relvade ümbertegemiseks
või parandamiseks ei anta isikule, kes tegeleb turvateenuste osutamise või
eradetektiivindusega (relvaseaduse § 68 lg 2).
Peale eeltoodu leidub teatud toote, teenuse, süsteemi või protseduuriga seotud majandustegevuse
nõudeid, mille eesmärk on tagada nende kvaliteedistandarditele vastavus (nt ravimite valmistamise või
säilitamise nõuded, raviminiseaduse §-d 32 ja 34).
Informatsioonilised on majandustegevuse nõuded, mis kohustavad ettevõtjat esitama teatud teda või
tema tegevust puudutavat informatsiooni (lõige 5). Informatsioonilise nõuete puhul ilmneb üks
peamine kontseptsionaalne probleemistik: kui isikulised ja esemelised majandustegevuse nõuded
võivad kuuluda tegevusloa kontrolliesemesse, siis informatsiooniliste nõuete kontrolliesemesse
kuulumist on raskem põhjendada.
Kui põhimõtteliselt võib olla lubatav tegevusloa kontrolliese, mis koosneb nii informatsioonilistest kui
ka teistest majandustegevuse nõuetest, siis keerulisem on põhjenda loakohustust, mille
kontrolliesemesse kuuluvad vaid informatsioonilised nõuded. Sel juhul kehtestatakse loakohustus
tegevuse kohta informatsiooni kogumise eesmärgil ja seda loakohustust tuleb käsitleda hoopis
teatamiskohustusena. MTSÜS kontseptsiooni vaatenurgast on oluline küsimus, kas sellise kohustuse
täitmisest saab sõltuda majandustegevuse alustamise lubatavus. Kui majandustegevuse alustamise
lubatavus sõltub informatsiooni edastamisest ehk eelnõu tähenduses teatamisest, on see sisuliselt
teatamisreservatsiooniga keeld. Kuivõrd ettevõtja vaatenurgast ei erine teineteisest oluliselt
teatamisreservatsiooniga ja loareservatsiooniga keelud (mõlemal juhul pole alustamine eelnevalt
lubatud), käsitleb MTSÜS sääraseid preventiivseid teatamiskohustusi, mille täitmisest sõltub
majandustegevuse lubatavus, tegevusloana. Kui eelnõu ei nimetaks teatamisreservatsiooniga keeldu
loakohustuseks, vaid pigem majandustegevusteate “karmimaks” variandiks, lisanduks täiendav
lubatavuse eristamine, ent sisulisi muudatusi see endaga kaasa ei tooks. Laiem poliitiline eesmärk
peab olema, et tegevusalasid, mis oleks algusest peale lubatud, eksisteeriks rohkem kui neid, mis on
algusest peale keelatud. Teatamisreservatsiooniga keelu kaotamine tähendaks suurt sammu selles
suunas, et leidub rohkem algusest peale lubatud tegevusalasid. Nii järgitaks parimal viisil
põhiseadusest tulenevat majandustegevuse vabaduse põhimõtet.
Põhjuseks, miks informatsioonilised nõuded ei peaks kuuluma tegevusloa kontrolliesemesse, on
informatsiooniliste nõuete eesmärgi erinevus teistest majandustegevuse nõuetest: isikuline või
esemeline nõue peab vahetult tagama ohutuse, samas informatsiooniline nõue peab lihtsalt
vahendama teavet selleks, et oleks võimalik nõuetele vastavust kontrollida. Seepärast välistab
informatsioonilise nõude eesmärk selle kuulumise tegevusloa kontrolliesemesse.
§ 6 lõige 6
Lõige 6 näeb ette võimaluse, et isikulistele nõuetele ei pea ilmtingimata vastama ettevõtja ise.
Majandustegevusega tegeleva isiku asemel võib nõuetele vastata ka kolmas isik, kui see ei ole
seadusega erilistel põhjustel välistatud. Nõuetele vastav isik ei ole ettevõtja esindaja, vaid lihtsalt tema
heaks lepingu alusel tegutsev füüsiline isik, kes ei tegele iseseisvalt majandustegevusega. Nõuetele
vastava isiku volituste lõppemisel peab ettevõtja viivitamata leidma uue nõuetele vastava isiku, välja
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arvatud, kui sellise isiku määramine ei ole seaduse kohaselt nõutav. Nõuetele vastavat isiku loogikat
kasutatakse näiteks nii Saksa, Austria kui ka Tšehhi õiguses (nimetatakse asetäitjaks).
Olulisest avalikust huvist tuleneval põhjusel võib seadusega ette näha juhud, kui:
1) isikulisele majandustegevuse nõudele peab vastama füüsilisest isikust ettevõtja ise või juriidilisest
isikust ettevõtja juhatuse liige või kõik juhatuse liikmed;
2) leping, mille alusel ettevõtja heaks tegutseb isikulisele majandustegevuse nõudele vastav isik, peab
vastama teatud sisu- või vorminõuetele.
Seega füüsiline või juriidiline isik, kes ei vasta majandustegevuse nõuetele, ent kes soovib alustada
majandustegevust, peab määrama nõuetele vastava isiku, kes vastab majandustegevuse nõuetele.
Nõuetele vastava isiku sätte peamine roll MTSÜS-s ilmneb seega seoses tegevusloakohustusega:
sageli kuulub tegevusloa kontrolliesemesse ka juba eelnevalt kontrollitud pädevusega füüsilise isikuga
lepingulise suhte olemasolu nõue. Sellisel juhul saab ettevõtja enda nõuetele mittevastavuse korral
tegutseda kellegi teise kaudu, sest tegevusloa taotluse menetluses kontrollitakse üksnes pädeva isiku
olemasolu ettevõtja käsutuses. Eriseadustes nimetatakse sellist isikut näiteks järgmiselt:
- vedude eest vastutav isik (autoveoseaduse § 7);
- elektritöö juht (elektriohutusseaduse § 20);
- surveseadmetöid juhtiv isik (surveseadme ohutuse seaduse § 25);
- masinatöid juhtiv isik (masinaohutuse seaduse § 18);
- tõsteseade töid juhtiv isik (lifti ja köistee ohutuse seaduse § 17);
- gaasitöid juhtiv isik (küttegaasiohutuse seaduse § 16);
- lõhkematerjali käitlemise korraldaja (lõhkematerjaliseaduse § 62);
- pürotehnilise toote käitlemise korraldaja (lõhkematerjaliseadus § 66);
- kahjuritõrjet juhtiv vastutav spetsialist (biotsiidiseaduse § 39);
- ehitusalal vastutav spetsialist (ehitusseaduse § 47);
- kaevandusalal tegutseva ettevõtja vastutav spetsialist (kaevandamisseaduse § 14);
2
- tee-ehitusalal tegutseva ettevõtja vastutav isik (teeseadus § 25 lg 2);
- raudtee-ehituse eest vastutav spetsialist (raudteeseaduse § 24 p 2, § 25);
- pädev isik, kellel on ülikoolis omandatud akadeemiline haridus arstiteaduses, bioloogias või
viimasega seonduval erialal või vastav välisriigi kvalifikatsioon (rakkude, kudede ja elundite
12
käitlemise ja siirdamise seadus § 4 );
- pädev isik (ravimiseaduse § 12 ja 53).
Samas leidub ka tegevusloa kontrolliesemesse mittekuuluvaid füüsilise isiku oskustega seotud isikulisi
majandustegevuse nõudeid, sealhulgas näiteks:
1
- nõuded gaasipaigaldise püsiliiteid tegevatele isikutele (küttegaasi ohutuse seaduse § 16 );
- nõuded gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajale (küttegaasi ohutuse seaduse § 13);
- nõuded püsiliidetega tegelevale isikule (surveseadme ohutuse seaduse § 7);
- nõuded surveseadme järelevaatajale (surveseadme ohutuse seaduse § 20);
1
- nõuded surveseadme käitajale (surveseadme ohutuse seaduse § 21 )
- nõuded
maaparanduse
uurimistöö
või
maaparanduse
projekteerimise
või
maaparandusekspertiisi ala vastutavale spetsialistile (maaparandusseaduse § 28 lg 2).
Nõuetele vastava isiku kasutamist tuleb eristada tsiviilõiguslikust esindusõigusest (vrd TsÜS §-d 115
jj), mis antakse kolmandale isikule tahteavalduse tegemiseks tehingus teise isikuga. Kuigi
majandustegevusega tegeleva isiku esindusõiguse andmise protsess toimub enamasti tsiviilõiguse
baasil (st tehinguga), peab majandustegevuse nõuetele vastavat isikut sätestav norm olema avalikõiguslikku laadi, mille õigusmõju tulemusena tekivad õigussuhted avaliku võimu kandja ja ettevõtja
vahel. Seega ei omaks nõuetele vastava isiku poolt majandushaldusasutuse suhtes tehtavad
õigustoimingud ilma vastava avalik-õigusliku normita soovitud õigusmõju. MTSÜS-s sätestatava
nõuetele vastava isiku kasutamise võimaluse avalik-õiguslik mõju seisneb eelkõige selles, et
majandushaldusasutus tunnustab just selle normi (§ 6 lg 6) alusel ettevõtja suhet nõuetele vastava
isikuga ning omistab viimase isikulised omadused ja õigustoimingud tegelikule ettevõtjale.
Teatud juhtudel, võib seadusandja seada ettevõtja poolt nõuetele vastava isiku kasutamisele teatud
lisatingimusi, näiteks näha ette, et isikulistele majandustegevuse nõuetele peavad vastama füüsilisest
isikust ettevõtja ise või juriidilisest isikust ettevõtja juhatuse liige või kõik juhatuse liikmed. Sellise
nõude kehtestamisel tuleb aga kontrollida sellise meetme proportsionaalsust.
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§ 7. Majandushaldusasutus
Uue mõiste kasutusele võtmise põhjendus. Majandushaldusasutuse mõiste kasutuselevõtu põhjus on
selge: kuivõrd isiku majandustegevust saab lubada või keelata või selle teostamist piirata ainult
avaliku võimu kandja, tuleb MTSÜS-s läbivalt reguleerida vastava pädevusega haldusorganite
tegevust, st läbivalt on eelnõu reguleerimisesemeks on ühelt poolt ettevõtja ning teiselt poolt
majandushaldusasutuse vaheline õigussuhe. Seejuures on HMS-s sätestatud haldusorgani mõiste
ning korrakaitseseaduses sätestatud korrakaitseorgani mõisted MTSÜS-i kontekstis liiga
laiaulatuslikud terminid, hõlmates ka neid avaliku võimu ülesandeid, mida MTSÜS ei reguleeri. Siiski
on haldusorganil MTSÜS tähenduses selgelt piiritletav ülesannete ring, mistõttu on kasulik
majandustegevusega seotud haldusmenetluses tekkiva õigussuhte selgemaks määratlemiseks avaliku
võimu kandjat ühe kindla mõiste kaudu kirjeldada. Seetõttu määratletaksegi „majandushaldusasutuse”
mõiste.
MTSÜS ei reguleeri majandushaldusasutuse territoriaalset ega isikulist pädevust, see jääb
eriseaduste lahendada. Seevastu on MTSÜS seaduseks, mis sätestab majandushaldusasutuse
esemelise pädevuse. Seega on majandushaldusasutus iga haldusorgan, kes täidab talle seadusega
antud ülesandeid vähemalt ühel §-s 7 sätestatud viisil:
1) tegevusloa taotluse lahendamine;
2) majandustegevuse peatamine või keelamine;
3) tegevusloa peatamine või kehtetuks tunnistamine;
4) ettevõtja majandustegevuse üle riikliku järelevalve teostamine.
Majandushaldusasutus on pädev asutus teenuste direktiivi art 9 p 9 tähenduses.
Majandushaldusasutuse eristamine sarnase funktsiooniga eraõiguslikest isikutest. Lisaks
majandushaldusasutustele leidub kehtivas õiguses lahendusi, mille kohaselt on nn klassikalised
majandushaldusasutuse ülesanded antud ettevõtjate endi pädevusse, st on toimunud
majandushalduse funktsioonide privatiseerimine. Selliste volitustega ettevõtjaid tuleb rangelt eristada
majandushaldusasutusest, kes on haldusorgan. Selliste ettevõtjate majandustegevuse sisuks on teiste
ettevõtjate isikulistele või esemelistele majandustegevuse nõuetele vastavuse hindamine ja
tõendamine, on kehtivat õigust analüüsides eelkõige järgmised:
isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja (küttegaasi ohutuse seadus § 21, surveseadme
ohutuse seadus § 30, kaevandamisseadus § 18, lifti ja köistee ohutuse seadus § 21);
toote nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja (küttegaasiohutuse seadus § 6, surveseadme
ohutuse seadus § 8);
personali sertifitseerija (elektriohutusseadus § 31, masina ohutuse seadus § 12);
tehnilise kontrolli teostaja (masina ohutuse seadus § 21, elektriohutuse seadus § 22 jj,
küttegaasi ohutuse seadus § 18, surveseadme ohutuse seadus § 28, lifti ja köistee ohutuse
seadus § 19);
mõõte- ja teimilabor (elektriohutusseadus § 32 lg 2 p 7;
volitatud asutus (toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus § 14);
tunnustatud asutus (surveseadme ohutuse seadus § 11);
teavitatud asutus (küttegaasiohutuse seadus § 5, lõhkematerjaliseadus § 10, raudteeseadus §
5
66 , ehitusseadus § 10, elektroonilise side seadus § 126, lifti ja köistee ohutuse seadus § 10);
1
inspekteerimisasutus (toote nõuetele vastavuse hindamise seadus § 26 );
1
kompetentne asutus (toote nõuetele vastavuse hindamise seadus § 26 );
1
heakskiidetud asutus (toote nõuetele vastavuse hindamise seadus § 26 );
1
kontrollasutus (toote nõuetele vastavuse hindamise seadus § 26 );
tunnustatud erapooletu asutus (surveseadme ohutuse seadus § 12);
7
akrediteerimisasutus (toote nõuetele vastavuse hindamise seadus § 26 ).
Dokumendid, millega tõendatakse teiste ettevõtjate või teiste eraõiguslike juriidiliste isikute poolt
ettevõtjate või nende heaks tegutsevate füüsiliste isikute oskuseid, on näiteks pädevustunnistus
(lõhkematerjaliseadus § 70) ja kutsetunnistused (kutseseadus § 10).
Sellisel juhul nähakse ette ka kontrollimenetlus, mis peab tagama majandushaldusasutusega
sarnaseid funktsioone täitva ettevõtja enda pädevuse, näiteks:
- personali sertifitseerimist teostava isiku akrediteerimine (elektriohutusseadus § 31, masina
ohutuse seadus § 23);

28

-

-

isiku nõuetele vastavust tõendava isiku akrediteerimine (küttegaasiohutuse seadus § 21,
surveseadme ohutuse seadus § 31, lifti ja köistee ohutuse seadus § 21);
toote nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja akrediteerimine (küttegaasiohutuse seaduse § 6,
5
lõhkematerjaliseadus § 11, surveseadme ohutuse seadus § 13, raudteeseadus § 66 ,
elektroonilise side seadus § 126, lifti ja köistee ohutuse seadus § 9);
tehnilise kontrolli teostaja akrediteerimine (küttegaasiohutuse seadus § 18; surveseadme
ohutuse seadus § 29);
1
volitatud asutuse akrediteerimine (toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus § 14 );
teavitatud asutuse akrediteerimine (lifti ja köistee ohutuse seadus § 10);
isiku pädevuse tõendamine eri- või ainuõiguse andmisega konkurentsiseaduse tähenduses,
vastav eri- või ainuõigus tehnilist kontrolli teostada antakse põhikirjaga (lifti ja köistee ohutuse
seadus § 19).

§ 8. Register
Infotehnoloogiline kontseptsioon. Eelnõu ja selle rakendussätete valmimise ühe olulise eeldusena tuli
mõelda, kuidas infotehnoloogiliselt lahendada MTSÜS kontseptsiooni rakendamine. Seejuures said
eelnõu väljatöötamisse kaasatud spetsialistid Justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluvast
Registrite Infosüsteemide Keskusest ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisalasse kuuluvast Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusest. Praegu on kõikvõimalikud
erinõuetega majandustegevused (osaliselt) kantud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
peetavasse MTRi, mida reguleerib MTRS ning mitmetesse teistesse eriseaduste alusel peetavatesse
registritesse. Infotehnoloogilise kontseptsiooni osas sai määravaks lähtekaalutluseks kaks võimalust,
mida arutati spetsialistide juuresolekul ka majandushaldusõiguse kodifitseerimiskomisjoni
nõupidamistel.
1) Töögrupi, Justiitsministeeriumi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt välja
pakutud lahendus: kõik § 8 määratlusele vastavad olemasolevad andmekogud ning nende
eriseadusest tulenev õiguslik tähendus kaotatakse ning nendes sisalduvad andmed viiakse
ühteregistrisse, mis moodustatakse tänase MTRi ja äriregistri ühendamisel ja mille õigusliku
tähenduse ning pidamise alused sätestab MTSÜS. Kõik ülejäänud olemasolevad infosüsteemid
võivad jääda haldusorganitele haldussiseste menetluseesmärkide saavutamiseks alles, kuid
väljapoole suunatud tähendus neil puudub.
2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse poolt
väljapakutud lahendus: kõik olemasolevad andmekogud säilitatakse, kuid nende õiguslikku
tähendust ühtlustatakse ning nende pidamise üldsätted tulenevad MTSÜS-st. Õigusliku tähenduse
omandab andmete kajastumine igas üksikus eriseaduse alusel peetavas registris. Tänane MTR jääb
üheks mitmest majandustegevust puudutavaks registriks.
Ideaalne oleks, kui MTR oleks üheks üldiseks registriks, mis tähendab, et eriregistrite loomise vajadus
peaks olema hoolikalt põhjendatud ning liikuda tuleks pigem liikuda selles suunas, et MTR kõrval
puuduksid igasugused teiste seaduste alusel sätestatud erilised järelevalveregistrid. Vaatamata sellele
otsustati eelnõu väljatöötamise käigus, et kõik olemasolevad ja sarnaste funktsioonidega andmekogud
peavad alles jääma. Siinkohal on otstarbekas lühidalt kokku võtta 27.01.10, 19.02.10 ja 22.02.10
majandushaldusõiguse kodifitseerimiskomisjoni kohtumiste otsused MTSÜS-is sisalduva registreid
puudutava regulatsiooni kohta:
1. ei looda ühte tervikregistrit MTRi, äriregistri ning teiste eriseadustes sätestatud registrite üheks
andmekoguks ühendamise teel;
2. olemasolevad erinevate seaduste alusel peetavad registrid jäävad iseseisvateks
andmekogudeks;
3. MTSÜS sätestab edaspidi kõikide registrite reguleerimiseks vajalikud üldised normid (MTSÜS
5. peatükk) ning eriseadused näevad vajadusel ette vaid erisused. Juhul kui eriseaduse alusel
peetavale registrile tuleks kohaldada MTSÜS-i, tuleb eriseaduses lisada sellekohane viide
(MTSÜS § 8 lg 1). Eriseadustes sisalduvad registreid puudutavad MTSÜS-i dubleerivad
normid tunnistatakse kehtetuks;
4. erinevates registrites sisalduvate andmete terviklikul ja ühtsel viisil kuvamine tagatakse
edaspidi asjaomase veebilehe vahendusel (Eesti teabevärav), mille tagab nn “X-tee”
tehnoloogial baseeruvate rakenduste kasutamine erinevate registrite liidestamiseks. Andmete
edastamine registrist teabeväravasse on korraldatud viisil, et Eesti teabevärava haldaja on
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5.

suuteline üle „X-tee“ päringute abil pöörduma iga registri poole ja need andmed aktiivselt
registritest kätte saama. Iga registripidaja kulu ja vastutus on, et tal on nõutavad andmed
olemas ja et register oleks liidestatud „X-teega“;
selleks peab MTSÜS ette nägema võimalikud selged ja täpsed kohustused nii Eesti
teabevärava haldajale (MTSÜS § 11 lg 1 ja lg 2) kui ka majandushaldusasutustele (MTSÜS §
11 lg 3) ning annab volituse määruse, milles on võimalik neid kohustusi täpsustada,
kehtestamiseks (MTSÜS § 11 lg 4).

MTSÜS edaspidi kaasa mitmeid uudseid kohustusi:
1) majandushaldusasutusele:
− kohustuse teha andmekogu ja registriandmed kättesaadavaks Eesti teabevärava
41
haldajale ;
− kohustuse edastada Eesti teabevärava haldajale info, et viimane saaks tagada
teabevärava kaudu esitatud teabenõudele automatiseeritud vastamise süsteemi (nn
42
EMTAK-infosüsteemi) jätkusuutliku toimimise ;
− kohustuse kanda tegevusload, mida hetkel menetletakse ja registreeritakse paberkandjal,
edaspidi MTR-i.
2) Eesti teabevärava haldajale:
− kohustuse tagada ettevõtjale võimalus esitada kõiki teateid ja taotlusi asjaomase
43
veebilehe kaudu (MTSÜS § 9);
− kohustuste tagada toimiv elektrooniline infosüsteemi, mis kuvab autoriseeritud päringu
korral ettevõtjale info (nn EMTAK-infosüsteem);
− kohustuse teha registriandmed avalikkusele kättesaadavaks.
Infotehnoloogilise kontseptsiooni väljatöötamisel analüüsiti majandushaldusõiguse töögrupi poolt läbi
Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi ning
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluvad registrid. Läbi jäeti vaatamata
Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad registrid, sest nende
seaduste poolt reguleeritavad tegevusi ei hõlma MTSÜS reguleerimisala. Samuti ei analüüsitud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluvaid registreid, sest eeldatakse et
nende haldusalasse ei kuulu peale MTR-i teisi registreid. Analüüsi tulemuse võib kokku võtta selliselt,
et eriseadustes ette nähtud registreid, mille puhul oleks otstarbekas teostada liidestamist, on kokku
kuni 11 (ravimite käitlemise tegevuslubade register, tervishoiuteenuste osutajate register, Eesti
hariduse infosüsteem, maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate register, põllumajandusloomade
register, riigi söödaregister, sordiregister, taimetervise register, taimekaitsevahendite register,
mahepõllumajanduse register ja väetiseregister).
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Et teabevärava haldaja saaks ühe veebilehe kaudu avalikkusele kättesaadavaks teha mistahes majandustegevuse
valdkonnas eksisteerivates andmekogudes sisalduvad registriandmed (MTSÜS 5. peatükk), tuleb teistel registripidajatel need
andmed esmalt teabevärava pidajale kättesaadavaks teha, st tuleb üle minna nn “X-tee” standardile. Nimetatud kohustuse
täitmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.
42
Nimetatud kohustuse täitmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.
43
Selleks, et Eesti teabevärava haldaja saaks tagada esitatud andmete automaatse edastamise asjakohastesse registritesse,
tuleb MTSÜS-s ette näha kohustus teistele registripidajatele võimaldada oma infosüsteemides vastu võtta esitatud teadetes ja
taotlustes esitatud andmed, st tuleb üle minna nn “X-tee” standardile.
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Infotehnoloogilisteks arendusteks planeeritud ajalise ja rahalise kulu kohta vt seletuskirja F. osa.
Joonis: Eesti teabevärava kaudu teadete ja taotluste esitamine
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§ 8 lõige 1
Lõige 1 näeb ette, et register käesoleva seaduse tähenduses on majandustegevuse register ning
seaduses sätestatud juhul muu andmekogu. Eelnõu koostamisel eeldatakse, et MTRS muutub
kehtetuks ja seetõttu tuleb majandustegevuse registri temaatika MTSÜS-s põhjalikult reguleerida (vt §de 51 jj seletust). Võrreldes MTRS-ga eelnõu majandustegevuse registri regulatsioonis suuri sisulisi
muudatusi ei kehtesta, küll aga sätestab MTSÜS üldosa ka kõigi eriseaduste alusel peetavate
registrite jaoks.
§ 8 lõige 2
Lõike 2 kohaselt on majandustegevuse register andmekogu, mille ülesanne on võimaldada ettevõtjate
ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist. MTRi kantakse kõik
ettevõtja majandustegevust puudutavad andmed. MTRi peetakse üksnes elektroonsel kujul. MTRis
olevaid andmeid saavad oma seaduslike ülesannete täitmiseks kasutada ka muud asutused, sh nt
Maksu- ja Tolliamet ning Statistikaamet.
§ 8 lõige 3
Lõige 3 näeb üldnormina ette, et registripidaja käesoleva seaduse tähenduses on majandustegevuse
registri vastutav töötleja ning seaduses sätestatud juhul muu andmekogu vastutav töötleja.
Registripidaja hõlmab seega nii MTRi vastutavat töötlejat (vt lõige 4) kui ka eriseadustes sätestatud
registrite vastutavaid töötlejaid.
§ 8 lõige 4
Lõige 4 sätestab, majandustegevuse registri vastutavaks töötlejaks on Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium, kelle täpsed ülesanded tulenevad eelkõige eelnõust ning avaliku
teabe seadusest.
§ 8 lõige 5
Lõige 5 sätestab, et registri volitatud töötleja on majandushaldusasutus, kelle ülesanne on registrisse
andmete kandmine, andmete parandamine ja andmete kehtetuks tunnistamine.
§ 9. Teadete ja taotluste esitamine ühtse kontaktpunkti kaudu
MTSÜS § 9 koosmõjus §-dega 10 ja 11 sätestab teenuste direktiivi keskese nõudena ühtse
kontaktpunkti põhimõtte (teenuste direktiiv art 6). Ühtse kontaktpunkti kaudu on ettevõtjal võimalik
suhelda riigiga ühe „akna“ kaudu: esitada majandustegevusega seonduvaid teateid ja muud
informatsiooni, taotleda tegevuslube jms (vt § 10 seletust) ning saada majandustegevuse
alustamiseks ja teostamiseks vajalikku informatsiooni (teenuste direktiiv art 7, § 11), Teenuste
direktiivi art-st 6 tulenevad avalik-õiguslikud kohustused tuleb ühtsele kontaktpunktile üle anda
seadusega. Elektrooniliseks ühtseks kontaktpunktiks saab Eesti teabevärav ja füüsiliseks notar.
§ 9 lõige 1
Lõike 1 kohaselt on ettevõtjal esitada majandushaldusasutusele kõiki käesolevas seaduses sätestatud
teateid ja taotlusi Eesti teabevärava või notari kaudu.
Seega kuigi eelnõu erinevate sätete sõnastus (nt § 19, § 30 jt) näeb ette, et teade või taotlus tuleb
esitada majandushaldusasutusele, on ettevõtjal ühtse kontaktpunkti põhimõtte kohaselt alati õigus
esitada kõiki teateid ja taotlusi Eesti teabevärava või notari kaudu.

Lisaks elektroonilisele kontaktpunktile näeb eelnõu ette võimaluse pöörduda notari poole (nn füüsiline
kontaktpunkt). Seega ettevõtja, kes ise mingil põhjusel ei saa esitada majandustegevusteadet
elektrooniliselt, saab minna notarisse ja teha seda notari abil. Ettevõtja, kes soovib esitada muid
taotlusi ja teateid paberil, saab seda samuti teha notari kaudu või otse asjaomasele
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majandushaldusasutusele (vt § 9 lg 2). Ettevõtja notari juurde suunamise eesmärk on elektroonilise
menetluse tagamine, st notar lihtsalt abistab ettevõtjat andmete elektroonilisel registrisse kandmisel.
Põhimõtteliselt on võimalik, et ettevõtja esitab ise kogu teabe notarile suuliselt, kes abistab kirjalike või
elektrooniliste teatiste või taotluste vormistamisel. Kuna eelnõuga loobutakse riigilõivust
majandustegevusteate alusel andmete registrisse kandmise eest (senine registreerimistaotluse
läbivaatamise lõiv), ei ole ette näha ka ettevõtjate kulude olulist suurenemist. Notaritasu kujundamisel
tuleb arvestada, et riigi huvides ettevõtja kohta andmete registrisse kandmine ei muutuks ettevõtja
jaoks senisest kallimaks.
§ 9 lõige 2
Lõige 2 sätestab selguse huvides mõned ühtse kontaktpunkti tegevusega seotud põhimõtted. Esiteks,
et teadete ja taotluste esitamine Eesti teabevärava või notari kaudu ei mõjuta seaduses sätestatud
tähtaegu – see tähendab, et kui ettevõtja kasutab ühtse kontaktpunkti teenust, siis on
majandushaldusasutusel mõnevõrra vähem aega taotlust menetleda võrreldes olukorraga, kui
ettevõtja esitaks teated-taotlused otse majandushaldusasutusele. Teiseks, et registripidaja või notari
tegevus ühtse kontaktpunktina ei mõjuta majandushaldusasutuse pädevust – seda põhimõtet kinnitab
ka teenuste direktiivi art 6 lg 2. Ning kolmandaks, et ettevõtjal on jätkuvalt õigus esitada kõiki teateid ja
taotlusi otse majandushaldusasutusele.
§ 9 lõige 3
Kõik andmed, teated ja taotlused, mis ettevõtja esitab notarile kui ühtsele kontaktpunktile, edastab
viimane vajaduse korral majandushaldusasutusele hiljemalt teate või taotluse esitamisele järgneval
tööpäeval.
§ 9 lõige 4
Lõige 4 annab ettevõtjale võimaluse saada talle majandushaldusasutuse poolt adresseeritud
dokumente soovi korral ühtse kontaktpunkti põhimõttel ka notarilt.
§ 9 lõige 5
Lõige 5 näeb ette, et Eesti teabevärava haldajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
§ 9 lõige 6
Lõikes 5 sätestatakse volitusnorm valitsusele eelnõus sätestatud teadete ja taotluste vormide
kehtestamiseks.
§ 9 lõige 7
Kuivõrd teenuste direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad ka eelnõuga hõlmamata teenused, mida
osutatakse reguleeritud kutsealade raames (advokaadid, pankrotihaldurid, patendivolinikud,
vandetõlgid ja audiitorid), siis tuleks teenuste direktiivi miinimumharmoneerimiseks vähemasti ühtse
kontaktpunkti põhimõtet ja teabe saamise õigust nimetatud tegevustele laiendada.
§ 10. Õigus saada majandustegevusega seotud teavet
§ 10 lõike 1 punktid 1–4
Lõike 1 punktide 1–4 aluseks on teenuste direktiivi art 7 ja art 21 ning need annavad avaliku teabe
seadust ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadust täiendades ettevõtjale ja teenuse
kasutajatele õiguse saada ühtselt kontaktpunktilt majandustegevusega seotud teavet. Eesti
teabevärava kaudu peab olema kättesaadav punktides 1–4 loetletud teave.
Teenuste direktiivi artikli 7 lõike 4 kohaselt peavad ühtsed kontaktpunktid võimalikult kiiresti vastama
kõikidele teabenõuetele ning teavitama taotlejat viivitamatult juhtudel, mil taotlus on ebaselge või
puudulik. See nõue on täidetud avaliku teabe seaduses ning märgukirjale ja selgitustaotlusele
vastamise seaduses ning MTSÜS-s eraldi sätestamist ei vaja.
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Lisaks peab Eesti võtma kasutusele meetmeid, julgustamaks ühtseid kontaktpunkte tegema lõikes 1
ettenähtud teave kättesaadavaks teistes ühenduse keeltes, kusjuures see säte ei mõjuta keelte
kasutamist käsitlevaid liikmesriikide õigusakte (teenuste direktiivi art 7 lg 5). Kaaluda tuleks siinkohal
asjaomase teabe tõlkimist eelkõige inglise keelde, aga ka naaberriikide keeltesse.
§ 10 lõige 2
Lõike 2 kohaselt on ettevõtjal on õigus esitada teabenõue majandushaldusasutusele selgituste
saamiseks selle kohta, kuidas majandustegevuse nõudeid tavaliselt tõlgendatakse või kohaldatakse,
ning et saada vajaduse korral nõuandeid ja lihtsaid käitumisjuhiseid, kuidas majandustegevuse
nõudeid täita. Selle sätte aluseks on teenuste direktiivi art 7 lõiked 2 ja 6. Pädevate asutuste kohustus
abistada majandustegevusega tegelevaid isikuid ja teenuse kasutajaid ei eelda, et kõnealused
asutused annaksid üksikjuhtumitega seotud juriidilist nõu, vaid see puudutab ainult üldist teavet selle
kohta, kuidas nõudeid tavaliselt tõlgendatakse või kohaldatakse.
§ 10 lõige 3
Lõige 3 annab ettevõtjale õiguse esitada õigusalaste selgituste saamiseks selgitustaotlus ka notarile,
kes vastab teabenõudele seaduses sätestatud tasu eest 15 päeva jooksul selle registreerimisest.
Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib notar vastamise tähtaega pikendada kuni
15 päeva võrra.
§ 10 lõige 4
Lõige 4 näeb ette, et majandushaldusasutus edastab temale tema pädevusest tulenevalt teada oleva
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe Eesti teabevärava haldajale. Säte on vajalik, et Eesti
teabevärava haldaja saaks täita lõikest 1 tulenevat kohustust.
§ 10 lõige 5
Vt siinkohal § 9 lg 7 selgitusi.
§ 11. Elektroonilise menetluse põhimõte
§ 11 lõige 1
Teenuste direktiivi art 8 lg 1 näeb ette, et liikmesriigid tagavad, et kõiki teenuste osutamise
valdkonnale juurdepääsuga või selles valdkonnas tegutsemisega seotud haldustoiminguid ja
formaalsusi on võimalik hõlpsasti täita asjaomase ühtse kontaktpunkti kaudu ja asjakohastes
pädevates asutustes vahemaa tagant ning elektrooniliste vahendite abil. Kui HMS § 5 lg 6 näeb ette
üksnes võimaluse menetlust elektroonilises vormis läbi viia, siis MTSÜS § 11 lg 1 sätestab reegli, et
MTSÜS-s ettenähtud menetlused on ettevõtjal alati võimalik elektrooniliselt läbi viia. Seega
sätestatakse, et Eesti teabevärava haldaja tagab Eesti teabevärava kaudu:
1) ettevõtjale võimaluse esitada MTSÜSis sätestatud teateid ja taotlusi elektroonilises vormis;
3) registriandmete avalikkusele kättesaadavuse.
Ettevõtja poolt andmete automatiseeritud korras registrisse kandmine omab tähtust eelkõige MTSÜSst tulenevate teatamiskohustuste puhul. See tähendab, et ettevõtja või tema soovil notar täidab
asjaomasel veebilehel kõik väljad ise ning need kanduvad asjaomase infotehnoloogilise lahenduse
abil automaatselt registrisse. Seega ükski registri töötaja neid andmeid täiendavalt ei töötle.
Veebilehekülje väljade, lahtrite, rippmenüüde sisu koostatakse selline, et vastaks MTSÜS §-de 15, 30,
34 ja 45 nõuetele. Tehniline lahendus peab tagama ka selle, et ei oleks võimalik esitada puudustega
teateid (nt jätta tühjaks tegevusala nimetus). Registriandmete parandamine toimub MTSÜS §-s 62
sätestatud korras ning majandushaldusasutusel on õigus teha ettevõtjale ettekirjutusi
teatamiskohustuste täitmiseks.
§ 11 lõige 2
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Lõige 2 sätestab registripidaja ülesanded menetluste elektroonilises vormis läbiviimiseks.
Registripidaja:
1) tagab majandushaldusasutusele võimaluse kanda majandustegevuse üldandmeid ning tegevusloa,
ettekirjutuse ja majandustegevuse keelu andmeid registrisse;
2) tagab majandushaldusasutusele võimaluse kanda vajadusel registrisse haldusakti põhjenduse;
3) tagab majandushaldusasutusele võimaluse kanda registrisse haldusakti resolutiivosa ulatuses, mis
ei nähtu registriandmetest.
§ 11 lõige 3
Lõige 3 sätestab majandushaldusasutuse ülesanded MTSÜSis sätestatud menetluste elektroonilises
vormis läbiviimiseks. Majandushaldusasutus:
1) kannab registrisse andmeid, parandab neid seal ja tunnistab kehtetuks;
2) kui ta on seaduses sätestatud juhul muu registri vastutav töötleja, siis teeb andmekogu ja
registriandmed Eesti teabevärava haldajale käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ülesannete
täitmiseks vajalikul viisil kättesaadavaks.
Lisaks peab majandushaldusasutus kandma registrisse haldusakti põhjenduse, kui andmete
registrisse kandmise või kehtetuks tunnistamise aluseks oleva haldusaktiga jäetakse osaliselt või
täielikult rahuldamata ettevõtja taotlus või piiratakse ettevõtja või kolmanda isiku õigusi ning haldusakti
resolutiivosa, ulatuses, mis ei nähtu registriandmetest. Viidatud kohustus on oluline elektroonilise
menetluse tagamiseks, sest eelnõu eesmärk on, et tavapäraseid paberil tegevuslube enam ei
väljastataks.
§ 11 lõige 4
1

Lõige 4 annab valitsusele volituse kehtestada avaliku teabe seaduse § 32 lõike 5 alusel kehtestatud
määruses MTSÜS § 10 lõikes 4 nimetatud teabe esitamise, andmete Eesti teabevärava haldajale
kättesaadavaks tegemise ning registriandmete Eesti teabevärava kaudu avalikkusele kättesaadavaks
tegemise kord.
§ 11 lõige 5
Lõige 5 täpsustab nõudeid elektroonilises vormis esitatavatele dokumentidele. Need peavad olema
esitatud digitaalallkirjastatult või muul sellesarnasel turvalisel viisil, mis võimaldab ettevõtja tuvastada.
Digitaalallkirjastatuga sarnasel turvalisel viisil dokumentide esitamise võimaluse ettenägemine on
vajalik lepinguriigi ettevõtjate jaoks, kes võivad kasutada mõnda muud elektroonilise autoriseerimise
viisi kui Eesti digitaalallkiri. Muu elektrooniline autoriseerimine on võimalik näiteks internetipanga
kaudu.
§ 12. Dokumendi originaaleksemplaris küsimise keeld
Majandushaldusasutus ei või nõuda ettevõtjalt Eesti Vabariigi poolt ega teenuseosutajalt lepinguriigi
poolt elektrooniliselt või paberil antud dokumendi esitamist originaaleksemplaris, kinnitatud ärakirja või
kinnitatud tõlke vormis.
Paragrahvi 12 aluseks on ka teenuste direktiivi artikkel 5 lõige 3. Teenuseosutajate puhul on kahtlused
esitatud dokumendi autentsuse või selle täpse sisu suhtes võimalik lahendada lepinguriigi pädevate
asutuste vaheliste kontaktide abil (eelkõige dokumendi väljaandnud ametiasutusega ühendust võttes)
halduskoostöö korras. Siseturu infosüsteem (IMI) võimaldab dokumentide hõlpsat üleslaadimist ja
44
kaugkontrolli.
Dokumendi originaaleksemplaris küsimise keeld ei kehti kolmanda riigi ettevõtja suhtes ega mõjuta
majandushaldusasutuse õigust nõuda ettevõtjalt tema kulul dokumente eesti keeles . Sättest tulenevat
võib siiski nõuda üksnes kinnitamata tõlget.
§ 13. Andmete topeltküsimise keeld
§ 13 lõige 1
44

Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 21.
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Paragrahv 13 sätestab lõikes 1 põhimõtte, et majandushaldusasutus ei või ettevõtjalt nõuda samu
andmeid rohkem kui üks kord. See säte keelab mis tahes haldusorgani tegevuse, millega nõutakse
andmeid, mis juba eelnevalt on kantud mõnda riiklikusse registrisse. Seega on igal haldusorganil
kohustus lähtuda eelnevalt registrisse kantud andmetest. Andmete topeltküsimuse keeld ei kehti aga
ettevõtjat identifitseerida võimaldavate andmete ja ettevõtja kontaktandmete suhtes.
§ 13 lõige 2
Lõike 2 kohaselt kehtib andmete topeltküsimise keeld ka andmete suhtes, mida on võimalik tasuta
saada lepinguriigi asjaomasest registrist või tasu eest, kui ettevõtja kinnitab, et kannab nimetatud
andmete hankimise kulud. Sellisel juhul teatab majandushaldusasutust ettevõtjale, kui palju selliste
andmete küsimine lepinguriigist maksab ning palub enne andmete küsimiseks tehtava toimingu
tegemist kinnitust kulude kandmise kohta. Andmete hankimiseks tehtud kulutuste osas esitatakse
ettevõtjale kulude hüvitamise nõue, mille määr peab vastama andmete küsimiseks tehtud kulutuste
määrale. Sarnaseid ettevõtja poolt haldusorgani kulude hüvitamise kohustusi leidub ka kehtivas
õiguses, näiteks KaubTS § 22 lg 2. Andmete topeltküsimise keeld ei kehti teise lause järgi kolmanda
riigi registri andmete suhtes.
2. peatükk – MAJANDUSTEGEVUSE ALUSTAMINE
Teise peatüki keskne õiguspoliitiline eesmärk on eri tegevusalade majandustegevuse alustamisega
seotud regulatsiooni kontseptsiooniline ühtlustamine, põhiseadusliku majandustegevuse vabaduse
kasutamise tingimuste üldine reguleerimine ja majandustegevusele esitatavate piirangute
süstematiseerimine. Majandustegevusega alustamise lubamisest sõltub isiku juurdepääs
majandustegevusele, mistõttu alustamispiirangute puhul on tegu PS § 29 ja § 31 kaitseala tugevaima
riive vormiga. Seega on majandustegevuse alustamist reguleerivad normid võrreldes
majandustegevuse teostamist reguleerivate normidega reeglina kõrgema riiveintensiivsusega.
MTSÜS jaotab majandustegevuse sisuliselt vabaks ja loareservatsiooniga majandustegevuseks.
Eristamise aluseks on ettevõtja vaatenurk: majandustegevus on üldjuhul vaba ning seda tohib
alustada igal ajal (§ 3), loareservatsiooniga majandustegevus on aga erand nimetatud vabaduse
suhtes (§ 3 lg 2), selle alustamise eelduseks on loakohustuse täitmine ning majandustegevuse
alustamine on kuni loa saamiseni keelatud.
Vaba majandustegevus on mis tahes majandustegevus, millele ei ole kehtestatud piiranguid, mis
seavad majandustegevusega alustamise lubatavuse sõltuvusse teatud objektiivsete või subjektiivsete
tingimuste täitmisest. Nii võib vabale majandustegevusele küll kehtestada majandustegevuse nõudeid,
ent nende kontrollimisest või mittekontrollimisest ei tohi sõltuda majandustegevusega alustamise
lubatavus, mis võimaldaks tegevust pidada illegaalseks ning seda takistada (§ 68). Vaba
majandustegevuse suhtes kehtivad majandustegevuse nõuded, mille täitmise üle võib teostada
järelevalvet üksnes tagantjärele. Samas vaba majandustegevuse puhul ei ole välistatud
teatamiskohustuse (§ 15), st informatsioonikohustuse seadmine ettevõtjale, kuna teatamiskohustuse
täitmisest ei sõltu majandustegevusega alustamise lubatavus. Teatamiskohustus ei muuda
majandustegevust mittevabaks põhiseaduse tähenduses.
Eelnõuga reguleeritakse kaht tüüpi majandustegevuse alustamist:
1) teatamiskohustusega tegevusalad kui vaba majandustegevuse eriliik, millel tegutsemise korral peab
ettevõtja sellest registripidajale teatama, kuid kande puudumine registris ei tähenda keeldu tegutseda;
2) loakohustusega tegevusalad, kus tegutsemiseks tuleb eelnevalt saada haldusorgani luba.
Loakohustuse võib ette näha vaid juhul, kui tegevusalast tingituna peab avalik võim enne, kui ettevõtja
alustab tegevusega, teostama tema suhtes mingisugust eelkontrolli.
Vaba ja reguleeritud majandustegevuse eristus on aluseks ka tegevusloa (§ 17) mõiste sisustamisele
Eesti õiguskorras. Tegevusloaga majandustegevus on mis tahes majandustegevus, mille alustamine,
st juurdepääs sellele on seatud sõltuvusse teatud subjektiivsete või objektiivsete tingimuste täitmisest.
Nii omandavad kehtivas õiguses leiduvad erinimelised majandustegevuse piirangud (luba, litsents,
ametlik nõusolek, registreering) tegevusloa kvaliteedi siis, kui sellise kohustuse tõlgendamisel selgub,
et majandustegevus on sisuliselt keelatud hetkeni, mil avaliku võimu kandja seda oma igakordse
otsusega lubab (§ 17 lg 2).
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Teine peatükk koondab kokku majandustegevuse alustamisega seotud haldusmenetluse
regulatsiooni, st majandustegevusteate ning tegevusloaga seonduva menetluse. Sellega seonduvalt
tuleb ka kehtiva õiguse menetlusregulatsiooni muuta (nt sisaldub majandustegevusteate menetlust
puudutav regulatsioon põhiliselt MTRS §-des 20–24 ning KaubTS §-des 13–16), sealhulgas
ebavajalikud kordused kehtetuks tunnistada.
1. jagu.
Teatamiskohustusega majandustegevuse alustamine
§ 14. Teatamiskohustus
§ 14 lõige 1
Paragrahv 14 näeb ette, et ettevõtjale võib seadusega panna kohustuse teatada majandustegevuse
alustamisest registripidajale (teatamiskohustus). Ka paljudes võrdlusriikides on majandustegevuse
alustamise esimeseks sammuks teatamiskohustuse ehk registreerimiskohustuse täitmine.
Majandustegevuse alustamise teadet nimetakse eelnõu terminoloogias majandustegevusteateks.
Majandustegevusteade on isiku ühepoolne tahteavaldus, millega pole seotud majandustegevuse
teostamise õiguse tekkimine, vaid mis tõendab majandustegevuse tegelikku alustamist.
Teatamiskohustus puudub, kui ettevõtjal tuleb enne alustamist hankida tegevusluba.
Teatamiskohustuse ülesanne on majandustegevuse kohta info kogumine tegevusaladel, millest lähtuv
ei ole nii suur, et õigustada neile loakohustuse kehtestamist, ent siiski piisavalt suur selleks, et oleks
vaja lihtsustada ja tõhustada riikliku järelevalve teostamist. MTSÜS-iga ette nähtud teatamiskohustus
asendab kehtivas õiguses ette nähtud MTR registreeringu, samuti mõningad eriseadustes ette nähtud
spetsiifilised teavitamiskohustused.
Oluline on rõhutada, et teatamiskohustus ei piira majandustegevuse alustamist, kuna
majandustegevuse alustamise lubatavus ei sõltu majandustegevusteate esitamisest. Samas võib
ettevõtjale teha ettekirjutuse ning määrata sunniraha teatamiskohustuse täitmiseks (§ 69).
Teatamiskohustusega majandustegevusele võivad kehtida ka muud majandustegevuse nõudeid, ent
nende eelnevast kontrollimisest ei sõltu majandustegevusega alustamise lubatavus.
Majandustegevuse nõuete täitmise üle võib teostada järelevalvet üksnes tagantjärele.
Hindamaks, kas majandustegevusest lähtuv oht õigustab sellele loakohustuse seadmist, on kehtiva
õiguse loa-, registreerimis- ja teatamiskohustuste puhul analüüsitud seda, kas vastava kohustuse
täitmisel viiakse läbi ettevõtja tegevuse sisuline eelkontroll (kas kontrollitakse isikulisi või esemelisi
majandustegevuse nõudeid) või piirdub eelkontroll üksnes informatsiooniliste nõuete täitmisega. Kui
majandustegevuse alustamisel sisulist eelkontrolli ei teostata, puudub üldjuhul alus väita, et
majandustegevusest lähtuv oht õigustaks selle alustamise lubatavuse sõltuvusse seadmist loa
saamisest. Seetõttu on MTSÜS rakendussätetega muudetud teatamiskohustusteks kõik kehtiva
õiguse loa-, registreerimis- või teatamiskohustused, mille täitmine sisaldab endas vaid
majandushaldusasutusele info esitamist. Sellisteks osutus suurem enamus kehtiva õiguse MTR-s
registreerimise kohustusi ning ka mõned üksikud tegevusloa nime all sätestatud loakohustused.
Siinkohal on vajalik täpsustada, et MTSÜS kontseptsioonist ning § 16 antud tegevusloa mõistest
lähtuvalt kujutabki kehtiva õiguse MTR registreering endast tegevusluba, kuna ilma selleta on
registreerimiskohustusega tegevusalal majandustegevus keelatud ning karistatav (KarS § 372).
Samas leidus ka üksikuid registreerimiskohustusega tegevusalasid, mille puhul kehtiva õiguse
registreerimisnõuded osutusid kas oma sisult loakohustuse olemasolu põhjendavaks või pidasid
asjaomase valdkonna spetsialistid ise vajalikuks seni pelgalt informatsioonilistest nõuetest koosnenud
kontrollieset mõningate sisuliste nõuetega täiendada.
Vastavalt eelnõu kohaldamisalasse jäävate seaduste analüüsile ja läbirääkimistele asjaomaste
ministeeriumite esindajatega muudetakse või jäetakse eelnõu rakendussätetega teatamiskohustuseks
autoriseerimisskeemid järgmistel tegevusaladel:
1.
2.

niisuguse postiteenuse osutamine, millel puudub loakohustus (postiseaduse § 21);
automaatsete tulekahjusignalisatsiooni- ja automaatsete tulekustutussüsteemide projekteerimine,
ehitamine ja hooldamine, tulekustuti hooldamine, tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimine ja
hooldamine (hetkel Riigikogu kolmandal lugemisel oleva tuleohutuse seaduse eelnõu § 33);
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

alkoholi jaemüük, alkoholi hulgimüük, alkoholi import ja eksport, piirituse import ja eksport
(alkoholiseaduse § 23);
tubakatoodete jaemüük, tubakatoodete hulgimüük, tubakatoodete import ja eksport
(tubakaseaduse § 18);
reisiettevõtjana tegutsemine (turismiseaduse § 8);
majutusteenuse osutamine (turismiseaduse § 20);
töötervishoiuteenuste osutamine, sealhulgas töökeskkonna riskianalüüsi tegemine, sealhulgas
ohutegurite parameetrite mõõtmine, töötajate tervisekontroll ja terviseseisundi hindamine;
töötajate taastusravi korraldamine, tööandja nõustamine töö kohandamisel töötaja võimetele ja
terviseseisundile, tööandja nõustamine töövahendite ja isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel
ning töötingimuste parandamisel, tööandja ja töötaja psühholoogiline nõustamine, töötervishoiu- ja
1
tööohutusalane koolitamine (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 19 );
tööturuteenuse osutamine ja renditööjõu vahendajana tegutsemine (tööturuteenuste ja –toetuste
seaduse § 38);
kütuse eksport, kütuse müük, kütuse hoiuteenuse osutamine (vedelkütuse seaduse § 13);
osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete installeerimine ja lammutamine, osoonikihti
kahandavaid aineid sisaldavate seadmete käitamine, osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavatest
seadmetest tekkinud jäätmete käitlemine, osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete
1
lekkekontrolli tegemine (välisõhu kaitse seaduse 111 );
väärismetalltoodete valmistamine, väärismetalltoodete hulgimüük, väärismetalltoodete jaemüük
(väärismetalltoodete seaduse § 3);
kahjuritõrje (biotsiidiseaduse § 40)
sideteenus (elektroonilise side seaduse § 4);
kaubandusliku loterii korraldamine (hasartmänguseaduse § 48);
kaubandustegevus (kaubandustegevuse seaduse § 12);
maaparanduse
uurimistöö,
maaparandussüsteemi
projekteerimine,
maaparanduse
omanikujärelevalve, maaparanduse ekspertiis, maaparandusehitul (maaparandusseaduse § 27)
sööda käitlemine, sealhulgas sööda tootmine, töötlemine, ladustamine, transport või turustamine
söödaseaduse § 18);
söödakultuuride seemnete segu tootmine (taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 72);
järgmiste taimede, taimsete saaduste või muude objektide tootmine, ladustamine, pakendamine
või turustamine: lillesibulad, mugulsibulad ja muud varreteisendid, viljapuud, köögiviljad, marja- ja
dekoratiivkultuuride istutus- ning paljundusmaterjal, seemnekartul, tarbekartul, söödapeedi ja
suhkrupeedi istutamiseks ettenähtud taimed, tsitrusviljad lehtede ja viljavartega, kastani ja plaatani
toorpuit ja puukoor, metsapuude kultiveerimismaterjal (taimekaitseseaduse § 31);
toidu tootmine, töötlemine ja turustamine (toiduseaduse § 7).

Arvestades asjaoluga, et majandustegevuse alustamise lubatavus rõhuval enamusel eeltoodud
tegevusaladest on kehtivas õiguses seatud sõltuvusse haldusorganilt loa saamisest, st. tegemist on
sisuliselt olnud loakohustusega tegevusaladega, toimub MTSÜS-is teatamiskohustuse sätestamise ja
sellega kaasnevate rakendussätetega Eesti majanduskeskkonna oluline liberaliseerimine. Seejuures
ei ole liberaliseerimine juhuslik, vaid lähtub selgest printsiibist: pelgalt arvestuse pidamisega ei ole
põhjendatav loakohustuse iseloomu omava autoriseerimisskeemi olemasolu.
Järelevalvet teostava asutuse vaatenurgast on oluline ajahetk, millest alates võib öelda, et isik on
alustanud majandustegevusega. Selle suhtes ei ole võimalik üldseaduse tasandil täpseid juhiseid
anda. Majandustegevuse alustamiseks võib lugeda iga majandustegevuse teostamise eesmärgil ette
võetud väljapoole suunatud toimingut (sh majandustegevust ettevalmistavad toimingud, nt ruumide
üürimine, edasimüügiks planeeritavate kaupade omandamine), ent eelkõige on alustamisel määravaks
see toiming, mida võib kõrvaltvaatav isik pidada igapäevase ärisuhtluse esimeseks toiminguks.
§ 14 lõige 2
Lõike 2 kohaselt juhul, kui ettevõtja alustab majandustegevust samal ajal mitmel teatamiskohustusega
tegevusalal ning esitatud teadete vastuvõtmiseks on pädev sama registripidaja, võib ettevõtja esitada
kõikides majandustegevusteadetes esitamisele kuuluvad andmed ühes majandustegevusteates.
§ 14 lõige 3 punktid 1 ja 2
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Teatamiskohustust ei ole lõike 3 punkti 1 järgi ettevõtjal, kelle suhtes kehtib samal tegevusalal
loakohustus, kuna loakohustuse täitmisel esitab ettevõtja registrile niikuinii majandustegevusteates
ette nähtud andmed (§ 19 lg 2 punktid 1 ja 2).
Lõike 3 punkti 2 kohaselt on teatamiskohustusest vabastatud teenuste direktiiviga hõlmatud
lepinguriigi ettevõtjad, kes osutavad teenust piiriüleselt, st need ettevõtjad, kes end Eestis ei asuta.
Punkt 1 järgib seega teenuste direktiivis sätestatud suuniseid autoriseerimisskeemide lubatavuse
kohta. Sõltumata sellest, kas teatamiskohustust võib pidada autoriseerimisskeemiks teenuste direktiivi
art 4 punkti 6 tähenduses, ei ole EL liikmesriigist pärit teenuseosutajate allutamine
teatamiskohustusele direktiivi art 16 lg 2 punkti g kohaselt lubatud.
Teenuste direktiivi art 16 lg 2 p g sätestab, et liikmesriigis asutud teenuseosutajale ei või seada
teenuste direktiivi art-s 19 nimetatud piiranguid. Teenuste direktiivi art 19 p a sätestab, et teenuse
kasutajatele ei või seada kohustust „hankida kõnealuse liikmesriigi pädevatelt asutustelt
autoriseeringut või esitada neile deklaratsiooni”. Seega sõltub teatamiskohustuse kohaldatavus EL
liikmesriigis asutatud isikute suhtes mõiste „deklaratsioon” tõlgendamisest. Sellele annab vastuse
teenuste direktiivi tekst, mis keelab teatud deklaratsioonikohustuse seadmise tegevusloakohustuse
kõrval. Seega tuleks deklaratsiooni pidada teatamiskohustuseks MTSÜS tähenduses. Küsitav on aga,
kuidas tõlgendada art 16 lg 2 p g ning art 19 p a koosmõju. Põhimõtteliselt on seda koosmõju võimalik
mõista kahel viisil. Esiteks selliselt, et art 16 lg 2 p g keelab teenuseosutaja teenuse osutamise
vabaduse piiramise seeläbi, et teenuse kasutajale seatakse art 19 punktis a nimetatud kohustused.
Teine võimalus seda koosmõju mõista on selline, et art 16 lg 2 p g keelab teenuseosutajale muu
hulgas art 19 punktis a nimetatud kohustuste seadmise. Sätte grammatilisel ning eesmärgipärasel
tõlgendamisel leiti, et teenuste direktiivi art 19 p a peab „deklaratsiooni” all silmas ka
teatamiskohustust MTSÜS tähenduses. Kuivõrd teenuste direktiivi art 16 lg 2 p g sätestab, et
liikmesriigis asutatud teenuseosutajaid ei tohi allutada art-s 19 sätestatud piirangutele, on sellisel juhul
ka teatamiskohustuse seadmine EL liikmesriigis asutatud isikutele välistatud (nii on ka teenuste
direktiivi ülevõtvas ametlikus Saksa eelnõus ning GewO 21 2008 § 4 lg-s 2).
§ 14 lõige 4
Lõike 4 kohaselt ei ole teatamiskohustust asutamisel oleval juriidilisest isikust ettevõtjal. Lõige 4 on
vajalik olukorras, kus registrisse kandmise protsess on takerdunud, ent ettevõtja on
majandustegevusega juba alustanud. Juhul, kui asutamisel olevad ettevõtjad oleks kohustatud
majandustegevuse alustamisest teatama, tuleks täiendada registri tehnilist funktsionaalsust, mis aga
ei ole otstarbekas, arvestades arendamiseks tehtavate investeeringute ning asutamisel olevast
ettevõtjast lähtuva ohu vahelist proportsiooni.
§ 15. Majandustegevusteates esitatavad andmed
Paragrahv 15 näeb ette majandustegevusteates esitatavad andmed, asendades võimaluse piires
analoogilised eriseadustes sätestatud normid. Teatamiskohustuses esitatavad andmed jagunevad
kaheks:
1) majandustegevusteate obligatoorsed andmed (lõige 1);
2) majandustegevusteate võimalikud täiendavad andmed sõltuvalt eriseaduses teatamiskohustuse
kohta sätestatust (lõiked 2 kuni 5).
Lõige 1 võimaldab eriseadustes sisalduvad dubleerivad normid (eelkõige MTRS tähenduses
registreerimistaotluste sisu sätestavad normid) kehtetuks tunnistada. Lõigetes 2 kuni 5 ette nähtud
regulatsioon võimaldab eriseaduste asjaomaseid norme oluliselt lihtsustada ja lühendada: selle
asemel, et igas eriseaduses uuesti üle korrata, millised andmed peab ettevõtja esitama näiteks juhul,
kui asjaomane eriseadus näeb ette vastutuskindlustuse lepingu olemasolu või tegevuskohast
teatamise nõude, piisab eriseaduses vaid vastava kohustuse sätestamisest, täiendatavalt esitamise
kuuluv andmestik tuleneb aga MTSÜS § 15 lõigetest 2 kuni 5. Üksnes juhul, kui eriseadus näeb ette
selliste andmete esitamise selliste asjaolude kohta, mida §-s 15 ei ole käsitletud, tuleb eriseaduses
ette näha ka esitamise kuuluv andmestik.
Majandustegevusteade peab teatamiskohustuse eesmärgist tulenevalt sisaldama piisavalt
informatsiooni selleks, et ettevõtjate üle arvet pidada ning järelevalvet teostada. Samuti on
teatamiskohustusest saadavat informatsiooni võimalik kasutada teistel ametiasutustel. Eelnõu §-s 15
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sätestatud andmed võimaldavad majandushaldusasutusel saada teavet isiku tegevusalade arvu,
jaotuse ning teostamise viisi kohta. Eriseadustega täiendavate teatamiskohustuste sätestamine peaks
olema lubatav vaid juhul, kui sellega ei dubleerita üldist teatamiskohustust..
Teatamiskohustus on ka juba registrisse kantud ettevõtjal, kes alustab majandustegevust uuel
teatamiskohustusega tegevusalal. Kui ettevõtja on juba registreeritud ja tema kohta andmed
registrisse kantud, siis kõikidest ülejäänud muudatustest §-s 15 loetletud andmetes tuleb teatada § 30
alusel.
Lõike 1 punkt 4 näeb ette, et teates tuleb esitada tegevusala nimetus. Ettevõtja peab
majandustegevusteates märkima kõik tegevusalad, millel seadusega teatamiskohustus kehtestatakse
ja millel ta majandustegevust alustab. Sama kehtib ka lõike 3 kohta – majandustegevusteates tuleb
märkida kõik tegevuskohad, kui tegevuskoha suhtes kehtivad majandustegevuse nõuded.
Lõikes 4 mõeldakse akrediteerimistunnistuse või sertifikaadi all kõikvõimalikke toote, teenuse,
süsteemi või protseduuri nõuetele vastavust tõendavaid dokumente, mis ei ole tegevusload § 16 lõike
2 ja 3 tähenduses. Eestis on seadusega sätestatud ka akrediteeringuid, mis on eelnõu tähenduses
kahtlemata tegevusload (nt pakendiseadusega ette nähtav pakendiorganisatsiooni akrediteering).
Kuid eelnõu kohaselt ei ole akrediteerimistunnistus a priori tegevusluba ja akrediteerimine tegevusloa
taotluse menetlus MTSÜS-i tähenduses järgmistel põhjustel:
1. Akrediteerimise käigus ei tuvastata reeglina ettevõtja vastavust majandustegevuse nõuetele, vaid
ISO standarditele, mis on ettevõtjatele olemuslikult soovituslikud rahvusvahelised kokkulepped.
2. Põhimõtteliselt on võimalik akrediteerimismenetluse läbi viimine ja akrediteerimistunnistuste
väljastamine ka “väljaspool” seadusi, st ettevõtjad võivad tasu eest taotleda vabatahtlikult
akrediteerimisasutusel teatud standarditele vastamise tuvastamist ilma seadusest tuleneva
kohustuseta.
2. jagu.
Loakohustusega majandustegevuse alustamine
§ 16. Loakohustus
§ 16 lõige 1
Lõige 1 sätestab loakohustuse, st ettevõtja kohustuse saada enne majandustegevuse alustamist
tegevusluba. Tulenevalt MTSÜS § 3 lõikest 2 võib loakohustuse ette näha üksnes olulisest avalikust
huvist tuleneval põhjusel. Et tagada loakohustuse sätestamine kooskõlas põhiseaduse, Euroopa Liidu
õiguse ja MTSÜS-ga, tuleks eriseadustes alati esile tuua ka loakohustuse eesmärk või eesmärgid (vt
ka § 3 lõike 2 seletus).
Vastavalt eelnõu kohaldamisalasse jäävate seaduste analüüsi ja asjaomaste ministeeriumite
esindajatega läbirääkimise alusel tuleb eelnõu rakendussätetega loakohustuseks lugeda
autoriseerimisskeemid järgmistel tegevusaladel:
1. arhiiviteenuse osutamine (arhiiviseaduse § 23);
2. tasuline riigisisene autovedu, sõitjate tasuline autovedu, nõukogu määruse (EMÜ) nr 881/92
turulepääsu kohta selline ühenduses toimuva kaupade autovedu, mille algus- või lõpp-punkt
asub liikmesriigi territooriumil või mis läbib ühe või mitme liikmesriigi territooriumi (EÜT L 95,
9.04.1992, lk 1-7), rahvusvaheline tasuline autovedu (autoveoseadus § 3 ja § 21);
3. elektrienergia tootmine, võrguteenus jaotusvõrgu kaudu, võrguteenus põhivõrgu kaudu,
elektrienergia müük, riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine, otseliini
kaudu elektrienergia edastamine (elektrituruseaduse § 22);
4. ehitamine, projekteerimine, ehitusuuringute tegemine, omanikujärelevalve tegemine, hoonete
energiaauditi tegemine, hoonete ehitusprojektide tegemine, ehitiste ekspertiiside tegemine,
hoonete energiamärgiste väljastamine, ehitusjuhtimine (ehitusseaduse § 41)
5. elektritööde tegemine, kolmanda liigi elektripaigaldise korraline kontrollimine, elektripaigaldise
tehnilise kontrolli teostamine, mõõte- ja teimilaborina tegutsemine, personali sertifitseerimine
(elektriohutusseaduse § 32);
6. gaasiseadme või abiseadme ning gaasipaigaldise remontimine ja hooldamine, gaasiseadme
või abiseadme paigaldamine või demonteerimine, küttegaasi ladustamine, vedelgaasianuma
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

täitmine, gaasipaigaldise ehitamine, isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine
(küttegaasi ohutuse seaduse § 22)
õppetöö läbiviimine, täiskasvanute tööalase või vabaharidusliku koolituse korraldamine
(erakooliseaduse § 5);
soojuse tootmine, soojuse jaotamine, soojuse müük (kaugkütteseaduse § 18);
mootorsõidukijuhi koolitus (liiklusseaduse § 34);
tõsteseadmete tööde tegemine, isiku nõuetele vastavuse tõendamine ja hindamine (lifti ja
köistee ohutuse seaduse § 22);
loomaaia pidamine (loomakaitseseaduse § 29);
loomapidamine järgmistes ettevõtetes: loomakasvatushoone ja -rajatis, loomade pidamiseks
piiritletud ala, embrüokogumisrühma või põllumajandusloomi vahendava ettevõtja ettevõte,
tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõte, loomsete
1
kõrvalsaaduste käitlemise ettevõtte (loomatauditõrje seaduse § 19 );
lõhkeaine ja pürotehnilise toote valmistamine, lõhkematerjali hoidmine, lõhkematerjali
kasutamine (lõhkematerjaliseaduse § 14), pürotehnilise toote hoidmine, pürotehnilise toote
võõrandamine, pürotehnilise toote kasutamine (lõhkematerjaliseaduse § 53);
gaasi import, gaasi müük magistraalvõrkude kaudu, gaasi ülekanne magistraalvõrkude
kaudu, gaasi jaotamine magistraalvõrkude kaudu (maagaasiseaduse § 27);
registreeritava masinaga masinatööde tegemine, personali sertifitseerimine (masina ohutuse
seaduse § 25)
laevaehitus, -remont ja laevade ümberehitus, laeva ning laevaseadmete ja -süsteemide
kontrollimine ja katsetamine, laeva veealuse osa tuukriülevaatus, navigatsiooni-, raadioside-,
pääste- ja tuletõrjevahendite ning tulekaitsekonstruktsioonide valmistamine, kontrollimine ja
katsetamine,
laevaehitusalased
arvutused
ja
katsetused,
kemikaalitankerite
lastimisoperatsioonide
ülevaatus,
hüdrograafiliste
mõõdistustööde
teostamine,
mereõppeasutuse kvaliteedisüsteemi auditeerimine, väikelaevade ehitamine, remontimine,
katsetamine ja tehniline ülevaatus, väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamine, laevade
turvalisust tagava varustuse paigaldamine ja hooldus Eesti Vabariigis, meremeeste tasemeja täiendusõppe korraldamine, jetijuhtide väljaõppe korraldamine (meresõiduohutuse seaduse
§ 7);
mälestise konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektide koostamine, muinsuskaitse
eritingimuste koostamine, uurimistööd, mis toovad kaasa mälestise muutmise,
muinsuskaitselise järelevalve teostamine, mälestise konserveerimine, restaureerimine ja
remont (muinsuskaitseseaduse § 36);
noortelaagri korraldamiseks (noorsootöö seaduse § 10);
universaalse postiteenuse osutamine, kirisaadetise edastamine nii liht-, täht-, väärt- kui ka
partiisaadetisena, postipaki edastamine nii liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena
(postiseaduse § 10);
põllumajandusloomade aretus (põllumajandusloomade aretuse seaduse § 8);
rakkude, kudede ja elundite käitlemine (rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise
seaduse § 4);
ravimite tootmine, ravimite hulgimüük, apteegiteenus, sealhulgas üldapteegiteenus,
haiglaapteegiteenus ja veterinaarapteegiteenus, ravimi jaemüük väljaspool apteeki
(ravimiseaduse § 38);avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamine, raudtee reisijateveoteenus,
raudtee kaubaveoteenus, avaliku raudteel kasutatava või raudteeveoteenuse osutamiseks
kasutatava
raudteeveeremi
tehnohooldus,
avalikul
raudteel
kasutatava
või
raudteeveoteenuse osutamiseks kasutatava raudteeveeremi remont, raudteeveeremi ehitus
(raudteeseaduse § 10); raudtee-ehitus (raudteeseaduse § 24);
saadete ja programmide edastamine ringhäälingus (ringhäälinguseaduse § 37);
surveseadme paigaldamine, surveseadme remont, surveseadme ümberehitus, V liigi
surveseadmete valmistamine, isiku nõuetele vastavuse hindajana ja tõendajana tegutsemine
(surveseadme ohutuse seaduse § 32);
8
rehabilitatsiooniteenus (sotsiaalhoolekande seaduse § 11 ), riigi või kohaliku omavalitsuse
rahastatav lapsehoiuteenus, asenduskoduteenus, igapäevaelu toetamise teenus, töötamise
toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus ja ööpäevaringne
erihooldusteenus (sotsiaalhoolekande seaduse § 21¹);
relvade, tulirelva oluliste osade, tulirelva lisaseadiste või laskemoona valmistamine ja müük,
relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena, lasketiiru või laskepaiga kasutamine
tasulise teenuse osutamiseks, relvade laenutamine lasketiirus teenusena, relvade või
laskemoona hoidmine teenusena, gaasipihusti ja pneumorelva valmistamine ja
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27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.

ümbertegemine (relvaseaduse § 66);Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr
1831/2003 hõlmatud söödalisandite või direktiiviga 82/471/EMÜ hõlmatud ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 IV lisa 1. peatükis osutatud toodete
tootmine ja turustamine, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 IV lisa
2. peatükis osutatud söödalisanditega valmistatud eelsegude tootmine ja turustamine,
segasööda tootmine turustamiseks või üksnes oma majapidamiste tarbeks, kasutades
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 IV lisa 3. peatükis osutatud
söödalisandeid või neid sisaldavaid eelsegusid ja ravimsööda tootmine (söödaseaduse § 19);
riigisisene liinivedu, riigisisene juhuvedu, taksovedu, rahvusvaheline juhuvedu,
rahvusvaheline liinivedu (ühistranspordiseadus § 31);
kultiveerimismaterjali tootmine, taimeliigi mikropaljundamine (taimede paljundamise ja
1
sordikaitse seaduse § 65 )
teede ehitamine, remontimine ja hooldamine, välja arvatud tunnelite, sildade ja viaduktide
(sillad) ehitamine ja remontimine, sildade ehitamine ja remontimine, teede projekteerimine,
välja arvatud sildade projekteerimine, teeprojektide, välja arvatud sillaprojektide, ekspertiis,
sildade projekteerimine, sillaprojektide ekspertiis ja silla seisukorra ekspertiis,
liikluskorralduse projektide tegemine ja nende projektide ekspertiis, liikluskorraldusvahendite
1
paigaldamine, tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve (teeseaduse § 25 );
kiirabi osutamine, eriarstiabi osutamine, iseseisvalt õendusabi osutamine, iseseisvalt
ämmaemandusabi osutamine (tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40);
toidu käitlemine järgmiste ettevõtete kaudu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)
nr 852/2004 artikli 6 lõike 3 punktide b ja c kohane ettevõte, ettevõte, kus toimub loomsete
esmatoodete selline käitlemine, mille käigus ei muutu nende esialgne kuju ja esialgsed
omadused, välja arvatud ettevõte, kus toimub nimetatud toodete esmatootmine ja tootja
tehtavad sellega seotud toimingud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
852/2004 tähenduses või kus tegeletakse toidu vedamisega, ettevõte, kus toimub
mitteloomsete esmatoodete selline käitlemine, mille käigus muutuvad nende esialgne kuju ja
esialgsed omadused, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
852/2004 lisa II peatükis III nimetatud ettevõtted, ettevõte, kus toimub toidu töötlemine,
sealhulgas valmistamine, või pakendamine, välja arvatud mitteloomsete esmatoodete
pakendamine ning välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004
lisa II peatükis III nimetatud ettevõtted, ettevõte, kus käideldakse loomset toitu ja seda
turustatakse teisele käitlejale ning mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa II peatükis III, ettevõte, kus tegeletakse jaekaubandusega ja
käideldakse toitu, mida tuleb toidu ohutuse tagamiseks hoida toatemperatuurist erineval
temperatuuril, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa II
peatükis III nimetatud ettevõtted, ettevõte, kus tegeletakse jaekaubandusega (edaspidi
jaekaubandusettevõte) ja käideldakse toitu, mida tuleb toidu ohutuse tagamiseks hoida
toatemperatuurist erineval temperatuuril (toiduseaduse § 8);
turvatöötaja põhiõppe korraldamine, turvajuhi õppe ja täiendusõppe korraldamine
(turvaseaduse § 28), turvateenus (turvaseaduse § 43);
hüdrogeoloogilised uuringud, hüdrogeoloogiline kaardistamine, puuraukude ja puurkaevude
3
projekteerimine, puuraukude ja puurkaevude puurimine ja likvideerimine (veeseaduse § 12 ),
1
,kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümine (veeseaduse § 13 );

34.
§ 16 lõige 2
Lõige 2 määratleb tegevusloa. Tegevusluba on mistahes nime kandev ettevõtjale adresseeritud
haldusakt või haldusleping, sealhulgas vaikimisi antud haldusakt, milleta ettevõtja ei või
majandustegevust alustada ning millega enne majandustegevuse alustamist tuvastatakse teatud
majandustegevuse nõuete täitmine või määratakse kindlaks majandustegevuse teostamise
tingimused. Kõnealune tegevusloa määratlus sarnaneb teenuste direktiivi artikli 4 punktis 6 sätestatud
autoriseerimisskeemi määratlusega: autoriseerimisskeemiks on „igasugune menetlus, mille alusel
teenuseosutaja või teenuse kasutaja on kohustatud astuma samme, et saada pädevalt asutuselt
teenuste osutamise valdkonnale juurdepääsu või selles valdkonnas tegutsemist käsitlev ametlik otsus
või vaikimisi tehtud otsus“.
Kehtivas õigus on kannavad sisult tegevusloaks olevad haldusaktid erinevaid nimesid. Terminit
„tegevusluba“ kandvate haldusaktide kõrval võivad tegevusloaks osutuda ka nimesid „litsents“
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3

(jäätmeseaduse § 99 järgne ohtlike jäätmete käitluslitsents, veeseaduse § 12 järgne
hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents), „registreering“ (peaaegu kõik MTR registreeringud,
tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 27 järgne registreering Terviseametis, jahiseaduse § 25 lg
1 p 4 ja lg 4 järgne registreering Keskkonnaametis, digitaalallkirja seaduse § 18, § 25 ja § 33 järgne
1
registreering sertifitseerimise registris, taimekaitseseaduse § 6 lg 2 ja § 31 järgne registreering
taimetervise registris, söödaseaduse § 18 lg 1 ja § 19 järgne registreering söödaregistris), „nimekirja
kandmine“ (kindlustustegevuse seaduse § 131 järgne vahendajate nimekirja kandmine,
2
väärtpaberituru seaduse § 119 järgne investeerimisagentide nimekirja kandmine), „akrediteering“
1
(pakendiseaduse § 10 lg 1 ja § 17 järgne taaskasutusorganisatsiooni akrediteering), „staatuse
andmine“ (Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 32 järgne kontohalduri staatuse andmine),
„sertifikaat“ (lennundusseaduse § 8 järgne õhusõiduki valmistamise ja hooldamise sertifikaat ja §§ 42,
5
42²- 42 järgne lennuettevõtja sertifikaat) või „tunnustamine“ (söödaseaduse §§ 18 ja 20 järgne
ettevõtte tunnustamine, toiduseaduse § 8 järgne ettevõtte tunnustamine) kandvad load. Samas pole
seaduses termini „tegevusluba“ kasutamine garantiiks sellele, et tegemist ei oleks sisult mõne muu
(eelkõige kutsetegevuse) loaga. Kokkuvõtvalt tuleb märkida, et autoriseerimisskeemi nimetus kehtivas
õiguses ei anna garantiid selle tegeliku loomuse kohta. Seetõttu on vajalik anda MTSÜS-s tegevusloa
sisuline määratlus, et selle baasil oleks võimalik vastata küsimustele, kas ühele või teisele
autoriseerimisskeemile kohaldub MTSÜS-s esitatud loamenetluse üldreeglid.
Loakohustuse ülesanne on võimaldada majandushaldusasutusel majandustegevuse üle eelnevalt
sisulist järelevalvet teostada, st eesmärk on tagada enne majandustegevusega alustamist isiku
sobivus ja majandustegevuse esemeline sobivus, selleks et kaitsta teisi õigushüvesid (vrd GüKG § 3
lg 3, DIHT-juhis 1981 nr 13, GewO 21 2003 § 2 lg 11, GewO 21 2008 § 2 lg 8, AGewO § 16).
Isikulise loakohustuse (vrd GewO §-d 30–34c, AGewO §-d 16–23) puhul peavad enne
majandustegevusega alustamist täidetud olema teatud isikuga seotud ehk subjektiivsed tingimused (vt
§ 6 lg 3, isikulised majandustegevuse nõuded). Isikulisteks tingimusteks on eelkõige vajalikud
erialased teadmised, pädevus, asjatundlikkus, kvalifikatsioon, kutse või muu hariduse või kutseoskuse
olemasolu (sh töötajatel) ja teised isikuomadused ning isikuga seotud suhted majandustegevuse
teostamisel. Isikulisi majandustegevuse nõudeid peab täitma, kui oht lähtub konkreetsest isikust. Kui
ettevõtja ise ei vasta reguleeritud majandustegevuse nõuetele, peab neile vastama tema määratud
isik (vt § 6 lg 6).
Esemelise loakohustuse (vrd BImSchG §-d 4 jj, AGewO §-d 74–84) puhul peavad olema täidetud
teatud majandustegevuse esemelised ehk objektiivsed tingimused, eriti majandustegevuse
teostamisega seotud ehituslikud ja tehnilised eeldused (käitised, hooned ja muud rajatised) ning muud
nõuded, mis ei ole isikulisteks nõueteks (nt seadusega kehtestatud omakapitali suurus, panga- või
muude rahaliste tagatiste olemasolu, tegevuskoha, kauba või teenuse nõuetele vastavus). Esemelise
tegevusloa ülesanne on vältida mis tahes ohtusid ning koormavaid asjaolusid, mis lähtuvad
konkreetsest majandustegevusega seotud objektist. Esemelist tegevusluba leidub nii Euroopa õiguses
kui ka Saksa ning Austria majandustegevuse õiguse dogmaatikas, kus räägitakse peamiselt
„käitistega” seotud eeldustest (sks Anlagen).
Seega on loakohustuse kehtestamine põhjendatud vaid juhul, kui tegevusalast tingituna peab avalik
võim enne, kui ettevõtja alustab tegevusega, teostama tema suhtes mingisugust sisulist eelkontrolli –
isikuliste või esemeliste majandustegevuse nõuete täitmine tuvastatakse vähemalt osaliselt enne
majandustegevuse alustamist. Sageli on koosneb tegevusloa kontrolliese nii isikulistest kui
esemelistest majandustegevuse nõuetest. Iga tegevusloa kontrolliesemes on teatud ulatuses ka
informatsioonilisi nõudeid (minimaalselt vähemalt nõuetekohaselt täidetud tegevusloa taotlus).
Informatsioonilisi nõuded saab loakohustuse puhul õigustatuks pidada eelkõige niivõrd, kui nende
eesmärgiks on isikuliste ja esemeliste nõuete täitmise kontrolli võimaldamine. Samas võib tegevusloa
kontrolliese erandjuhul hõlmata ka selliseid informatsioonilisi nõudeid, mille abil isikuliste või
esemeliste nõuete täitmise eelkontrolli ei toimu ja mille rolliks on hilisema järelevalve tõhustamiseks.
Proportsionaalseks ei saa aga pidada selliseid loakohustusi, mille kontrolliese pelgalt sellistest
nõuetest koosnebki. Nagu eelpool märgitud, kujutab kehtiva õiguse MTR registreering endast
tegevusluba, kuna ilma selleta on registreerimiskohustusega tegevusalal majandustegevus keelatud
ning karistatav (KarS § 372), ent enamike registreeringute puhul piirdub majandustegevuse nõuete
kontroll üksnes informatsiooniliste nõuete täitmise kontrolliga. Seetõttu ongi enamik MTR
registreeringud MTSÜS rakendussätetega asendatud teatamiskohustustega.
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Tegevusluba tõendab loakohustuse täitmist, st kontrolliesemesse kuuluvate majandustegevuse
nõuete täitmist ja isiku õigust tegeleda reguleeritud majandustegevusega (vrd GewO 21 2008 § 17 lg
4). Selleks, et avaliku võimu luba oleks tegevusluba MTSÜS tähenduses, peavad esinema mõlemad
määratluses toodud elemendid – majandustegevuse alustamine ning majandustegevuse nõuete
kontroll. Nii näiteks ei ole tegevusluba koondumise luba, sest see ei puuduta mitte majandustegevuse
alustamist ja majandustegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist, vaid vähemalt kahe ettevõtja poolt
juba teostatava majandustegevuse ühendamist. Tegevusluba ei ole ka haldusakt, mida võib taotleda
ka muul eesmärgil kui majandustegevuse alustamiseks, nt ehitusluba või kasutusluba. Kuigi
tegevusloa kontrolliese võib teatud juhtudel täielikult kattuda viidatud lubade väljastamise menetluses
kontrollitavate nõuetega, ei saa nende väljastamist siiski allutada MTSÜS-le, sest neid taotletakse ka
tegevusteks, mis ei ole majandustegevusega seotud.
Üldjuhul võimaldab (majandus)tegevuslube ehitusseaduse kohastest kasutuslubadest lihtsasti eristada
ka asjaolu, et kui esimesed antakse tegutsemiseks teatud tegevusalal, siis teised on seotud teatud
konkreetse objekti kasutamisega. Samas eksisteerib hulk tegevuslube, mis antakse tegutsemiseks
konkreetses tegevuskohas või konkreetset ettevõtet kasutades, millisel juhul tuleks eristamiseks
vaadata loa eesmärki. Kasutusloa esmane eesmärk on tuvastada, kas valminud ehitis või selle osa
1
vastab ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemisel esitatud ehitusprojektile (EhS § 32 lg 1 ). Selliselt
mõistetud kasutusloa reguleerimisese eristub selgesti tegevusloa reguleerimisesemest. Samas võib
kasutusloa andmisel kontrollida ka seda, kas valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud
nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele (EhS § 32 lg 1), kusjuures
vastus neile küsimustele võib olla negatiivne ka juhul kui ehitusprojektist ei ole kõrvale kaldutud.
Põhjus võib siin olla nii selles, et ehitusloa andmisel on tehtud viga ehituslike nõuete hindamisel, kui
ka selles, et ehitise vastaval otstarbel kasutamine oleks õigusvastane muude (mitte ehitusseadusest
tulenevate) õigusnormide alusel45 või see riivaks või rikuks ülemääraselt kolmandate isikute õigusi46.
Paraku on ehitise kasutusloa kontrollieseme selline sisustamine koosmõjus tegevuslubade
kontrolliesemes sagedasti esinevate ehituslike nõuetega loonud olukorra, kus kasutusloa kontrolliese
ei pruugi olla selgesti eristatav tegevusloa omast. Seetõttu tuleb kasutusloa ja (majandus)tegevusloa
eristamisel lähtuda üksnes kummagi loa esmasest eesmärgist.
Loakohustuseks ei ole ka autoriseerimisskeemid, mis ei takista ettevõtjatele juurdepääsu
majandustegevusele, vaid üksnes piiravad ettevõtjate võimalust ennast teatud viisil esitleda (nö
kvaliteedimärgi hankimise menetlused, sh nt mahepõllumajandusega tegelemine ja puukuivatina
tegutsemine).
Lõike 2 kohaselt võidakse tegevusloaga lisaks majandustegevuse nõuete täitmise tuvastamisele
määrata kindlaks ka majandustegevuse teostamise kõrvaltingimused (§ 18 lg 3), samuti võib
tegevusloaks olla vaikimisi antud haldusakt (§ 20 lg 6).
§ 16 lõige 3
Lõike 3 punkti 1 kohaselt ei ole tegevusluba haldusakt, mis annab füüsilisele isikule õiguse
kutsetegevuseks. Kuigi näiteks tegevusalade puhul, kus loakohustus puudub, on kutsetunnistuse
tähendus füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks analoogne tegevusloaga (tekib õigus asjaomasest
majandustegevust teostada), ei saa nende tunnistuste väljastamist siiski allutada MTSÜS-le.
Kutsetunnistuse eesmärk on tõendada isiku vastavust teatud kutsetegevuse nõuetele sõltumata
sellest, kas see toimub iseseisva majandustegevusena või näiteks töölepingu alusel. Seetõttu
hinnatakse kutsetunnistuse väljastamisel reeglina teistsuguseid asjaolusid kui tegevusloa
väljastamisel – kui esimesel juhul on olulised isiku oskused teatud töö tegemisel siis teisel juhul hoopis
isiku võime tagada iseseisva majandusüksuse (ettevõtja) tegevuse vastavus majandustegevuse
nõuetele. Sellest tulenevalt on kutsetunnistuste ja tegevuslubade väljastamisel ka kehtivas õiguses
erinev loogika ja menetlusreeglid. Kuna ei ole mõeldav, et ühte ja sama luba väljastataks erinevate
menetlusreeglite alusel sõltuvalt sellest, kas isiku subjektiivseks eesmärgiks loa taotlemisel on
ettevõtluse alustamine või oma tööjõu müümine, siis tuleb kutsetegevuse load MTSÜS regulatsiooni
alt välistada.
Siinkohal on oluline märkida, et kehtivas õiguses on tegevusloa või litsentsi nime kandvaid lube, mis
oma olemuselt on kutsetegevuse load, kuna neid luba väljastatakse üksnes füüsilistele isikutele ning
45
46

RKHK 10.10.2003 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-62-03; 20.10.2005 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-34-05, p 8.
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ilma nendeta on keelatud mitte üksnes asjaomane ettevõtlus, vaid ka asjaomane kutsetegevus (nt
veterinaarkorralduse seaduse § 22 järgne veterinaararsti tegevusluba, maa hindamise seaduse § 4
järgne maa hindamise tegevuslitsents). Juhul, kui vastavad load juba eeldavad kutsetunnistust (nt
maa hindamise tegevuslitsents), siis on sisuliselt tegemist kõrgema astme kutsetunnistusega.
Segadust tekitavad load, mille taotlemise protseduuri on kujundatud kutsetegevuse lubade taotlemise
1
loogika kohaselt (nt maakatastriseaduse § 16 järgne maakorraldustööde tegevuslitsents), ent mida
võivad taotleda ka juriidilised isikud. Kuna juriidilisel isikul ei saa olla kutset ega kutsetegevust, siis
tuleb selliseid luba pidada siiski tegevuslubadeks.47
Punkti 2 kohaselt ei ole tegevusluba ka keskkonnaluba keskkonnaseadustiku üldosa seaduse
tähenduses. Kuna kõnealune seadus on alles eelnõu staadiumis ega ole jõudnud ka ametlikule
kooskõlastusringile48, siis võib kõnealune välistus tunduda küsitav. Välistus on aga vajalik selgitamaks,
miks MTSÜS rakendussätetega ei viida MTSÜS-iga kooskõlla mõningaid lubasid, mis oma tunnustelt
vastavad MTSÜS-is antud tegevusloa määratlusele (nt jäätmeseaduse § 99 järgne ohtlike jäätmete
käitluslitsents), ent mida keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõus käsitletakse keskkonnaloana
(enamus keskkonnalubadest tegevusloa määratlusele ei vasta). Juhul, kui MTSÜS menetlemisel
muutub ilmseks, et keskkonnaseadustiku üldosa seadus ei jõustu varem või samaaegselt MTSÜS-ga,
tuleb kõnealune välistus MTSÜS-st välja võtta ning leida kõnealuste lubade suhtes teistsugune
lahendus (kas siis asjaomaste loamenetluste kooskõlla viimine MTSÜS-ga või nende välistamine
MTSÜS reguleerimisalast).
§ 16 lõige 4
Lõike 4 kohaselt võib isik võib alustada majandustegevusega tegevusloa kättetoimetamisest,
tegevusloal märgitud tingimuse saabumisest või tegevusloal märgitud ajast, kui viimane on hilisem.
§ 17. Tegevusloa regulatsiooniese, põhiregulatsioon ja kõrvaltingimused
§ 17 lõige 1
Lõige 1 sätestab, et tegevusloa regulatsioonieseme moodustavad põhiregulatsioon ja
kõrvaltingimused. Tegevusloa regulatsiooniese on tegevusloa osa, millel on regulatiivne mõju, st mis
puudutab küsimust, kas ja millistel tingimustel võib ettevõtja tegevust alustada.
Muuhulgas on oluline on tähele panna, kuidas MTSÜS eristab teineteisest tegevusloa
regulatsiooniesemes sisalduvat põhiregulatsiooni (vt lg 2) ja kõrvaltingimusi (vt lg 3). Esimene peab
tulenema seadusest endast (haldusorgani otsustamisruum puudub) ning teise näeb ette tegevusloa
andja seaduses sätestatud juhul ja ulatuses (otsustamisruum olemas). Selline lähenemine üldosa
tasandil võimaldab riigi õigusloome terviklikkusse huvides edaspidi lähtuda teiste eelnõude
koostamisel terminoloogiliselt, süstemaatiliselt ja ülesehituslikult MTSÜS-ist. Seetõttu peab mistahes
eriseaduses sisalduvast loakohustust sätestavast paragrahvist eelkõige selguma seadusandja
võimalikult täpne soov selle kohta, millist tegevusala soovitakse näha tegevusloa põhiregulatsioonina.
Kui põhiregulatsioon vajab seaduse tasandil konkretiseerimist, näiteks kui põhiregulatsioon ei tohiks
hõlmata kogu Eesti territooriumi või määratud vaid ühe tegevuskohaga, siis tuleb eriseaduses anda
täpsustus ka selle kohta.
Selline tegevusloa põhiregulatsiooni ja kõrvaltingimuse eristamise vajadus tugineb eelkõige
põhiseadusest tulenevale üldisele seadusreservatsiooni põhimõttele (PS § 3 lg 1 ls 1) ning
põhiseadusliku majandustegevuse vabaduse suhtes kehtivale spetsiaalsele seadusreservatsioonile (§
29 lg 1 ls 1 ja § 31 ls 2), millest tulenevalt peab ettevõtjale olema selge kaks põhilist küsimust:
1) esiteks peab olema põhiosas seadusest tulenevalt arusaadav, mida hõlmab tema suhtes
seadusandja poolt kehtestatud (loareservatsiooniga) keeld (=tegevusloa põhiregulatsioon);
2) teiseks peab olema üheselt mõistetav, millises ulatuses on seadusandja jätnud
majandushaldusasutusele õiguse üksikjuhtumil lisaks põhiregulatsioonile veel täiendavaid
tingimusi kehtestada, mis ei tulene vahetult seadusest (=tegevusloa kõrvaltingimused);
3) kolmandaks peab olema üheselt mõistetav, mida tuleb ettevõtjal teha, et hankida täitevvõimu
käest erandkorras luba sellisest keelust vabanemiseks ning teadmine, et nende tingimuste
täitmisel tegevusluba hiljem ka kehtetuks ei tunnistata (=tegevusloa kontrolliese).
47
MTSÜS rakendussätetega ei ole kõnealust regulatsioon muudetud põhjusel, et asjaomase valdkonna spetsialistidega
konsulteerides on selgunud, et kõnealune luba kavatsetakse lähiajal kujundada üksnes füüsilisele isikule väljastatavaks loaks.
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§ 17 lõige 2
Lõike 2 kohaselt on tegevusloa põhiregulatsioon loakohustusega tegevusalal või tegevusaladel
ettevõtja majandustegevuse alustamise ja teostamise lubamine. Põhiregulatsioon määrab
majandustegevuse "mahu", mida on lubatud loaga teostada. Seepärast on MTSÜS rakendussätete
väljatöötamisel järgitud suunist, et iga loa põhiregulatsioon peab tulenema seadusest endast ning
majandushaldusasutusel siin kaalutlusruum puudub. Kuigi enamasti piirduvad eriseadused
põhiregulatsiooni sätestamisel tegevusala nimetamisega, leidub valdkondi, kus luba antakse nö
tegevuskoha põhiselt (nt toiduseadus, tervishoiuteenuste korraldamise seadus).
§ 17 lõige 3
Lõike 3 kohaselt on kõrvaltingimus mis tahes tingimus või kohustus, mis ei ole põhiregulatsioon.
Haldusakti kõrvaltingimuste mõiste on sätestatud HMS § 53 lõikes 1, mistõttu MTSÜS-is tegevusloa
kõrvaltingimuste mõiste täpsustamine vajab põhjendamist. Probleem seisneb selles, et piir tegevusloa
põhiregulatsiooni ja kõrvaltingimuste ei ole haldusõiguse teoorias ja praktikas selge, ent samas võib
selle piiri tõmbamise asukohal olla olulised õiguslikud tagajärjed. HMS § 53 lg 1 kohaselt on haldusakti
kõrvaltingimusteks:
1) haldusakti kehtivusaja piiramine kindlaksmääratud tähtpäevast või tulevikus aset leida võivast
sündmusest lähtudes;
2) haldusakti põhiregulatsiooniga seotud lisakohustus;
3) lisatingimus haldusakti põhiregulatsioonist tuleneva õiguse tekkimiseks;
4) haldusakti hilisema muutmise, kehtetuks tunnistamise või kõrvaltingimuse kehtestamise võimaluse
jätmine.
Eristusprobleeme ei põhjusta HMS § 53 lg 1 punktides 1 ja 4 toodud tüüpi kõrvaltingimused. HMS § 53
lg 1 punktides 2 ja 3 toodud tüüpi kõrvaltingimuste näol on aga sageli tegemist nõuetega, mille
täitmisest kas sõltub majandustegevuse alustamise õiguse teke (lisatingimused haldusakti
põhiregulatsioonist tuleneva õiguse tekkimiseks) või määratlevad need üksnes tingimused, mida
majandustegevuse teostamisel tuleb järgida (haldusakti põhiregulatsiooniga seotud lisakohustus).
Juhul, kui tegevusloa regulatsioon selliseid nõuded sisaldab ning majandustegevuse alustamise õigust
neist sõnaselgelt sõltuvusse ei sea, tuleks neid lugeda HMS § 53 lg 1 p 2 tüüpi kõrvaltingimusteks.
Samas võib sellist tüüpi kõrvaltingimuste puhul tekkida vaidlus, kas tegemist pole hoopis tegevusloa
põhiregulatsiooni osaga. Nimelt haldusõiguse teooria kohaselt võivad ühesugused kõrvaltingimused
(kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed piirangud) olla sõltuvalt materiaalõiguslikust baasist käsitletavad nii
kõrvaltingimustena kui osana põhiregulatsioonist.49 Seejuures näiteks sellist nõuet nagu MTR
registreeringu tegemisel määratavat kaupluse lubatud lahtiolekuaega on peetud osaks vastava loa
põhiregulatsioonist.50 Segadust süvendab asjaolu, et kehtiva õiguse loakohustuse regulatsioonide
puhul üldjuhul ei kasutata üldse mõistet „põhiregulatsioon“ ning kõrvaltingimuste mõiste kõrval
kasutatakse ka mõisteid nagu „tegevusloa tingimused“ või „tegevusloa eritingimused“.
MTSÜS ei püüa Eesti haldusõiguse teooriast leida ühte õiget vastust küsimusele, kuidas eristada
põhiregulatsiooni ja kõrvaltingimusi, vaid pigem pakub ettevõtluskeskkonna õigusselguse huvides
välja pragmaatilise lahenduse kõnealuse eristuse tegemiseks: regulatsioonieseme osa, mis ei piiritle
majandustegevuse õiguse valdkonnalist (tegevusala piiritlevat) ulatust või selle lubatud teostamise
kohta või territooriumi, on käsitletav kõrvaltingimustena, sõltumata terminist, millega asjaomane
seadus vastavaid tingimusi nimetab. Sellega välistatakse võimalus, et tegevusloa tingimused, mille
täitmist seadus või luba ise sõnaselgelt majandustegevuse alustamise lubatavuse eelduseks ei sea (ja
mis seega ei ole HMS § 53 lg 1 p 3 tüüpi kõrvaltingimused) tõlgendatakse põhiregulatsiooni osaks.
Lahenduse praktiline tähendus peitub asjaolus, et kui HMS § 53 lg 1 p 2 tüüpi tegevusloa
kõrvaltingimuste rikkumine võib reeglina kaasa tuua üksnes tegevusloa kehtetuks tunnistamise
(MTSÜS § 39 lg 2 p 2), siis tegevusloa põhiregulatsioonist väljuv majandustegevus võib olla käsitletav
tegevusloata majandustegevusena, millele järgneb vastutus KarS § 372 järgi.

49
Vt Ivo Pilving. Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel
lubadel. Doktoriväitekiri. Tartu Ülikooli Kirjastus 2006, lk 28.
50
Vt Ivo Pilving. Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel
lubadel. Doktoriväitekiri. Tartu Ülikooli Kirjastus 2006, lk 199.
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Kõrvaltingimuste defineerimisel võtab lõige 3 kasutusele teisegi negatiivse määratluse;
kõrvaltingimused ei ole majandustegevuse nõuded (§ 6) ega kohustus majandustegevuse nõudeid
täita. Majandustegevuse nõuded kehtivad asjaomases valdkonnas ning kuuluvad täitmisele kõigi
ettevõtjate poolt sõltumata sellest, kas neid tegevusloas mainitakse. Tegevusloa kui haldusakti
kõrvaltingimused peaksid erinevad majandustegevuse nõuetest seeläbi, et nii nende täitmise kohustus
tuleneb haldusaktist, mitte vahetult õigustloovast aktist. Sellest hoolimata kohtab eriseadustes sageli
tegevusloa andmise regulatsioone, mis majandustegevuse nõudeid või nende täitmise vajadust üle
kordavad. Lisaks sellele, et kõnealust tüüpi regulatsioonid on olemuslikult mittevajalikud, muudaksid
nad (juhul, kui neid nõudeid tegevusloa regulatsioonis mainimise korral käsitleda kõrvaltingimustena)
sisutuks ka majandustegevuse nõuete ja tegevusloa kõrvaltingimuste vahelise eristuse ning sellega
seotud õiguslikud lahendused. Tegevusloa andmisel hinnatakse ettevõtja vastavust tegevusloa
kontrollieseme majandustegevuse nõuetele ning seaduses sätestatud juhul määratakse tingimused
tegevusloa alusel toimuva majandustegevuse teostamisele. Seega just nende, tegevusloa andmisel
hinnatavate nõuete ja tingimuste (jätkuva) täimisega tuleb siduda ka loa kehtivus ning selle kehtetuks
tunnistamisel alused (§ 39 lg 2 p 2). Nõuded, mis eelnimetatute hulka ei kuulu, võivad olla küll aluseks
majandustegevuse keelamisele (§ 38 lg 3), ent mitte tegevusloa kehtetuks tunnistamisele.
§ 17 lõige 4
Lõige 4 täpsustab, et kõrvaltingimuste lisamise juhud ja konkreetne ulatus peavad tulenema
seadusest ning et neid võib lisada tegevusloale nii selle andmisel kui ka tagantjärele. Lõige 4
täpsustab HMS § 53 lõiget 2. Kui HMS § 53 lg 2 annab lisaks seaduses või määruses sätestatud
juhule veel kaks alust kõrvaltingimuste kehtestamiseks, siis tegevuslubade puhul ei ole need
rakendatavad. HMS § 52 lg 2 punktis 2 sätestatu („kui kõrvaltingimuseta tuleks haldusakt anda välja
andmata)“ on liiga ebamäärane, et selle alusel saaks ettevõtlusvabadust piirata. HMS § 53 lg 2 punkti
2 võimaldab eesmärk on tagada paindlikkus olukorras, kus haldusorgan saaks vältida haldusakti
adressaadi suhtes negatiivse otsuse tegemist kõrvaltingimuste lisamisega, Tegevusloa andmise
kontekstis võiks tegemist olla näiteks olukorraga, kus kontrollieseme nõuded ei ole otsuse tegemise
hetkel täidetud, kuid majandushaldusasutus peab võimalikuks, et lähemas tulevikus ettevõtja nõuded
täidab – sellisel juhul võiks anda tegevusloa HMS § 53 lg 1 p 3 ja lg 2 p 2 kohaselt edasilükkava
lisatingimusega ja tegevusluba jõustuks tingimuse täitmisel. HMS § 53 lg 2 punkti 2 eesmärki
võimaldab saavutada MTSÜS § 20 lõikes 4 sätestatu, mille kohaselt majandushaldusasutus võib enne
tegevusloa väljastamisest keeldumist anda ettevõtjale tähtaja tegevusloa andmist takistavate
puuduste kõrvaldamiseks, samuti MTSÜS §-s 27 sätestatud esialgse tegevusloa regulatsioon.
Kõrvaltingimuse seadmise aluseks ei saa olla kaalutlusõiguse olemasolu (HMS § 53 lg 2 p 3), kuna
tegevusloa andmisel majandushaldusasutusel kaalutlusõigus puudub (MTSÜS § 25 lg 1, teenuste
direktiivi art 10 lg 5).
§ 17 lõiked 5 ja 6
Lõiked 5 ja 6 sätestavad kõrvaltingimuste kehtima hakkamise ja kehtivuse lõppemise aja, võimaldades
vastavasisulised dubleerivad sätted eriseadustes kehtetuks tunnistada.
§ 18. Tegevusloa kontrolliese
§ 18 lõige 1
Paragrahv 19 sisustab tegevusloa kontrollieseme mõiste, mis on suhteliselt vähe tuntud, ent oluline
termin Eesti õiguskorras.51 Tegevusloa kontrolliese on selliste seadusega ettenähtud
majandustegevuse nõuete kogum, millele vastavus tuleb tuvastada tegevusloa andmiseks ettenähtud
menetluses ja mille täitmise tuvastamine on tegevusloa andmise eelduseks. Seega on tegevusloa
kontrolliese eriti oluline põhiseadusliku ettevõtlusvabaduse vaatenurgast, sest kui tegevusalal kehtib
(loareservatsiooniga) keeld, peab üldisest seadusreservatsiooni põhimõttest (PS § 3 lg 1 ls 1) ning
tulenevalt majandustegevuse vabaduse suhtes kehtivast spetsiaalsest seadusreservatsioonist (§ 29 lg
1 ls 1 ja § 31 ls 2) olema keskmisele mõistlikule isikule arusaadaval viisil seaduses sätestatud see,
millistel alustel ettevõtja tegutsemisõiguse keelatud tegevusalal siiski omandab.
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„Kontrolliesemeks on asjaolud, millest lähtudes haldusakt antakse, mida akti andmiseks läbiviidud menetluses tuleb uurida.“
Ivo Pilving. Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel.
Doktoriväitekiri. Tartu Ülikooli Kirjastus 2006, lk 130
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Kuivõrd loakohustus on olemuselt loareservatsiooniga seaduslik keeld, siis on tegevusloa
kontrolliesemeks nõuded, mille täitmata jätmise õigustagajärjeks on seadusliku keelu kohaldumine.
Tegevusluba antakse niipea, kui asjakohase uurimise teel on kindlaks tehtud, et tegevusloa
kontrolliesemesse kuuluvad tingimused on täidetud52. Ettevõtjal on järelikult õigus tegevusluba saada,
kui ta vastab kontrolliesemesse kuuluvatele tingimustele, st tema majandustegevus vastab avalikõiguslikest normidest tulenevatele objektiivsetele ja/või subjektiivsetele nõuetele. Järelikult võib
tegevusloa väljaandmisest keelduda, kui tegevusloakohustuse kontrolliesemesse kuuluvad nõuded ei
ole täidetud (MTSÜS § 25 lg 1 p 2).
Loomulikult peab ettevõtja lisaks tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse
nõuetele täitma ka teisi majandustegevuse nõudeid, näiteks on kõigil ettevõtjatel kohustus järgida
keeleseadust, tarbijakaitseseadust jne. Kuid nende nõuete täitmist enne tegevusloa väljastamist ei
kontrollita ja nende täitmisest ei sõltu majandustegevuse lubatavus. Tegevusloa kontrolliesemel on
oluline tähtsus ka järelevalve teostamisel ja haldussunni kohaldamisel: kontrolliesemesse
mittekuuluvate nõuete rikkumine ei ole aluseks tegevusloa kehtetuks tunnistamisele (vt ka §-de 38 ja
39 seletust); kui loa saamine ei sõltu nende nõuete täitmisest, ei tohiks neist sõltuda ka loa kehtivus.
Teenuste direktiivi artikli 10 lõike 2 kohaselt peavad kontrolliesemes sisalduvad nõuded vastama
järgmistele tingimustele:
1) olema mittediskrimineerivad;
2) olema õigustatud olulisest avalikust huvist tuleneva põhjusega;
3) nende piirav toime on proportsionaalne nõude kehtestamise aluseks oleva eesmärgiga;
4) nendele vastavus peab olema faktilistele asjaoludele tuginedes tõendatav ja täielikult kontrollitav;
5) nende sisu on piisavalt määratletud, eelkõige selge, ühemõtteline ja arusaadav.
Kuna teenuste direktiiv on seadusandjale kohustuslik ja selle suunistega peab tulevaste
regulatsioonide väljatöötamisel igal juhul arvestama, ei ole nimetatud nõuete MTSÜS-i
ümberkirjutamine vajalik.
§ 18 lg 2
Lõike 2 eesmärk on vähendada majandustegevuse nõuete topeltkontroll ja seega ka halduskoormust
olukorras, kus tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate nõuete täitmine on tuvastatud varem muul
tegevusalal Eesti majandushaldusasutuse poolt antud kehtiva tegevusloa andmisel. Säte ei keela küll
majandushaldusasutusel asjaomaste nõuete täitmist uuesti kontrollida, ent HMS § 5 lõikest 2
tulenevalt peaks see toimuma vaid juhul, kui majandushaldusasutusel on põhjendatud kahtlus nõuete
jätkuva täitmise suhtes. Säte ei kohaldu tähtajaliste tegevuslubade taotlemisel, kuna tähtaja
kehtestamine ongi õigustatud vaid lähtuvalt eeldusest, et tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate
majandustegevuse nõuete perioodiline kontroll on vajalik.
§ 19. Tegevusloa taotlus
§ 19 lõige 1
Lõige 1 sätestab, et tegevusloa taotlus tuleb esitada majandushaldusasutusele, kelle pädevusse
taotluse lahendamine on seadusega antud. Säte võimaldab tunnistada kehtetuks eriseaduste
dubleerivad sätted. MTSÜS § 9 lg 1 kohaselt on võimalik taotlus esitada ka Eesti teabevärava või
notari kaudu.
§ 19 lõige 2
Lõige 2 näeb ette andmed, mis tuleb esitada tegevusloa taotluses. Lõikesse on dubleerimise
vältimiseks püütud koondada kõik kehtivas õiguses enamlevinud esitamisele kuuluvad andmed.
Üksnes punktis 1 nimetatud andmed on sellised, mis tuleb esitada alati. Ülejäänud andmete esitamise
vajadus sõltub kas eriseaduses sätestatud tegevusloa kontrollieseme nõuetest (punkt 2), ettevõtja
taotlusest (punkt 3), varasemast tegevusloa kehtetuks tunnistamisest majandustegevuse nõuete või
tegevusloa kõrvaltingimuste rikkumise tõttu (punkt 4, vt § 38 lg 6 ja § 39 lg 5 seletusi), ettevõtja soovist
kasutada tegevusluba ka tütarettevõtja tegevuses (punkt 5, vt § 21 lg 2 seletusi) või eriseadusega
sätestatud täiendavate andmete esitamise kohustusest (punkt 6).
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Selline arusaam on ka teistes välisriikides ning Euroopa õiguses, vt nt BImSchG §-d 6 j, DIHT-juhis 1981 nr 12, GewO 21
2003 § 24 lg 1, PBefG § 17; teenuste direktiivi art 10 lg 5.
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Rakendussätetega tunnistatakse reeglina kehtetuks eriseadustes sisalduvad nõuded tegevusloa
taotluses sellise info esitamiseks, millel puudub seos tegevusloa kontrollieseme sisuliste (isikuliste või
esemeliste) nõuetega, kuna puudub üldjuhul põhjendus sellise info nõudmiseks tegevusloa taotlemise
menetluses. Samuti tunnistatakse kehtetuks sätted, mis nõuavad teiste haldusorganite kooskõlastuste
või arvamuste esitamist, viies loamenetlused kooskõlla HMS § 16 lõikega 1.
§ 19 lõige 3
MTSÜS ei näe ette eraldi tegevusloa uuendamise instituuti, kuna kehtiva õiguse tegevusloa
uuendamise normide analüüs näitas, et tegevusloa uuendamine sisuliselt ei erine uue tegevusloa
andmisest, välja arvatud võimalus jätta teatud varem esitatud andmed esitamata, kinnitades nende
õigsust. Kuna kõnealuse halduskoormust vähendava lahenduse säilitamine on kahtlemata mõistlik,
siis näebki lõige 3 ette võimaluse jätta esitamata varasemas taotluses esitatud andmed, kui ta lisab
esitamata jäetud andmete osas taotlusele kinnituse selle kohta, et varem esitatud andmed on õiged.
§ 19 lõige 4
Lõige 4 annab võimaluse tegevusluba taotleda ka asutamisel olevale juriidilisest isikust ettevõtjale, st
enne äriühingu kandmist äriregistrisse..Asutamisel olevale ettevõtjale tegevusloa andmine on meede,
mis täiendab menetluse paindlikkuse huvides esialgse tegevusloa (§ 27) ning tegevusloa eelotsuse (§
28) instituute. Arvestades, et tegevusloa andmisest sõltub majandustegevuse lubatavus, ei ole
põhjendatud tegevusloa mitteandmine olukorras, kus ettevõtja on täitnud kõik tegevusloa
kontrollieseme nõuded, kuid asutamine ei ole veel mingil põhjusel lõpuni viidud, kuna
korrakaitsepoliitilisest vaatenurgast ei ole sellisele asutamisel oleva ettevõtja majandustegevuse
vabaduse piiramisele vastu seada piiramisega proportsionaalset ohtu. Samas välistab lõige 4
asutamisel olevale juriidilise isikule antava tegevusloa jõustumise varem, kui ta on tema kohta käiva
seaduse kohaselt nõuetekohaselt asutatud (üldjuhul on vastavaks ajahetkeks asjaomasesse
registrisse kandmine).
§ 19 lõige 5
Teenuste direktiivi art 13 lg 5 kohustab majandushaldusasutust teavitama ettevõtjat taotluse
kättesaamisest. Lõige 5 näeb seetõttu ette, et tegevusloa taotluse esitajale vastatakse taotluse
esitamisele järgneval tööpäeval ning määrab taotluse esitajale saadetava vastuse sisu. Kui tegevusloa
taotlus esitatakse notari kaudu, vastab tegevusloa taotlusele notar, kui ettevõtja ei ole tegevusloa
taotluses soovinud, et vastajaks on majandushaldusasutus (§ 9 lg 4). Lisaks teenuste direktiivi art 13
lõikes 5 nimetatud infole peab majandushaldusasutus vastuses märkima ka tegevusloa taotluse
menetluse alustamise päeva ning tegevusloa tähtajatuse või tähtaja. Menetluse alustamise päev on
oluline, et ettevõtja saaks teda, mis ajast võib tegevusloa taotluse lahendi puudumisel lugeda
tegevusloa antuks (vt § 20 lg 6). Tähtaeg hakkab kulgema alates taotluse nõuetekohasest esitamisest
(vt § 20 lg 1). MTSÜS § 9 lõike 2 kohaselt teadete ja taotluste esitamine Eesti teabevärava või notari
kaudu ei mõjuta seaduses sätestatud tähtaegu, seega tähtaeg hakkab kulgema taotluse Eesti
teabevärava või notari kaudu esitamisest, mitte majandushaldusasutusse jõudmisest.
Eelnõu § 19 lg 5 punktide 1 ja 2 osas antava vastuse puhul tuleb menetlustähtaja alguse ja lõpu
arvestamisel lähtuda HMS §-st 33 ja § 35 lg 1 punktist 1. MTSÜS § 20 lg 1 ls 2 täpsustab seda vaid
sätestades, et taotluse lahendamise tähtaeg hakkab kulgema taotluses nõutavate andmete täielikust
esitamisest. Seega peab tegevusloa menetlus algama järgmisel päeval taotluses esitatud andmete
täielikust esitamisest.
Eelnõu § 19 lg 5 punkt 3 osas tuleb välja tuua konkreetne kalendripäev, millal ettevõtja saab oodata
tegevusloa taotluse lahendamise kohta käivat otsust. See tähtaeg võib muutuda MTSÜS § 20 lg 2 või
3 alusel, kuid sellisel juhul tuleb sellest ettevõtjale täiendavalt teatada.
Eelnõu § 19 lg 5 punkt 4 kohaselt tuleb teates näidata normiviite täpsusega tegevusloa
kontrolliesemes sisalduvad majandustegevuse nõuded ning vaidluste korral kasutatavad
õiguskaitsevahendid. Kuigi ettevõtja peab loakohustusega tegevusalal tegutsemiseks nõudeid juba
nagunii teadma, on hea halduse praktiliseks väljundiks see, kui majandushaldusasutus nendele
selgelt tähelepanu juhib.
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§ 19 lõige 6
Lõige 6 annab majandushaldusasutusele õiguse üksikjuhtumil ettevõtjalt täiendavaid andmeid küsida
juhul, kui seda on vaja tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete täitmise
kontrollimiseks ning täiendavate andmete vajalikkust tuleb põhjendada.
§ 19 lõige 7
Lõige 7 sätestab, et ettevõtjal tuleb tegevusloa taotluse lahendamise eest tasuda riigilõivu. Täpsed
määrad kehtestab riigilõivuseadus. Seejuures sätestatakse teenuste direktiivi art 13 lg 2 ls 2 ja
põhjenduse p 43 suuniste kohaselt sätestatakse, et tegevusloa riigilõivu määr ei või ületada
toiminguga kaasnevaid kulutusi.
§ 19 lõige 8
Lõige 8 toob sõnaselgelt esile, et isikul on avalikust õigusest tulenev subjektiivne õigus tegevusloa
saamiseks, kui ta täidab tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad nõuded. Seda printsiipi rõhutab ka
teenuste direktiivi art 10 lg 5. Käesolev säte on ettevõtjale alusnormiks, kui ta soovib seda õigust
halduskohtumenetluse kaudu kaitsta.
§ 20. Tegevusloa taotluse lahendamise tähtaeg
§ 20 lõige 1
Tegevusloa taotlus tuleb pädeval majandushaldusasutusel läbi vaadata, ära otsustada ning otsus
isikule teatavaks teha selleks seaduses ettenähtud tähtaja jooksul. Ka teenuste direktiiv näeb ette
suunised tegevusloa taotluse lahendamise tähtaja kohta, sätestades, et autoriseering antakse niipea,
kui asjakohase uurimise teel on kindlaks tehtud, et autoriseeringu saamiseks vajalikud tingimused on
täidetud (art 10 lg 5) ning et tegevusloa menetlus ja sellega seotud nõuded tagavad taotlejatele, et
nende taotlusi käsitletakse võimalikult kiiresti ja igal juhul mõistliku ning eelnevalt kindlaksmääratud ja
avalikustatud tähtaja jooksul (teenuste direktiivi art 13 lg 3 ls 1). Eesti tavapärast haldusmenetluse
praktikat arvestades näeb § 20 lg 1 ette, et tegevusloa taotlus tuleb lahendada 30 päeva jooksul.
Teenuste art 13 lg 3 teises lauses sätestatu eeskujul hakkab tegevusloa taotluse lahendamise tähtaeg
kulgema tegevusloa taotluses nõutavate andmete täielikust esitamisest. Puudulik taotlus ei tohiks olla
aluseks sellele, et haldusorganile ei jää piisavalt aega menetluse läbiviimiseks ja kui puudulik taotlus
toob kaasa menetluse venimise, siis taolise viivituse eest haldusorgan ei vastuta53.
§ 20 lõige 2
Kui majandushaldusasutus taotluse läbivaatamisel avastab, et ettevõtja ei vasta mõnele tegevusloa
kontrollieseme isikulisele või esemelisele nõudele, võib ta tegevusloa taotluse tähtaja kulgemise kuni
puuduse kõrvaldamiseni peatada, andes ettevõtjale võimaluse puuduse kõrvaldada ning vältida
taotluse rahuldamata jätmist. Tegevusloa taotluse menetluse liigse venimise vältimiseks ei või antud
alusel taotluse tähtaja peatamine olla pikem kui 30 päeva.
§ 20 lõige 3
Lõige 3 näeb ette, et majandushaldusasutus võib tähtaega üks kord kuni 30 päeva võrra pikendada,
kui see on vajalik üksikjuhtumi keerukuse tõttu (teenuste direktiivi art 13 lg 3 ls 3). Pikendamist ning
selle kestust tuleb põhjendada (teenuste direktiivi art 13 lg 3 ls 4).
§ 20 lõige 4
Lõike 4 aluseks on teenuste direktiivi art 13 lg 4, mis sätestab, et kui otsust ei tehta vastavalt
seadusega kindlaksmääratud tähtaja või pikendatud tähtaja jooksul, loetakse autoriseering antuks
(tegevusloa fiktsioon). Teenuste direktiiv võimaldab olulisest avalikust huvist tulenevatel põhjustel,
sealhulgas kolmanda isiku õiguste kaitsmiseks, seaduses sätestatud juhtudel kõnealusest põhimõttest
kõrvale kalduda ning see on ette nähtud lõike 1 teises lauses. Juhul, kui tegevusluba tuleb anda
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kõrvaltingimustega, ei ole kõnealuse fiktsiooni rakendamine objektiivselt võimalik, sest ilma
kõrvaltingimusi teadmata puudub tervikliku regulatsiooniesemega tegevusluba, mida saaks antuks
lugeda.
§ 21. Tegevusloa regulatsioonieseme territoriaalne ja isikuline ulatus
§ 21 lõiked 1 ja 2
Lõige 1 näeb ette, et tegevusloa regulatsiooniese hõlmab territoriaalselt kogu Eesti Vabariigi
territooriumi ning lõige 2, et tegevusloa regulatsiooniese hõlmab isikuliselt ka ettevõtja tütarettevõtjat.
Mõlemal juhul võib seadusega ette näha teisiti. Sätted lähtuvad teenuste direktiivi art 10 lõike 4
suunistest.
Regulatsioonieseme territoriaalne ulatuse piiritlemine Eestiga ei tähenda, et riikidevahelistest
kokkulepetest tulenevalt (eelkõige EL raames) ei võiks tegevusluba olla tunnustatud ka teistes riikides.
Kõnealuse regulatsiooni eesmärgiks on rõhutada, et tegevusluba ei ole üldreeglina
tegevuskohapõhine, vaid lubab asjaomast tegevust kogu Eesti territooriumil.
Tütarettevõtja mõiste on sätestatud ÄS § 6 lõigetes 1 ja 2 „Kui üks äriühing on teises äriühingus
osanik või aktsionär ning omab seal häälteenamust, nimetatakse osalevat ühingut emaettevõtjaks ja
ühingut, kus ta osaleb, tütarettevõtjaks. Emaettevõtja tütarettevõtjaks on ka ühing, kus häälteenamus
on teisel tütarettevõtjal või tütarettevõtjatel üksinda või koos emaettevõtjaga. Tütarettevõtjaks on ka
ühing, kus teine ühing (emaettevõtja) omab selle osaniku või aktsionärina lepingu alusel või ilma
selleta valitsevat mõju.“.
§ 22. Lepinguriigi ja kolmanda riigi tegevusluba
§ 22 lõige 1
Teenuste direktiivi tähenduses teenuseosutajata osas võtab lõige 1 üle teenuste direktiivi art 10 lg 3
suunised. Kuna ühes liikmesriigis asutatud ettevõtjad on sageli selles liikmesriigis juba tegevusloa
saanud, sätestab direktiivi art 10 lg 3, et iga uue asutamise korral kehtivad tegevusloa andmise
tingimused ei tohi dubleerida nõudeid ja kontrolle, mis on oma eesmärgilt samaväärsed või
põhiolemuselt võrreldavad nende nõuete ja kontrollidega, mida teenuseosutaja suhtes juba
kohaldatakse teises liikmesriigis või samas liikmesriigis. Art 16 lg 2 p b keelab loakohustuse piiriülesel
teenuste osutamisel. Tegemist on ettevõtja mitmekordse kontrollimise keeluga ning vastastikkuse
põhimõtte väljendusega.
Eelnimetatud vabastused antakse teenuste direktiiviga üksnes teenuseosutajatele, ent lõike 1 alusel
saab loakohustusest vabastada ka muid lepinguriigi ettevõtjaid. Muude tegevusalade puhul ei ole
sellist põhimõtet EL õigusaktides küll otsesõnu sätestatud, ent see on kooskõlas ühtse siseturu ja
vastastikkuse tunnustamise põhimõtetega. Kuna kõnealuse põhimõtte rakendamine võib paljudes
valdkondades siiski olla raskendatud, sõltub selle rakendamine siiski eriseadustes sätestatust (klausel
„seaduses sätestatud juhul“). Seega annab § 22 üksnes üldised põhimõtted loakohustusest
vabastamiseks juhul, millele eriseadustes viidata, juhul, kui loakohustusest vabastamist asjaomasel
tegevusalal võimalikuks ja vajalikuks peetakse.
Lõige 1 kohaselt majandushaldusasutus vabastab Eesti Vabariigis loakohustusega majandustegevust
alustada sooviva lepinguriigi ettevõtja, sealhulgas tema tütarettevõtja ja filiaali, Eesti Vabariigis
loakohustusest, kui talle on antud lepinguriigi tegevusluba, mis kontrollieseme poolest valdavas osas
vastab Eesti tegevusloale ja mille regulatsioonieset ei ole piiratud väljaspool Eesti Vabariiki asuva
territooriumi või tegevuskohaga.
Teoreetiliselt oleks võimalik ka lahendus, mille järgi vabastamise võimalus oleks ka lepinguriigi
ettevõtjal, kellel ei ole lepinguriigis asjaomasel tegevusalal tegutsemiseks loakohustust. Asjaolu, et
mõne tegevusala puhul ei ole teises liikmesriigis loakohustust sätestatud, peaks sundima Eesti
seadusandjat mõtlema sellele, kas ka Eestis on vastava loakohustuse sätestamine piisavalt
põhjendatud. Siiski leiti kodifitseerimiskomisjoni nõupidamistel, et selline (Euroopa õiguse aspektist
lubatav) Eesti ettevõtjate võimalik diskrimineerimine ei ole õigusloomes vastuvõetav.
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Teenuste direktiivi artikli 10 lõige 3 jätab majandushaldusasutusele hindamisruumi ja õiguse otsustada
selle üle, kas lepinguriigi ettevõtja (tegevusloa taotleja) vastab Eesti majandustegevuse nõuetele
seeläbi, et ta juba täidab teise liikmesriigi samaväärseid või põhiolemuselt võrreldavaid nõudeid
(direktiivi põhjendus 61). See tähendab, et asutamise puhul nõuetele vastavust ei eeldata,
tegutsemiskoha riik küll võib kohaldada oma nõudeid ja tingimusi, kuid otsustades selle üle, kas
ettevõtja on nimetatud tingimused täitnud, st vastab kontrollieseme nõuetele, peab ta võtma arvesse
ettevõtja poolt teises liikmesriigis juba täidetud samaväärseid tingimusi.
Loakohustusest ei saa vabastada juhul, kui asjaomast lepinguriigi tegevusloa regulatsioonieset on
piiratud väljaspool Eesti Vabariiki asuva territooriumi või tegevuskohaga. Erand on kooskõlas teenuste
direktiivi art 10 lõikega 4, sest kindlas tegevuskohas tegutsemiseks antud tegevusloa tunnustamine
Eesti Vabariigi poolt ei saa anda lepinguriigi ettevõtjale õigust tegutseda väljaspool tegevuskohta.
Teenuste osutamise vabaduse põhimõttest ei tulene, et teenuseosutaja, kellele antud tegevusloast
tulenevalt ta võib ka asutamisriigis tegutseda vaid konkreetses kohas, peaks teises liikmesriigis
omama laiemaid õigusi.
§ 22 lõiked 2 ja 3
Lõiked 2 ja 3 sätestavad loakohustusest vabastamise menetluse. Loakohustusest vabastamiseks
tuleb lepinguriigi ettevõtjal esitada majandushaldusasutusele loakohustusest vabastamise taotlus
lõikes 2 märgitud andmetega. Lõigete 2 ja 3 rakendamiseks peab Eesti teabevärava kaudu
kättesaadav olema lõike 2 nõuetele vastava vormi loakohustusest vabastamise taotluse jaoks.
Loakohustusest vabastamise taotluse lahendamisel kontrollib majandushaldusasutus üksnes
vabastamise aluste olemasolu. Seega majandushaldusasutus ei kontrolli Eesti tegevusloa
kontrolliesemesse kuuluvata majandustegevuse nõuete täitmist, vaid asutamiskoha loakohustuse loa
vastavust Eesti tegevusloale. Seda peab majandushaldusasutus tegema tegevusloa taotluse
lahendamise üldise tähtaja ehk 30 päeva jooksul. Kuna erinevalt teenuste direktiivi kohaldamisalasse
kuuluvate tegevusaladest puuduvad paljudel muudel tegevusaladel liikmesriikide vahelised piisavalt
tõhusad koostöömehhanismid, mis kõnealust asjaolu kontrollida võimaldaksid, ei pruugi 30-päevane
tähtaeg selleks piisav olla. Sellisel juhul ei rakendu tegevusloa taotlemise menetluses ette nähtud loa
andmise fiktsiooni, vaid loakohustusest vabastamisest võib keelduda.
§ 22 lõige 4
Lõige 4 täpsustab, et teenuste direktiivi tähenduses teenuseosutajate puhul kontrollitakse
tegevusloast vabastamiseks vajalikke asjaolusid asjaomaste lepinguriikide vaheliseks koostööks
ettenähtud mehhanismide abil. Teenuste direktiivi art 10 lõige 3 rõhutab, et ettevõtja (algse)
asutamiskoha koostööpunktid peavad majandushaldusasutust abistama ja edastama mis tahes
vajaliku teabe, et teha kindlaks, millised nõuded on samaväärsed või põhiolemuselt võrreldavad.
Muude lepinguriigi ettevõtja puhul, kus sellised mehhanismid puuduvad, annab eelnõu
majandushaldusasutusele volituse nõuda kontrolli teostamiseks täiendavaid andmeid.
§ 22 lõige 5
Lõige 5 võtab üle teenuste direktiivi artikli 16 lõike 2 punkt b. Lõike 5 kohaselt ei ole loakohustust
teenuseosutajal, kes soovib alustada Eesti Vabariigis Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 57
mõistes teenuste osutamist, välja arvatud teenuste direktiivi artikliks 17 teenuseid osutaval
teenuseosutajal. Seega teenuste direktiiviga hõlmatud ettevõtjad ei pea teenuste piiriülese osutamise
korral taotlema loakohustusest vabastamist, vastastikkuse tunnustamise põhimõte kehtib ilma
igasuguste piirangute ja kontrollideta, st lõikes 1 nimetatud tingimuste täidetust eeldatakse.
Artikli 16 lõike 2 punkt b peegeldab piiriülese teenuste osutamise vabaduse olemust, keelates
nõudeid, mis kohustavad teiste liikmesriikide teenuseosutajaid enne teenuste osutamise alustamist
läbima mingi haldusmenetluse, kas siis autoriseeringu saamise või registrisse kandmise vormis.
Euroopa Kohus on järjekindlalt leidnud, et sedalaadi eelnev kontroll on põhjendatud üksnes
erandjuhtudel, kui tõendatakse, et järelevalve või järelkontroll ei ole tõhus või toimub liiga hilja, et
ennetada tõsist kahju. Kohtuasjas Corsten märkis kohus sõnaselgelt, et ainult administratiivsetel
põhjustel, st nt informatsiooni kogumiseks, kehtestatud registris registreerimise kohustus ei ole
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proportsionaalne teenuste osutamise vabaduse piirang54. Kas ja kuivõrd siiski teatud piiriülese
majandustegevuse puhul erilistel põhjustel (vt direktiivi art 16 lg 3) loakohust seada võib, on
eriseaduste tasandil lahendatav küsimus.
§ 22 lõige 6
Lõige 6 näeb ette, et majandushaldusasutus võib tunnistada loakohustusest vabastamise otsuse
kehtetuks või nõuda teenuseosutajalt tegevusluba juhul, kui lepinguriigi ettevõtja teostab
majandustegevust või teenuseosutaja osutab teenust täielikult või valdavas osas Eesti Vabariigis,
kasutades seejuures Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 49 ja 56 sätestatud õigust eesmärgiga
jätta täitmata Eesti Vabariigis kehtestatud loakohustus. Seeläbi rakendab lõige 6 loakohustusest
vabastamise suhtes Euroopa Kohtu praktikas korduvalt tunnustamist leidnud ELTL-st (EÜL-st)
tulenevate õiguste kuritarvitamise keelu. Kuigi kohus on leidnud, et äriühingu asutamine mõnes teises
liikmesriigis ainult selleks, et tema suhtes kohaldataks soodsamaid asutamisreegleid või näiteks
maksustamiskorda, on igati legitiimne ja selline asutamiskoha valimine on asutamisvabaduse loomulik
osa55, on kohus korduvalt öelnud ka, et liikmesriigi kodanikud ei või asutamislepinguga antud õigusi
kuritarvitada ja seeläbi vältida riigisiseste õigusnormide kohaldamist. Nad ei tohi ühenduse
õigusnormidest vääralt või ebaõigesti kasu saada.56
Ehkki lõige 6 reguleerib vaid lõikega 1 seotud asutamisvabaduse küsimusi, kehtib õiguste
kuritarvitamise keeld põhimõtteliselt nii asutamisvabaduse kui ka teenuste piiriülese osutamise korral.
Kohtuasjas TV 10 ütles kohus sõnaselgelt, et liikmesriik võib lugeda kohalikuks teenuseosutajaks
teenuseosutajat, kes osutab teenuseid täielikult või valdavas osas tema territooriumil, kuid on asutatud
teises liikmesriigis selleks, et ebaõigesti vältida esimese liikmesriigi nõuete ja kohustuste täitmist57.
Õiguste kuritarvitamise keeldu tunnustab ka teenuste direktiiv, mainides seda põhjenduses 79. Seega
õiguste kuritarvitamise juhul võib liikmesriigi ettevõtjat käsitleda kohaliku ettevõtjana ning tema suhtes
kohaldada kõiki Eesti õigusest tulenevaid kohustusi (sh loakohustust) ja majandustegevuse nõudeid.
§ 22 lõige 7
Kolmanda riigi ettevõtjale kohaldatakse loakohustusest vabastamist vaid juhul, kui isiku asukohariigiga
on sõlmitud asjaomane rahvusvaheline leping.
§ 22 lõige 8
Lõige 2 näeb ette loakohustusest vabastamise taotluse lahendamise eest riigilõivu, mis on pool
tegevusloa taotluse lahendamise riigilõivu määrast.
§ 23. Tegevuslubade arvu piiramine
§ 23 lõige 1
Lõige 1 lähtub teenuste direktiivi art 11 lg 1 punktis b ja art 12 lõikest 1, tuues välja kaks
tegevuslubade arvu piiramise põhjust, milleks on looduslike või tehniliste ressursside vähesus ning
olulisest avalikust huvist tulenev põhjus.
§ 23 lõige 2
Lõige 2 võtab üle art 12 ja kohustab tegevuslubade piiratud arvu korral majandushaldusasutust läbi
viima valikumenetluse, mis kindlustab võimalikele kandidaatidele täieliku erapooletuse ja
läbipaistvuse, sealhulgas eelkõige piisava teabe menetluse alustamise, läbiviimise ja lõpetamise
kohta. Tegemist on taas olemasoleva kohtupraktika kodifitseerimisega: Euroopa kohus on korduvalt
öelnud, et sellised, piiratud arvu autoriseeringuid puudutavad menetlused peavad tingimusteta
vastama läbipaistvuse nõudele, et oleks tagatud võrdse kohtlemise printsiibi järgimine58. Teenuste
direktiiv ei kohusta kasutama mingit konkreetset valikumenetlust, vaid valikumenetlust, mis vastab
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artiklis 12 sätestatud kriteeriumitele. MTSÜS-ga ei kehtestata eraldiseisvat valikumenetlust – artikli 12
nõuetele vastavad menetluses on sätestatud riigihangete seaduses, halduskoostöö seaduses ning erivõi ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korras.
§ 23 lõige 3
Lõige 3 sätestab, et majandushaldusasutus teeb tegevuslubade arvu piiramise põhjuse äralangemise
esimesel võimalusel avalikult teatavaks. Sellisel juhul on ettevõtjatel taas võimalus asjaomaseid
tegevuslube nö tavakorras, mitte läbi valikumenetluse taotleda.
§ 24. Tegevusloa tähtaeg
§ 24 lõige 1
Teenuste direktiivi artikkel 11 lõige 1 näeb ette, et tegevusluba tuleb üldjuhul anda piiramata ajaks.
Seda põhjusel, et tegevuslubade piiratud kehtivusaeg võib takistada teenuseosutajat välja töötamast
pikaajalist strateegiat, sealhulgas investeerimisstrateegiat ning põhjustab ettevõtjatele üldist
ebakindlust. Kui teenuseosutaja on tõendanud, et ta vastab teenuse osutamise nõuetele, puudub
üldjuhul vajadus tegevusluba ajaliselt piirata. Kaaludes vajadust säilitada ajaline piirang üldise huvi
kaitsmiseks (näiteks selleks, et kaitsta teenuste kasutajaid, tagades, et teenuseosutajad täidavad
kohustust läbida korrapäraselt teatavad kursused), peaksid liikmesriigid hoolikalt kaaluma, kas
teenuseosutaja pidev järelevalve koos võimalusega tegevusluba kehtetuks tunnistada ei ole taotletava
eesmärgi saavutamiseks piisav.59
Analoogilised kaalutlused kehtivad ka muudes majandustegevuse valdkondades. Seetõttu sätestab §
24 lõige 1, et majandushaldusasutus annab tegevusloa selle kehtivusaega piiramata, välja arvatud
juhul, kui tegevusloa kehtivuse piirang on ette nähtud seadusega või seda taotleb ettevõtja ise.
Lõige 1 viitab muuhulgas ka teenuste direktiivi art 11 lg 1 punktist c tulenevale suunisele, et tähtajalise
tegevusloa võib ette näha olulisest avalikust huvist tuleneval põhjusel. Arvestades, et
tegevuslubade tähtajalisena andmine tähendab, et teatud ajahetkel saabub ettevõtja jaoks absoluutne
ja objektiivne keeld majandustegevust teostada, on tegu kõrgeima intensiivsusastmega piiranguga,
mistõttu ei saa lähtuda tegevuslubade tähtajalisuse iseenesestmõistetavusest. Kehtivas õiguses on
aga tegevuslubade tähtajalisus reegliks. MTSÜS rakendussätetega on eriseadustega ette nähtud
tegevusloa kehtivuse ajalised piirangud üldjuhul kehtetuks tunnistatud, üksikud piirangud on kõrge
ohufaktoriga valdkondades asjaomaste valdkondade spetsialistide ettepanekul säilitatud.
§ 24 lõige 2
Lõige 2 võtab üle teenuste direktiivi art 12 lõike 2 suunised, mille kohaselt nn nappusolukordades võib
anda ainult tähtajalisi tegevuslube, st kui tegevuslubade arv on piiratud (vt § 23 lg 1), peab
tegevusluba olema tähtajaline. Tähtaeg ei või olla pikem, kui on vaja selleks, et võimaldada ettevõtjal
korvata investeeringuga seotud kulud ja teenida investeeritud kapitalilt õiglast tulu. Tähtaeg ei või olla
automaatselt pikendatav ilma seejuures majandustegevuse nõudeid kontrollimata ja teiste ettevõtjate
tegevusloa taotlusi arvestamata ega anda muid eeliseid teiste taotlejate ees ettevõtjale, kelle
tegevusloa tähtaeg on just lõppenud, ega nimetatud ettevõtjaga seotud isikule (vt teenuste direktiivi art
12 lg 2).
§ 25. Tegevusloa andmisest keeldumine
§ 25 lõige 1
Lõige 1 sätestab tegevusloa andmisest keeldumise alused, võimaldades nii kõik asjaomased
eriseadustes sisalduvad dubleerivad sätted kehtetuks tunnistada.
Majandushaldusasutus keeldub tegevusloa andmisest järgmistel juhtudel:
1) ettevõtjal puudub asjaomasel tegevusalal majandustegevuse vabadus – MTSÜS § 3 lõike 4
kohaselt ei ole majandustegevuse vabadust isikul tegevusalal, millel kehtib tema suhtes kriminaalasjas
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jõustunud kohtuotsusega kohaldatud tegutsemiskeeld või ettevõtluskeeld või seadusest või
kohtulahendist tulenev ärikeeld või käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keeld;
2) ettevõtja või tema majandustegevus ei vasta ühele või enamale tegevusloa kontrolliesemesse
kuuluvale majandustegevuse nõudele – seega kui ettevõtja ei vasta muudele majandustegevuse
nõuetele, siis alust keelduda loa väljastamisest pole. Kõik majandustegevuse nõuded, millele
vastavust on ettevõtjast lähtuva ohu vältimiseks vajalik kontrollida enne majandustegevusega
alustamise lubamist, peavad seega moodustama tegevusloa kontrollieseme;
3) ettevõtja hoolsuskohustuse täitmise kava esitamiseks kohustatud ettevõtja ei ole sellist kava
esitanud või ei tema poolt esitatud kava majandushaldusasutuse hinnangul piisav selleks, et rikkumisi
vältida – kui ettevõtja varasem tegevusluba on kehtetuks tunnistatud, on põhjendatud tema põhjalikum
eelkontroll (vt ka § 37 ja § 39 lg 5 seletusi);
4) ettevõtja on tegevusloa taotluses esitanud tahtlikult valeandmeid, mis võiksid mõjutada taotluse
lahendamist.
§ 25 lõige 2
Lõige 2 näeb ette täiendava, ent endastmõistetava aluse tegevusloa väljastamisest keeldumiseks
nappusolukorras. Majandushaldusasutus keeldub tegevusloa andmisest kui valikumenetluses
osalenud ettevõtja ei osutunud valituks ning uute tegevuslubade andmiseks valikumenetluse
läbiviimine ei ole võimalik, kuna § 23 lõikes 1 märgitud põhjusel piiratud lubade arv on täis.
§ 25 lõige 3
Lõige 3 täpsustab, et kui tegevusloa regulatsiooniese võimaldab anda tegevusloa majandustegevuse
alustamiseks mitmel tegevusalal, keeldub majandushaldusasutus tegevusloa andmisest üksnes
tegevusalal, mille suhtes esinevad keeldumise alused.
§ 26. Kontsentratsioonipõhimõte
§ 26 lg 1
Kontsentratsioonipõhimõtte peamine tähendus on, et tegevusluba, mis kinnitab majandustegevuse
loakohustuse täitmist vastavalt MTSÜS-le, võib sisaldada tegevusloas kirjeldatud ulatuses kõiki
majandustegevuse alustamisel kehtivaid tegevuslube. Sellise põhimõtte taga seisab kaalutlus, et
mitme samaaegselt esitatud tegevusloa taotluse üle otsustamine peab toimuma võimalikult ühes
menetluses (menetluskontsentratsioon) ning ühe ja sama majandushaldusasutuse poolt
(pädevuskontsentratsioon). Kui ettevõtja soovib alustada majandustegevusega tegelemist ühel
tegevusalal või samal ajal mitmel eraldi tegevusalal ning seejuures on ette nähtud mitu paralleelset
loakohustust, ühendatakse need üheks terviklikuks loakohustuseks juhul, kui tegevusloa taotluse
lahendamisel on pädev sama majandushaldusasutus.
Paragrahviga 26 antakse esimest korda Eestis õiguslik alus mitmete loakohustuste „ühendamiseks“,
mis oluline on sujuva haldusmenetluse ning bürokraatia vähendamise huvides. Täna takistavad
mitmete tegevuslubade andmist ühes ja samas menetluses ühe ja sama asutuse poolt menetluslike
raamistike põhjendamatu erinevus, nt annavad enamik eriseadustest reeglina loakohustuse juures ka
volitusnormi tegevusloa andmise „aluste ja korra“ kehtestamiseks määrusega valdkonna ministrile.
See on kaasa toonud olukorra, kus lisaks loamenetluste sisemistele loogikaerinevustele, nähakse nt
ette tegevusloa taotluse esitamiseks vorm, mille kasutamist nähakse kohustuslikuna ning seotakse
loamenetluse paindumatult pabervormiga. MTSÜS rakendussätetega kaotatakse loamenetluse juurest
täiendavate reeglite kehtestamise võimalus määrusega, mis loob ühe olulise eelduse nt loamenetluse
elektrooniliseks läbiviimiseks. Infosüsteem pakub ettevõtjale tema päringu alusel automatiseeritud
korras vastavalt tegevusvaldkonnale (EMTAK) valikuid teatamiskohustuste või tegevuslubade
taotlemiseks loetelu ning § 26 annab õigusliku aluse esitada mitme tegevusloa saamiseks üksainuke
taotlus.
Oluline on siinkohal viidata ka majandushaldusasutuse üldisele HMS § 16 lõikest 1 tulenevale
koordineerimiskohustusele. Kui tegevusloa menetluse reeglite järgi on tegevusloa saamiseks vajalik
mõne muu haldusorgani või isiku väljastatav dokument, eelkõige teise haldusorgani kooskõlastus ja
arvamus või muu haldusakt või haldustoiming või isiku arvamus, peab selle hankima tegevusloa
taotlust lahendav majandushaldusasutus. Nimetatud kohustus puudub, kui ettevõtja avaldab soovi
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eeltoodud dokumentide omal käel hankimiseks. MTSÜS rakendussätetega on tunnistatud kehtetuks
mitmed eriseaduste tegevuslubade väljastamise menetluse regulatsioonis sisaldunud sätted, mis
erinevalt HMS §-st 16 asetasid kooskõlastuste ja arvamuste hankimise kohustuse ettevõtjatele.Kui eri
tegevuslubade taotluste lahendamiseks on ette nähtud erinevad riigilõivu määrad, kohaldub neist
kõige suurem määr.
§ 27. Esialgne tegevusluba
§ 27 lõige 1
Paragrahvi 27 kohaselt võib majandushaldusasutus otsustada, et lubab enne tegevusloa andmist
majandustegevust alustada (esialgne tegevusluba), kui sellise otsuse vastu on avalik huvi või kui
ettevõtjal on selleks põhjendatud huvi ning esialgse hinnangu kohaselt on põhjust eeldada, et
tegevusloa taotluse saab hiljem rahuldada (vrd BImSchG § 8a, GewO 21 2008 § 19 lg 1).
Avaliku huvi all võib antud kontekstis mõista muuhulgas olukorda, kus teenus on elutähtis või üldist
majandushuvi pakkuv. Siiski sõltub sellise teenuse olemasolu sellest, kas tegevus ka sellisena
seadusandjapoolt on määratletud. Ette võib tulla olukordi, kus „avaliku huvi“ mõistele tuginemine
annab piisava paindlikkuse, et tagada majandustegevuse vastu oleva avaliku huviga arvestamine, st
et õiguspärast otsust langetada.
Ettevõtja õigustatud huviga võib olla nt tegemist, kui huvi tegevuse alustamise suhtes (nt tulenevalt
rahalistest investeeringutest) kaalub üles sellega kaasnevad ohud.
Esialgne tegevusluba erineb osalisest tegevusloast, mida majandushaldusasutus võib anda HMS § 52
lõike 1 punkti 1 alusel. Kui seaduses sätestatud tegevusloa regulatsiooniese võimaldab tegevusloa
anda majandustegevuse alustamiseks mitmel tegevusalal või mitme tegevusega, võib
majandushaldusasutus osahaldusaktiga otsustada, et annab tegevusloa majandustegevuse
alustamiseks üksnes tegevusala või tegevuse ulatuses, mille suhtes puuduvad tegevusloa andmisest
keeldumise alused (vrd BImSchG § 8, GewO 21 2008 § 18 lg 1 ls 1). Osalist tegevusluba
(osahaldusakt) on mõtet kasutada suurprojektide etapiviisilisel käivitamisel ja vastavalt ka nende
lubatavuse hindamisel.
Kui aga selline osaline tegevusluba on otsustatud osa suhtes siduv ja lõplik ning sellega lubatud
tegevuse alustamiseks ei ole tarvis järgnevaid menetlusetappe ära oodata, siis esialgse tegevusloa
puhul kehtib reservatsioon, et selle õigusmõju lõplik siduvus tekib alles pärast lõplikku otsust
(õiguspärase ootuse printsiibi kohaldumise välistamine). Esialgse tegevusloaga lubatud tegevusi võib
küll alustada vahetult pärast esialgse tegevusloa saamist, kuid ettevõtja kannab kõiki riske.
§ 27 lõige 2
Lõike 2 järgi juhul, kui tegevusloa regulatsiooniese võimaldab tegevusloa anda majandustegevuse
alustamiseks mitmel tegevusalal, võib majandushaldusasutus esialgse tegevusloa anda
majandustegevuse alustamiseks tegevusalal, mille suhtes on täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused.
§ 27 lõige 3
Majandushaldusasutus annab esialgse tegevusloa esialgse hinnangu kohaselt, mistõttu kehtib sellise
otsuse puhul reeglina tavapärasest kõrgem ohupotentsiaal. Kuivõrd esialgse tegevusloa saamise
vastu on huvi eelkõige ettevõtjal, asetab lõige 3 sellise menetlusega seotud riskid ettevõtja õlgadele.
Esialgse tegevusloa alusel tegevuse alustamisega aktsepteerib ettevõtja muu hulgas, et kannab
esialgse tegevusloaga seonduvaid riske, sealhulgas riski, et kui tegevusloa andmisest keeldutakse, on
ta majandushaldusasutuse ettekirjutusel kohustatud hüvitama tegevusloa taotluse lahendamise
jooksul tekkinud kahju ning põhjendatud vajaduse korral taastama esialgse olukorra.
§ 28. Tegevusloa eelotsus ja nõuete täitmise leping
§ 28 lõige 1
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Lisaks osahaldusaktide andmisele võib majandushaldusasutus enne tegevusloa taotluse üle
otsustamist teha eelotsusega õiguslikult siduvalt kindlaks asja lõplikul lahendamisel tähtsust omava
asjaolu (eelhaldusakt, HMS § 52 lg 1 p 2). Sellest tulenevalt võib haldusorgan otsustada üksikute
loakohustuse eelduste täitmise üle (vrd GewO 21 2008 § 18 lg 2). HMS-s sätestatud eelotsuse sätte
probleem on olnud see, et praktikas pole see üldsõnalise formuleeringu tõttu vähemalt loamenetluse
valdkonnas sisuliselt rakendunud. Paragrahv 28 vastab sellest tulenevalt HMS § 52 lg 1 punktile 2,
välja arvatud erisus, et puudub diskretsioon ning “asja lõplikul lahendamisel tähtsust omav asjaolu” on
konkreetselt loamenetluse kontekstis lahti kirjutatud, mis võimaldab selle rakendamist.
Tegevusloa eelotsuse eesmärgid erinevad esialgse tegevusloa omadest. Esialgse tegevusloa puhul
võimaldatakse erandlikel asjaoludel tegevust alustada enne tegevusloa saamist. Tegevusloa
eelotsuse puhul ei ole tegevuse varasem alustamine võimalik. Asjaomane regulatsioon on mõeldud
eelkõige tegevusalade jaoks, millel tegevuse alustamine eeldab suuri investeeringuid ning millele on
eriseadustes ette nähtud pikemad tegevusloa menetlemise tähtajad näiteks seoses tavapäraselt
kõrgema ohu või kõrgendatud avalikkuse huviga. Siduva hinnangu saamine vastavuse kohta
tegevusloa kontrollieseme teatud nõuetele enne tegevusloa taotluse lõpliku otsustamist võimaldab
ettevõtjal negatiivse otsuse korral vältida asjatuid täiendavaid investeeringuid, positiivse otsuse korral
aga saada suurem kindlus täiendavate investeeringute tegemise otstarbekuse kohta. Ettevõtja
60
taotlusel sõlmitakse eelotsuse asemel haldusleping , mis võimaldab täpsemalt kokku leppida ja
sätestada asjaolud, mille suhtes siduv hinnang saadakse (tegevusloa kontrollieseme eelnev
konkretiseerimine).
Paragrahv 28 loomise vajadus on tingitud sellest, et kehtivas õiguses on loakohustuste
kontrolliesemed liiga abstraktselt ja ebaselgelt sõnastatud. Võiks isegi väita, et loakohustuste
kontrolliesemete ebaselge sõnastus on seadusreservatsiooni põhimõtte järgmise aspektist
majandushaldusõiguses suurim oht (vt ka § 18 selgitus). Seega tuleks probleemi, mida paragrahv 28
lahendada püüab, lahendada paralleelselt ka eriseaduste tegevuslubade kontrolliesemeid
täpsustades, sealt osa nõudeid vajadusel üldse välja jättes (eeldusel, et ei vaja kontrollimist, või
kontrollitakse mõnes muus menetluses nt ehituse kasutusloa menetluses). Sellist paragrahvi ei oleks
tarvis, kui tegevuslubade kontrolliesemed oleksid piisavalt selgelt formuleeritud ning ettevõtja
õiguskindlust piisavalt tagavad. Näiteks eriseaduste sätted, mis näevad ette, et “tegevusluba antakse
ettevõtjale, kui tema tegevuskoha ruumid vastavad tööohutuse nõuetele või tervisekaitse nõuetele” või
ettevõtjal peavad olema „piisavad tehnilised võimalused“ (vt siinkohal allpool autorite poolt
rakendussätetes sõnastatud eriseaduste kontrolliesemeid). Sellest tulenevalt valitseb ettevõtja jaoks
isegi pärast võimalikke mahukaid investeeringuid ebakindlus, kas tegevusluba antakse või mitte.
Kuivõrd kehtiv õigus on seni üles näidanud suutmatust piisavalt selgelt tegevuslubade
kontrolliesemeid määratleda, oleks kasulik see sätte siiski siin ettevõtja huvides kaitseklauslina sisse
viia. Selline otsus peaks olema aga lubatud vaid tingimusel, et on selleks õigustatud huvi (nt rahaline
investeering on piisavalt kaalukas), sest vastasel korral võib ettevõtja seda õigust kuritarvitada,
põhjustades riigile tarbetult lisakoormust.
§ 28 lõige 2
Lõige 2 annab ettevõtjale võimaluse taotleda halduslepingu sõlmimist, milles lepitakse lisaks
majandustegevuse nõuete täitmisele muuhulgas ka vajaduse korral kokku tingimused, mida loetakse
tegevusloa taotlemisel nõude täitmiseks ning millisel viisil on nõude täitmine lubatav. Sellisest
kokkuleppest ongi ettevõtja eelkõige huvitatud juhtudel, kui tegevusloa kontrolliese on sõnastatud
ebamääraselt.
Siinkohal on oluline ka konkretiseerida aluseid, millal on võimalik eelotsuse andmisest või
halduslepingu sõlmimisest keelduda. Majandushaldusasutus keeldub eelotsuse tegemisest või nõuete
täitmise tingimuste lepingu sõlmimisest, kui ettevõtjal puudub selleks õigustatud huvi (vt lg 1). Sellise
õigustatud huvi tuvastamine eeldab reeglina ettevõtja ning avaliku huvi kaalumist. Õigustatud huvi
võib puududa ka olukorras, kus eelotsuse nõude täitmine ei ole ilma kaaluka ohuta tuvastatav või ei
saavutata kokkulepet tingimustes, mida loetakse kontrollieseme nõude täitmiseks või millisel viisil on
nõude täitmine lubatav.
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§ 28 lõiked 3 ja 4
Lõige 3 annab ettevõtjale võimaluse eelotsuse taotlemiseks või halduslepingu sõlmimiseks ka teatud
dokumentatsiooni ehk „kava“ alusel. See annab ettevõtjale õiguse taotleda eelotsust üksnes kava
alusel, ilma reaalseid toiminguid, sh eelõige rahalisi kulutusi tegemata. . Paragrahv 28 lg 3 kaudu on
võimalik õiguslik ebaselgus ettevõtja kasuks pöörata tõlgendades tegevuslubade kontrolliesemeid
kahepoolselt tegevusloa eelotsuse andmise või halduslepingu sõlmimise menetluses. Nii kehtib
näiteks reegel, et tegevusluba antakse ettevõtjale, kui tema poolt esitatud kava kohaselt tema
majandustegevuses kasutust leidvad ruumid vastavad eelotsuses või halduslepingus eelnevalt
konkretiseeritud “tervisekaitsenõuetele” või “tööohutusnõuetele”.
Lõige 5 sätestab, et eelotsus antakse või haldusleping sõlmitakse 30 päeva jooksul taotluse
esitamisest.
§ 28 lõiked 5-7
Lõige 5 täpsustab eelotsuse õiguslikku tähendust, keelates majandushaldusasutusel eelotsusega juba
kord kindlaks tehtud asjaolu (vähemasti kuni tegevusloa taotluse menetluse lõpuni) uuesti kontrollida
ning keelates tegevusloa taotluse lahendamisel kõrvalekaldumise eelotsusest või halduslepingust.
Lõige 5 tagab seega ettevõtja õiguskindluse, et ta võib tegevusloa taotluse lõpliku lahendamiseni
eelotsust usaldada ning nõuda ka konkretiseeriva lepingu sõlmimist. Lõige 6 täpsustab seniseid
lõikeid, rõhutades, et eelotsus ei anna ettevõtjale veel õigust saada tegevusluba, vaid üksnes õiguse
tugineda sellele, et edaspidi ei kalduta üksikute nõuete täitmise tuvastamisest kõrvale ning siiski seda
omakorda täpsustades, et tegevusloa kontrollieseme nõuete täitmise või mittetäitmise otsustamisel
tuleb majandushaldusasutustel lähtuda eelotsuses või halduslepingus kokkulepitud viisist. Lõige 7
näeb ette reegli, et eelotsus või haldusleping antakse kuni kaheaastase tähtajaga, mille jooksul on
eelotsus tegevusloa andmisel siduv, vähendades nö „vananenud“ eelotsustest tuleneda võivaid
ohtusid. Siiski võib sellisest tähtajast eelotsusega määrata või halduslepinguga kokku leppida ka
hilisema tähtaja.
3. peatükk – MAJANDUSTEGEVUSE TEOSTAMINE
3. peatükk reguleerib majandustegevuse teostamise neid aspekte, mis on seotud loa- või
teatamiskohustusega või muude üldiste majandustegevuse jätkamise õiguspärasust ja/või lubatavust
puudutavate küsimustega. Hoolsuskohustuse (§ 29) näol luuakse oluline kriteerium hindamaks
majandustegevuse nõudeid rikkunud ettevõtja tegevusloa kehtetuks tunnistamise või
majandustegevuse keelamise põhjendatust. Muutunud asjaoludest teatamise kohustus (§ 30) täidab
ühelt poolt analoogilist rolli majandustegevuse alustamisel kehtiva teatamiskohustusega, ent teiselt
poolt peab tagama majandushaldusasutusele võimaluse hinnata, kas asjaolude muutumine ei too
kaasa vajadust tegevusloa taotlemiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks. Nõuetele
mittevastava majandustegevuse ajutise jätkamise õigus (§ 31), mida kehtivas õiguses vaid üksikutes
majandustegevuse eriseadustes reguleeritakse, ent praktikas siiski sageli tunnustatakse, saab oma
teostamiseks nii sisulise kui ajalise raamistiku. Tegevusloa muutmise regulatsiooni (§-d 32 ja 33)
keskmes on küsimus, millal võib muuta tegevusluba, mille omaja kõiki nõudeid täidab.
1. jagu.
Ettevõtja kohustused majandustegevuse teostamisel
§ 29. Ettevõtja hoolsuskohustus
Paragrahv 29 sätestab ettevõtja hoolsuskohustuse, mille kohaselt ettevõtja peab majandustegevuse
teostamise käigus rakendama meetmeid majandustegevuse nõuete täitmise tagamiseks ja nõuete
mittevastavuse viivitamatuks kõrvaldamiseks (vt ka § 37 seletusi). Eelkõige puudutab hoolsuskohustus
ettevõtja tegevust töötajate majandustegevuse nõuetest teavitamisel ja vajaduse korral koolitamisel,
samuti kõikide eelduste loomisel selleks, et töötajad ei rikuks majandustegevuse nõuded. Näiteks
peavad kaubandusettevõtted teavitama oma töötajad alkoholi- ja tubakamüügile kehtestatud
piirangutest, kontrollima piisavalt oma töötajate tegevust jms. Autoveoettevõtja jällegi peab selgitama
veoeeskirju, sõidumeeriku kasutamist jms.
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Hoolsuskohustuse sätestamisega ei kehtestata ettevõtjatele tegelikult ühtegi uut või täiendavat
kohustust. Nõuded, mida ettevõtja peab oma tegevuses järgima ja mille mittetäitmisele võivad
järgneda haldusõiguslikud või karistusõiguslikud järelmid, on majandustegevuse nõuded (§ 6) ning
loakohustusega tegevusalade puhul ka tegevusloa kõrvaltingimused (§ 17 lg 3). Nimetatud nõudeid
täitva ettevõtja puhul ei saa majandushaldusasutused teha talle etteheited seoses hoolsuskohustuse
mittetäitmisega ning hoolsuskohustuse rikkumine ei saa olla aluseks majandustegevuse keelamisele
või tegevusloa kehtetuks tunnistamisele (vt §-de 38 ja 39 seletusi). Selle poolest erineb eelnõus ette
nähtud hoolsuskohustus mõningatest eriseadustes sätestatud hoolsuskohustuse iseloomuga
nõuetest, mis niivõrd, kui nad kohustavad rakendama konkreetseid seaduses sätestatud meetmeid,
osutuvad iseseisvateks majandustegevuse nõueteks. Eelnõuga kehtestatav üldine hoolsuskohustus
selliseid eriseadusest tulenevaid nõudeid, näiteks põllumajanduse valdkonnas levinud
enesekontrollikohustust (nt toiduseaduse § 34, söödaseaduse § 7 jpt), rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise seaduse 2. peatüki 1. jaos sätestatud hoolsusmeetmed, ei mõjuta.
Hoolsuskohustuse sätestamise eesmärk tuleneb selle seostest majandustegevuse keelamise ning
tegevusloa kehtetuks tunnistamise regulatsiooniga eelnõu 4. peatükis, kus sellel on hoolsaid
ettevõtjaid abistav roll: hoolsuskohustuse täitmise tõendamise abil saavad nad välistada nende
majandustegevusest kõrvaldamise olukorras, kus majandustegevuse nõuete või tegevusloa
kõrvaltingimuste rikkumine ei olnud põhjustatud hoolsuskohustuse rikkumisest (vt täpsemalt §-de 38 ja
39 seletustest). Seega kui ettevõtja tõendab, et ta on omalt poolt teinud kõik majandustegevuse
nõuete täitmise tagamiseks, ei saa tema majandustegevust keelata või tegevusluba kehtetuks
tunnistada. Kuna väärteoks on subjektiivsest küljest vähemalt hooletuse vormi toime pandud tegu,
võib väita, et kui teatud majandustegevuse nõuete rikkumine on sätestatud ka väärteokoosseisuna,
välistab hoolsuskohustuse täitmine ka ettevõtja karistamise väärteo eest (mõistagi võib väärteo
menetleja hinnang hoolsuskohustuse täitmise osas erineda majandushaldusasutuse hinnangust).
Eelöeldu ei välista loomulikult töötaja individuaalset vastutust.
Hoolsuskohustusega seondub ka ettevõtja kaasaaitamiskohustus. KorraKS rakendamise seaduse61 §
1 punktiga 3 täiendatakse KorraKS §-ga 20¹, mille lõikes 1 nähakse ette, et juhul, kui on tegemist ohu
ennetamise eesmärgil teostatava riikliku järelevalvega, on ettevõtjal kohustus võimaldada riikliku
järelevalve teostamist temale eriseadusega pandud nõuete täitmise kontrollimiseks. Seega kuulub
ettevõtja kohustuste hulka majandustegevuse teostamisel ka järelevalve teostamise toetamine ja
sellele kaasaaitamine (nt tuleb tagada majandustegevuse tööaegadel juurdepääs kontrollitavatele
objektidele (vdl GewO § 29 lg 2), anda majandushaldusasutuse käsutusse kontrollimiseks vajalikud
abivahendid ning osutada kontrollimise teostamisel abi jne), kuid KorraKS-st tulenevat kohustust ei ole
vaja MTSÜS kõnealuses peatükis dubleerivalt sätestada.
Hoolimata sellest, et kehtivas õiguses otsesõnu mitte kusagil ettevõtja üldist hoolsuskohustust ei
sätestata, ei ole tegemist millegi uudsega. Nagu eespool märgitud, sätestavad mitmed eriseadused
majandustegevuse nõuetena kohustusi, mis oma laadilt ei ole midagi muud kui hoolsuskohustus.
Olulisem on aga see, et Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas on (eelkõige maksude ja tolliga
seonduvate vaidluste puhul) korduvalt räägitud ettevõtja „äris nõutavast või tavapärasest hoolsusest“,
„piisavast hoolsusest“, „vajalikust hoolsusest“ või lihtsalt „hoolsusest“62. Seega on ettevõtja
hoolsuskohustuse näol tegemist Eesti õiguskorras juba tunnustatud põhimõttega.
Arvestades nii erinevatest tegevustest lähtuva ohu erinevust kui ka ettevõtjate endi erinevust, oleks
kindlasti põhjendamatu ettevõtja üldisele hoolsuskohustusele seaduse tasandil näiteks
miinimumnõuete näol mingi täpsem sisu anda. Nõuded, mis ühel juhul võivad osutuda
ebaproportsionaalselt koormavateks, ei ole teisel juhul piisavad ka miinimumiks. Eriseadustega on
hoolsuskohustuse loomuga nõudeid kehtestatud ja kehtestatakse ilmselt ka tulevikus, ent enne iga
sellise regulatsiooni kehtestamist tuleks hoolikalt kaaluda nende põhjendatust ning
proportsionaalsust.63 Isegi sellised enesekontrolliks kohustavad regulatsioonid, mis enesekontrolli sisu
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Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE), kättesaadav arvutivõrgus Riigikogu kodulehelt:
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=758830&u=20090919134421.
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Vt nt RKHK järgmisi otsuseid: 08.05.2003 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-43-03; 02.06.2003 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-40-03;
12.06.2003 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-52-03; 03.06.2004 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-21-04; 19.01.2005 otsus kohtuasjas nr 3-31-73-04; 10.05.2006 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-66-05; 05.06.2006 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-34-06; 15.04.2008 otsus kohtuasjas
nr 3-3-1-6-08; 16.01.2009 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-75-08: 15.04.2009 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-6-09; 19.05.2009 otsus
kohtuasjas nr 3-3-1-32-09.
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Huvitavaks näiteks hoolsuskohustuse kehtestamise katse kohta on Tallinna Linnavolikogu 07.02.2008 määrus nr 5
„Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine“ (KO 2008, 32, 532), mis juba kuu aega pärast
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asemel nõuavad teatud vormi (vt teatud juhendite kehtestamist) on väikeettevõtjate puhul esiteks
märksa vähem vajalikud ja teiseks ka märksa enam koormavamad. Võimalusel tuleks hoiduda
hoolsuskohustuse „bürokraatiseerimisest“.
Eesti õiguskorras toimivad ka mõned eelnõus sätestatud ettevõtja hoolsuskohustusega mõneti
sarnased kohustused, nagu näiteks deliktiõiguses rakendatav käibekohustus64 ning juhatuse liikme
hoolsuskohustus ehk kohustus käituda „korraliku ettevõtja hoolsusega“65. Sarnasus seisneb esiteks
nende kohustuste instrumentaalses sisus (nõutav hool teatud kohustuste täitmisel) ning mõnes
kontekstis ka kaitseklausli iseloomus, mida nõutava hoole rakendamine omab (väliselt mingeid
nõudeid või kellegi õigusi rikkuva tegevuse puhul on võimalik vastutusest vabaneda, kui tõendatakse
nõutava hoole järgmine). Oluline erinevus seisneb aga selles, et nii deliktõiguse käibekohustuse kui
juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumisele võib siiski järgneda vastutus sõltumata sellest, et pole
rikutud mitte ühtegi seaduses otsesõnu sätestatud reeglit – eelnõuga sätestatud ettevõtja
hoolsuskohustuse rikkumise puhul on see välistatud.
§ 30. Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatamise kohustus
§ 30 lõige 1
Kui tegevusloa alusel teostatav majandustegevus muutub tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate
asjaolude osas, siis ei pruugi ettevõtja enam majandustegevuse nõuetele vastata. Seega vältimaks
majandustegevuse
nõuetele
mittevastavat
majandustegevust,
peab
tegevusloa
omaja
majandushaldusasutust kavandatavatest muudatustest aegsasti teavitama. 30 päevane
etteteatamistähtaeg peaks üldjuhul olema piisavalt lühike selleks, et mitte asetada ettevõtjatele
põhjendamatult koormavat tegevuse etteplaneerimise kohustust ning samas ka piisavalt pikk selleks,
et vajadusel jõutaks läbi viia asjaolude muutmisest tingitud toiminguid. Erandina on pikem tähtaeg
vajalik üldhuviteenuste puhul, kus on vaja tagada üldhuviteenuse osutamise katkematus (vt § 35
seletusi). Samas arvestab lõige 1 ka võimalusega, et tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad asjaolud
võivad muutuda ettevõtja tahtest sõltumata näiteks õnnetusjuhtumi tagajärjel. Sellisel juhul pole
etteteatamistähtaja kohaldamine objektiivselt võimalik ning ettevõtjal tuleb muutusest teatada viie
tööpäeva jooksul sellest teadasaamisest.
§ 30 lõige 2
Kõnealune lõige piiritleb teate sisu. Juhul, kui tegemist on juba muutunud asjaoludega ning ettevõtjale
on teate esitamisel selge, et ta majandustegevuse nõuetele ei vasta, siis peaks ta majandustegevuse
jätkamisel arvestama §-s 31 sätestatuga.
§ 30 lõige 3
Lõike 2 kohase teate saamisel tuleb majandushaldusasutusel teha järgnevad toimingud:
1. anda hinnang sellele, kas juba ettevõtja teatest ja sellele lisatud dokumentidest nähtub, millised
õiguslikud tagajärjed on asjaolude muutumisel;
2. saata ettevõtjale teade, mille sisuks on üks alljärgnevatest:
2.1. ettevõtja majandustegevus vastab jätkuvalt tegevusloa kontrollieseme nõuetele;
2.2. ettevõtja majandustegevuse tegevusloa kontrollieseme nõuetele vastavust on vaja täiendavalt
kontrollida (esitada kontrolli sisu, aeg ja koht);
2.3. ettevõtja majandustegevus asjaolude muutmisel ei vasta enam tegevusloa kontrollieseme
nõuetele, millest tulenevalt ettevõtja peab kas
a) (juhul, kui tegemist on veel toimumata muutuste teatega) muutustest loobuma;
b) viima oma tegevuse või kavandatavad muudatused tegevusloa kontrollieseme nõuetega kooskõlla;
või
c) taotlema tegevusloa muutmist või uue tegevusloa andmist, kui tema tegevus vastaks muudetud või
uuele tegevusloale.

selle jõustumist kehtetuks tunnistati, kuna õiguskantsler oma 05.2008 märgukirjaga nr 6-4/080507/00803843 juhtis tähelepanu
selle formaalsele vastuolule põhiseadusega. Märgukiri arvutivõrgus:
http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/01_M_rgukiri_Tallinna_Linnavolikogule..._koosk_last_p_hiseaduse_ja_alkoholisea
dusega__mai_2008.pdf
64
Vt P. Varul jt. Võlaõigusseadus III. 8. Ja 10. Osa (§ 619-916 ja 1005-1067) kommenteeritud väljaanne, Tallinn 2009, lk 643
65
ÄS § 315 lg 1
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Juhul, kui tegemist on juba muutunud asjaoludega, mille tõttu ettevõtja tegevus ei vasta
majandustegevuse nõuetele ning ettevõtja ei ole muutustest teavitamisel arvestanud §-s 31
sätestatuga, peab majandushaldusasutus oma vastuses sellele tähelepanu juhtima. Kui ettevõtja
sellest hoolimata ei esita § 31 lg 1 punktis 2 ettenähtud informatsiooni, võib majandushaldusasutus
algatada ettevõtja tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluse § 39 lg 2 p 2 alusel.
§ 30 lõige 4
Registriandmete aktuaalsuse tagamiseks tuleb ettevõtjal teavitada kõikidest registrisse kandmisele
kuuluvate andmete muutumisest. Kõnealune lõige ei kohaldu juhul, kui muutuvad tegevusloa
kontrolliesemesse kuuluvad andmed (millisel juhul kohaldub § 30 lg 1), ettevõtja alustab tegevust uuel
teatamiskohustusega tegevusalal (millisel juhul kohaldub § 14) või lõpetab majandustegevuse
teatamiskohustuse või loakohustusega tegevusalal (millisel juhul kohaldub § 34).
Sarnane säte on ka kehtivas õiguses – MTRS § 25 lõike 1 kohaselt peab ettevõtja registri teise jao
(ettevõtja tegevusvaldkond ja tegevusala) andmete muutumisel või registreeritud tegevusalal tegevuse
lõpetamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul esitama taotluse haldusorganile
registreeringu muutmiseks või kustutamiseks.
Kuigi teate vastuvõtmiseks on pädev registripidaja, on ettevõtjal need ühtse kontaktpunkti põhimõttel
esitada elektrooniliselt läbi Eesti teabevärava omal käel või notari kaudu.
§ 30 lõige 5
Lõige 5 kohaldub vaid Eesti ettevõtjate suhtes, kel on majandusaasta aruande esitamise kohustus.
Sätte eesmärk on aidata kaasa registriandmete õigsuse tagamisele ehk tal on sama funktsioon
kehtivas õiguses sisalduva MTRS § 26 lõikega 1, mille järgi tuleb korra aastas kinnitada registreeringu
õigsust. Harjumuspärase majandusaasta aruande esitamisel tuleb ettevõtjal mõelda ka sellele, kas ta
on täitnud käesolevas paragrahvis sätestatud teatamiskohustused. Arvestades asjaoluga, et
majandusaasta aruande esitamine on võimalik üksnes elektrooniliselt, on võimalik tagada, et loa- või
teatamiskohustusega tegevusalal majandusaasta aruande esitamine pole tehniliselt võimalik ilma
kõnealuse kinnituse esitamiseta. Erinevalt kehtiva õiguse drakoonilisest regulatsioonist, mille kohaselt
kinnituse mitte esitamisel on ettevõtja majandustegevus keelatud ning karistatav KarS § 372 järgi, ei
muutu ettevõtja majandustegevus kõnealuses lõikes ettenähtud kinnituse mitteesitamise tõttu veel
keelatuks, ent kinnituse mitteesitanud ettevõtjale võib teha ettekirjutuse ning kohaldada sunniraha (§
68). Juhul, kui kinnitus koos majandusaasta aruandega küll esitatakse, ent see ei vasta tõele, võib
ettevõtjat karistada valeandmete esitamise eest (§ 70).
31. Teenuseosutaja kohustused
§ 31 lõige 1
Kõnealuse lõike vajalikkus võib tekitada küsimusi olukorras, kus alles hiljuti on jõustunud võrdse
kohtlemise seadus66. Vajaduse tingib aga asjaolu, et võrdse kohtlemise seaduse § 1 lõige 1 kaitseb
diskrimineerimise eest vaid rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või
veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. Samas teenuste direktiivi artikli 20
lõikega 1 on liikmesriikidele pandud kohustus tagada, et teenuste kasutajatele ei kehtestata
diskrimineerivaid nõudeid kodakondsuse või elukoha tõttu. Järelikult ei hõlma võrdse kohtlemise
seadus teenuste direktiiviga ette nähtud diskrimineerimise keeldu, mistõttu on vajalik selle ülevõtmine
mõne muu seadusega.
Paragrahv 31 lõige 1 sätestabki teenuste direktiivi art 20 lõigete 1 ja 2 ning art 4 punkt 3 alusel
ettevõtja klientide (isikud, kes ostavad või soovivad osta ettevõtja poolt pakutavaid kaupu või
teenuseid) diskrimineerimise keelu. Sätte kohaselt tuleb lõpetada igasugune diskrimineerimine riigi,
piirkonna või kohalikul tasandil, mis põhineb teenuste kasutajate kodakondsusel või elukohal, näiteks
on keelatud üksnes teiste liikmesriikide kodanikele kehtivad teistsugused hinnad või nõuded (näiteks
teatavate dokumentide esitamise kohustus mõne teenuse kasutamiseks). Teenuste direktiivi artikli 20
lõikes 2 on eraldi rõhutatud nõuet tagada, et teenuseosutaja poolt avalikkusele üldiselt
kättesaadavaks tehtud teenusele juurdepääsu üldtingimused ei sisalda diskrimineerivaid sätteid, mis
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on seotud teenuse kasutaja kodakondsuse või elukohaga. Samas on lõikes 2 sõnaselgelt mainitud, et
diskrimineerimise keeld ei võta teenuseosutajatelt ära võimalust kohaldada oma teenuste
kättesaadavuse suhtes eritingimusi, kui need on otseselt õigustatud objektiivsete kriteeriumidega.
Direktiivi põhjenduses 95 on selgitatud, et eri tasumäärade, hindade ja tingimuste kohaldamine võib
olla objektiivselt õigustatud näiteks kaugest vahemaast tingitud lisakuludega või teenuse osutamise
tehniliste iseärasustega jms.
Kuigi isikute selliste õiguste sätestamine ei ole MTSÜS süsteemi seisukohast otseselt vajalik, võib
sellise sätte käesolevas peatükis ette näha, sest majandustegevuse subjektide õiguste reguleerimine
mõjutab kaudselt ka majandustegevusega tegeleva isiku õigusi ja kohustusi. Alternatiiviks oleks
teenuste direktiivi artiklitest 19–21 ja artiklist 22 tulenevad suunised sätestada toote ja teenuse
nõuetele vastavuse regulatsiooni reformi käigus loodavas uues seaduses, tarbijakaitse seaduses või
KaubTS-s.
§ 31 lõiked 2, 3 ja 4
Paragrahvi 31 lõige 2 kehtestab teenuseosutajale kohustuse avaldada ärisuhtluses teatud laadi teavet
(informeerimiskohustus) ning selle normi aluseks on teenuste direktiivi art 22 lõiked 1 ja 4 ning art 27
lõiked 1, 2 ja 4. Paragrahvis 31 sätestatud kohustus on ainult teenuseosutajatel, mitte kõigil
ettevõtjatel. Lõikes 1 nimetatud teavet on teenuseosutajad kohustatud avalikustama oma algatusel ja
alati. Selline teave hõlmab põhiteavet teenuseosutaja kohta (nagu näiteks ärinimi, õiguslik seisund ja
vorm), kontakt- ja registriandmeid ning olemasolu korral käibemaksukohustuslase numbrit.
Loakohustusega
majandustegevuse
puhul
tuleb
avalikustada
tegevusluba
väljastava
majandushaldusasutuse andmed, reguleeritud kutsealade puhul kutsenimetus ja liikmesriik, kus
kõnealune nimetus on antud, ning iga kutseühing või asutus, mille juures teenuseosutaja on
registreeritud. Ülejäänud avalikustamisele kuuluv teave puudutab osutatava teenuse põhiomadusi ja
tingimusi. See hõlmab kehtestatud üldtingimusi ja -sätteid, kui neid on, lepingu suhtes kohaldatava
õiguse sätete olemasolu, vabatahtliku müügijärgse garantii olemasolu, hinda, kui see on eelnevalt
kindlaks määratud, ning teavet kindlustuse ja garantiide kohta.
Teenuste direktiivi art 22 lõige 2 näeb põhimõtteliselt ette, kuidas lõikes 1 nimetatud teavet
avalikustama peab, kuid kuna teenuseosutajatel on õigus ise otsustada, kuidas teavet jagada (kas
kirjalikult teenuse osutamise kohas teavet välja pannes, infovoldikuid jagades, elektrooniliselt vms), ei
ole vajalik sellkohase sätte loomine MTSÜS-s.
Lõige 3 konkretiseerib teenuste direktiivi artikkel 22 lõiget 4, täpsustades viisid, kuidas teabe
avaldamine on lubatav.
Lõige 4, mis loetleb teabe, mis teenuseosutaja poolt tuleb avalikustada isiku nõudmisel, põhineb
teenuste direktiivi art 22 lõikel 3.

2. jagu.
Tegevusloa muutmine
§ 32. Tegevusloa muutmise alused
Paragrahvi 32 kohaselt toimub tegevusloa muutmine
majandushaldusasutuse initsiatiivil avalikes huvides (p 2).

ettevõtja

initsiatiivil

(p

1)

või

Ettevõtja poolt tegevusloa muutmise taotlemine või osutuda vajalikuks näiteks juhul, kui ettevõtja
kavatseb tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvaid asjaolusid muuta või on need juba muutunud (§ 30
lg 1) ning see osutub tegevuse jätkamiseks kõige otstarbekamaks (vt § 30 lg 3 kommentaare).
Majandushaldusasutus võib algatada tegevusloa muutmise olukorras, kus tegevusloaga lubatud
tegevusega kaasneb avalikule huvile kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa
andmise ajal, mis kaalub üles ettevõtja huvi senistel tingimustel tegevuse jätkamiseks ning mida on
võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega. Ei saa välistada olukorda, kus asjaolud muutuvad
sõltumata ettevõtja ja haldusorgani tegevusest, nt teaduse arenedes leitakse, et varem väheohtlikuks
peetud ning tegevusloa saanud tegevus osutub siiski väga ohtlikuks. Sätte kohaldamisel tuleks

62

arvestada HMS § 64–70 sätestatut. Eelnõu § 39 lõike 2 punkti 3 kohaselt on võimalik sarnasel alusel
tegevusluba ka kehtetuks tunnistada, kuid üksnes juhul, kui sama eesmärki pole võimalik saavutada
tegevusloa muutmisega.
§ 33. Tegevusloa muutmise otsustamine
§ 33 lõiked 1 ja 2
Paragrahv 33 sätestab tegevusloa muutmise menetluse, mis ettevõtja taotluse korral toimub
tegevusloa andmiseks sätestatud korras (lg 1), majandushaldusasutuse algatusel toimuva muutmise
korral vajab aga mõningaid erireegleid (lg 2).
4. peatükk – MAJANDUSTEGEVUSE LÕPPEMINE JA JÄTKAMINE
1. jagu.
Majandustegevuse lõppemine
Eelnõu 4. peatüki 1. jagu reguleerib majandustegevuse lõppemist ja jätkamist. Regulatsiooni põhiosa
puudutab ettevõtja majandustegevuse lõppemist majandushaldusasutuse otsuse alusel ehk täpsemalt
küsimusi, millal ja kuidas on majandushaldusasutus õigustatud ettevõtja majandustegevust lõpetama
ning millised on sellise otsuse õiguslikud järelmid.
Majandustegevuse sundkorras lõpetamine haldusorgani otsuse alusel kujutab endast PS §-de 29 ja
31 kaitseala tugevat riivega, mis võib kahjustada isiku varalist ja sotsiaalset seisundit. Seetõttu ei
tohiks majandushaldusasutus majandustegevust keelata kergekäeliselt ning üldine keelamise
regulatsioon peab olema kujundatud selliselt, et see tagaks piirangute proportsionaalsuse.
Kehtivas õiguses on majandustegevuse sundkorras lõpetamise ainsaks haldusõiguslikuks meetmeks
tegevusloa kehtetuks tunnistamine. Ehkki näiliselt eksisteerib selle kõrval teinegi meede – MTR
registreeringu kehtetuks tunnistamine, siis arvestades asjaoluga, et oma õiguslikult tähenduselt on ka
MTR registreeringu näol tegemist tegevusloaga, võib MTR registreeringu kehtetuks tunnistamist
käsitleda tegevusloa kehtetuks tunnistamise erijuhtumina. Samas ainus üldregulatsioonile
pretendeerida võiv kehtetuks tunnistamise regulatsioon eksisteeribki just seoses MTR registreeringute
kustutamisega67. Ehkki kõnealuses regulatsioonis viidatakse ka tegevusloa registrikande
kustutamisele, siis arvestades asjaoluga, et tegevusloa registrikandel on kehtivas õiguses pelgalt
informatiivne tähendus, ei anna see sisulist regulatsiooni muude kui MTR registreeringut nõudvate
tegevusalade kohta.
Enamik MTRS §-s 24 sisalduvatest registreeringu kehtetuks tunnistamise alustest on sisult igati
mõistlikud ning kooskõlas käesoleva eelnõuga. Probleeme põhjustavad aga järgmised asjaolud:
1) MTR on üles ehitatud ettevõtjate poolt andmete perioodilise kinnitamise loogikale, mis on ilmselt
võrdlemisi mugav ja efektiivne arvestuse pidamise ja järelevalve teostamise seisukohast68, ent mille
kui piirangu proportsionaalsust on väga keeruline põhjendada. Pelgalt arvestuse pidamisega ei ole
põhjendatav isegi loakohustuse iseloomu omava autoriseerimisskeemi olemasolu, rääkimata
autoriseeringu perioodilise uuendamise kohustusest. Ka nende MTR-s registreerimisele kuuluvate
tegevusalade puhul, kus registreerimiskohustuse olemasolu saab põhjendada järelevalve teostamise
lihtsustamisega, ei ole üldjuhul võimalik põhjendada registreeringu uuendamise kohustust, mis
sisuliselt muudab selle üheaastase tähtajaga tegevusloaks. Teenuste direktiiv (mille
reguleerimisalasse MTR-s registreerimisele kuuluvad tegevusalad reeglina kuuluvad) lubab
autoriseeringu kehtivusaega piirata vaid artikli 11 lõikes 1 toodud alustel, mille olemasolu MTR-s
registreerimisele kuuluvate tegevusalade puhul on küsitav.69 Samas kujutab just registreeringu
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MTRS § 24.
Vt MTRS § 2 lg 1.
Andmete kinnitamine ettevõtja poolt ei ole autoriseeringu „automaatne uuendamine“ (Art 11(1)(a) esimene pool),
registreerimisele kuuluvates valdkondades ei ole autoriseeringute arv reeglina piiratud (Art 11(1)(b)) ning kehtivusaja piiramist ei
saa reeglina olematut või äärmiselt „õhukest“ kontrollieset arvestades siduda ka olulise avaliku huviga (Art 11(1)(c)). Art 11(1)(a)
teises pooles antud erandi „autoriseeringut uuendatakse üksnes jätkuva nõuetele vastavuse korral“ alla ilmselt ei sobi lahendus,
kus ettevõtja ise peab oma jätkuvat nõuetele vastavust tõendama, vastasel juhul muutuks sisutuks autoriseeringu tähtajatuse
põhimõte kui selline. Nimetatud erand peab tõenäoliselt silmas olukorda, kus haldusorgan teostab perioodiliselt inspektsioonilist
68
69
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kustutamine andmete kinnitamata jätmise tõttu endast kõige tavapärasemat registreeringu
kustutamise alust.
2) Eriseadustes lisandub MTR registreeringu kustutamise alustele sageli valdkonna nõuete rikkumine,
millel puudub seos MTR registreeringu kontrolliesemega.
3) Kogu MTR registreeringu kustutamise protseduur on MTRS-s kujundatud kas automaatsena (aluse
ilmnemisel järgneb registreeringu automaatne kustutamine) või „poolautomaatsena“ (kustutamiseks on
vajalik küll haldusorgani otsus, ent nii vastava regulatsiooni sõnastus kui ka asjaomased tähtajad ei
jäta kahtlust, et kaalutlusõigusele pole kohta jäetud). Eriseadustega lisatavate aluste puhul on
kaalutlusõiguse teostamine reeglina küll põhimõtteliselt võimalik, ent mis tahes juhiseid pakkuva
üldregulatsiooni puudumist see ei kompenseeri.
„Päris“ tegevuslubade kehtetuks tunnistamise üldregulatsioon puudub kehtivas õiguses täiesti.
Eriseadustes sisalduvate kehtetuks tunnistamise aluste loeteludes puudub süsteem ja loogika, sageli
on ühes loetelus sisult samad alused mitmes erinevas sõnastuses või siis üldalus kõrvuti selle aluse
erijuhtumitega.70 Kehtetuks tunnistamise menetlused on reguleeritud väga ebaühtlase taseme ning
detailsusastmega. Sellise laialivalguva ning juhusliku regulatsiooni tagajärjel jääb ebaselgeks, milline
on tegevusloa kehtetuks tunnistamise kui haldusmeetme eesmärk, ning reeglina puuduvad ka mis
tahes sisulised kriteeriumid selle kohta, millal tegevusloa kehtetuks tunnistamine võiks olla
põhjendatud. Nõnda kummitab kõnealust valdkonda tendents, et tegevusloa kehtetuks tunnistamine ei
lähtu mitte eesmärgist kõrvaldada ettevõtjast lähtuvat ohtu, vaid pelgalt soovist majandustegevuse
nõudeid rikkunud ettevõtjat karistada.
Eeltoodut kinnitab asjaolu, et vabade (ilma registreerimis- või loakohustuseta) tegevusalade puhul ei
pruugi selline majandustegevuse rikkumine, mis nt loakohustusega tegevusalal võib kaasa tuua
tegevusloa kehtetuks tunnistamise, kaasa tuua mitte mingisugust õiguslikku tagajärge, või kui, siis
üksnes karistusõigusliku. Ühelt poolt näitab see tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluste suvalisust,
teisalt aga ka vaba majandustegevuse regulatsiooni puudulikkust: kui teatud majandustegevuse
nõude täitmine on ohu vältimiseks või kõrvaldamiseks niivõrd oluline, et selle mittetäitja tuleb
majandustegevusest kõrvaldada, siis üldjuhul peaks selline tagajärg järgneda sõltumata sellest, kas
rikkumine leiab aset vabal või loakohustusega tegevusalal.71 Kehtiv õigus võimaldab vabas
majandustegevuses
küll
karistusõiguslikke
(ettevõtluskeeld
ja
tegutsemiskeeld)
ning
pankrotimenetlusega seonduvaid keelde (ärikeeld) rakendada, ent keelamiseks haldusõigusliku
meetme puudumine kujutab endast lünka kehtivas õiguskorras. Seejuures võib püstitada hüpoteesi,
kas nimetatud lünk pole mitte provotseerinud seadusandjat kehtestama järjest enamatel tegevusaladel
loakohustusi,
soovides
seeläbi
tagada
haldusõigusliku
meetme
olemasolu
ettevõtja
majandustegevuse sundkorras lõpetamiseks.
Omaette probleemiks on asjaolu, et puudub haldusõiguslik regulatsioon ettevõtja poolt
majandustegevuse nõuete rikkumist põhjustanud füüsilise isiku majandustegevuse keelamiseks. Ühelt
poolt ei pruugi ettevõtja majandustegevusest kõrvaldamine seetõttu oma eesmärki täita: füüsiline isik,
kes nõuetevastast majandustegevust teostavat ettevõtjat juhib ja/või selle üle sisulist kontrolli teostab,
jätkab sama (nõuetevastast) tegevust lihtsalt teise juriidilise isiku kaudu. Teiselt poolt võib taas
kahtlustada kompensatsioonimehhanismi: pankrotimenetluses ärikeelu kohaldamise võimalused on
suhteliselt avarad (PankrS § 91) ning selle kohaldamise praktikas sageli ülepingutatult karm, ehkki
pankrot majandustegevuse nõuete rikkumist ei eelda.72
Kokkuvõtvalt ei taga kehtiv õigus ühelt poolt seda, et majandustegevusest kõrvaldamine toimuks
põhjendatult ja et hoolsad ettevõtjad oleksid kaitstud neilt juhusliku või koguni asjassepuutumatu
rikkumise eest tegevusloa äravõtmise vastu, teisalt aga puuduvad efektiivsed haldusõiguslikud
keelamisinstrumendid majandustegevuse nõudeid tahtlikult ja süstemaatiliselt rikkuvate ettevõtjate
ja/või nende üle sisulist kontrolli teostavate füüsiliste isikute korralekutsumiseks.

järelevalvet ning omab õigust jätta tegevusluba pikendamata, kui inspektsioonilise järelevalve tulemused näitavad, et ettevõtja
enam kontrollieseme nõudeid ei täida.
70
Vt nt ravimiseaduse § 51 lg 3, maagaasiseaduse § 35 lg 1
71
Nt maksude tasumata jätmine ei ole loakohustusega tegevusalade puhul üldjuhul „ohtlikum“ kui mujal, ehkki võib eksisteerida
ka erandeid (nt aktsiisilao tegevusluba).
72
Vt RKTK 22.02.2010 määrust kohtuasjas nr 3-2-1-124-09 ja selles viidatud varasemat kohtupraktikat.
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Eelnõu 4. peatüki 1. jagu püüab eelkirjeldatud probleeme leevendada. Peatüki väljatöötamisel on
võetud eeskuju Saksa õigusest (GewO senine regulatsioon, DIHT-eelnõu 1991 § 11 ja § 12, GewO 21
2003 ja GewO 21 §-d 35 jj ning 2008 § 27 jj) ning Austria õigusest (AGewO §-d 85–93), ent
konkreetsed lahendused arvestavad Eesti õiguskorra iseärasustega, erinedes kohati märkimisväärselt
Saksa ja Austria vastavast regulatsioonist.
§ 34. Majandustegevusest loobumine
§ 34 lõiked 1 ja 2
Paragrahv 34 lg 1 sätestab majandustegevusest loobumisest teatamise kohustuse, mis seniste
registreerimiskohustuste puhul on olnud sätestatud MTRS § 25 lõikes 1 ning loakohustuste puhul
reeglina asjaomases eriseaduses. Teate esitamine on vajalik registri korrastamiseks. Kuigi teate
vastuvõtmiseks on pädev registripidaja, on ettevõtjal need ühtse kontaktpunkti põhimõttel esitada
elektrooniliselt läbi Eesti teabevärava omal käel või notari kaudu.
§ 34 lõige 3
Eelnõu üle toimunud aruteludes on tuntud muret selle üle, et majandustegevusest loobunud ettevõtjad
ei pruugi lõikes 1 ette nähtud teatamiskohustust täita ning pelgalt majandushaldusasutuse õigus neid
selleks ettekirjutusega kohustada ei ole piisavalt efektiivne vahend tagamaks, et registriandmed on
aktuaalsed. Lõikes 3 sätestatud loobumise fiktsioon annab täiendava võimaluse registri
korrastamiseks: Eesti ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses ettenähtud majandusaasta aruande
esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtajast, loetakse
majandustegevusest loobunuks ning tema registriandmed võidakse tunnistada kehtetuks (§ 61 lg 1 p
1 ja lg 2 p 1). Juhul, kui tegemist on loakohustusega tegevusalaga, eelneb registrist kustutamisele ka
tegevusloa kehtetuks tunnistamine (§ 39 lg 1 p 3).
Kõnealune fiktsioon on sätestatud lähtuvalt eeldusest, et pooleaastane hilinemine üldjuhul tõepoolest
viitab ettevõtja majandustegevuse lõppemisele. Juhul, kui ettevõtja majandustegevus tegelikult ei ole
lõppenud ning ta soovib tegevust jätkata, siis tuleb tal enda uuesti registrisse kandmiseks kõrvaldada
loobumise eeldus, s.t. esitada majandusaasta aruanne ning sõltuvalt tegevusalast kas
majandustegevusteade (§ 14) või tegevusloa taotlus (§ 19).
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§ 35. Üldhuviteenuse toimepidevuse tagamine
Üldhuviteenuse osutaja mõiste kohta vt eelnõu § 5 lg 2 ja selle kommentaare. Paragrahvi 35
eesmärgiks on tagada üldhuviteenuse katkematu osutamine. Nii nagu üldhuviteenuse osutaja mõiste
on täidetud esmajoones hädaolukorra seaduse alusel majandustegevuse eriseadustes määratletud
elutähtsate teenuste osutajatega, on ka üldhuviteenuse katkematu osutamise regulatsiooni puhul
võetud kasutusele hädaolukorra seaduse mõiste – teenuse „toimepidevus“. Mõnedes asjaomastes
eriseadustes on ka seni eksisteerinud teatud regulatsioon üldteenuste osutamise katkematuse
tagamiseks, kuna see aga enamikel juhtudel puudub (mis on eriti suuri probleeme tekitanud nt
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse puhul73), siis on otstarbekas asjaomane regulatsioon
üldpõhimõtete osas käesoleva eelnõuga kodifitseerida, viies selle ühtlasi terminoloogilisse kooskõlla
hädaolukorra seadusega.
Hädaolukorra seaduse regulatsiooniese seoses elutähtsate teenustega on suunatud nende teenuste
toimepidevuse tagamisele ootamatus hädaolukorras ning regulatsiooni keskmeks on nö
alternatiivlahenduste olemasolu tagamine teenuseosutaja poolt (nimetatu nähtub eriti ilmekalt
hädaolukorra seaduse § 39 lõikega 5 ette nähtud siseministri määrusega kinnitatavast toimepidevuse
plaani koostamise juhendi hetkel kooskõlastusringil olevast eelnõust74). Eelnõu § 35 seevastu
reguleerib nende samade teenuse toimepidevust olukorras, kus hädaolukord puudub, ent on vaja
tagada teenuse osutamise jätkumine olukorras, kus senine teenuseosutaja soovib teenuse osutamist
lõpetada. Kehtiv õigus analoogilises regulatsioonis „üldhuviteenuse“ ega „toimepidevuse“ mõistet ei
kasuta. Teenuse jätkamise kohustusega seotud regulatsiooni andmisel on kasutatud kas
varustuskindluse mõistet75 või siis räägitud lihtsalt kohustusest tegevust jätkata76. Kuna terminil
„varustuskindlus“ on kehtivas õiguses kujunenud oma, kitsam tähendus, siis on üldregulatsiooni
andmisel pigem otstarbekas kasutada hädaolukorra seadusega kasutusele võetud toimepidevuse
mõistet.
§ 35 lõiked 1 ja 2
Üldhuviteenuse osutaja ei või oma tegevust lõpetada ilma sellest vähemalt kolm kuud ette teatamata.
Selline tähtaeg on vajalik, et võimaldada majandushaldusasutusel vajadusel võtta meetmeid selleks,
et tagada teenuse toimepidevus. Pärast üldhuviteenuse osutajalt lõpetamise teate saamist on
majandushaldusasutuse kohustuseks selgitada välja, kuidas tagada teenuse osutamise katkematus.
Olukorras, kus üldhuviteenuse osutaja poolt teenuse osutamise lõpetamise kavandamine on vastuolus
temal seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevate kohustustega, tuleks esmajoones kasutada
meetmeid, mis sunnivad üldhuviteenuse osutajat oma tegevust jätkama. Üksnes juhul, kui on ilmne, et
oma kohustusi rikkunud üldhuviteenuse osutajale jätkamise ettekirjutuse tegemine tulemust ei anna
(nt üldhuviteenuse osutaja majanduslik seisundi tõttu ei ole tema poolt tegevuse jätkamine võimalik),
tuleks viivitamatult otsida muid lahendusi (vastavalt eriseaduse regulatsioonile kas avaliku konkursi
korraldamine, riigihanke läbiviimine või halduslepingu sõlmimine) selleks, et üldhuviteenuse
toimepidevus saaks tagatud.
Olukorras, kus üldhuviteenuse osutaja poolt teenuse osutamise lõpetamise kavandamine ei ole
vastuolus temal seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevate kohustustega, tuleks jätkamise
ettekirjutust rakendada vaid mõistlike alternatiivsete lahenduste puudumisel, sest sellisel juhul võib
ettekirjutuse tegemisega vastavalt § 35 lg 5 kaasneda kahju hüvitamise kohustus.
§ 35 lõige 3
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Hetkel
E-õiguses
kooskõlastamisringil
olev
ÜVVKS
muutmise
seadus
(arvutivõrgus
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=270372) sisaldab muuhulgas sätteid, mille eesmärgiks on ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooniteenuse katkematu osutamise tagamine. Üldjoontes sarnaneb ettepandava regulatsiooni loogika käesoleva
eelnõu omaga, ent ühe olulise erisusega: kui kehtivad eriseadused ning käesolev eelnõu näevad nö viimase meetmena ette
elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatava vara sundvõõrandamise, siis kõnealune eelnõu näeb lahendust asjaomase vara
suhtes konkursi korras uue operaatori määramist. Paraku tundub, et isegi juhul, kui selline lahendus oleks põhiseaduspärane,
viiks see lõppkokkuvõttes siiski sundvõõrandamiseni vara omaniku enda nõudel (nt analoogia alusel kinnisasja
sundvõõrandamise seaduse § 3 lõikega 2).
74
Vt E-õiguses http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1.
75
Elektrituruseaduse § 4, maagaasiseaduse §-d 261 ja 262
76
Elektrituruseaduse § 37, maagaasiseaduse § 22 lg 6, § 36
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Kui majandushaldusasutus ei taotle üldhuviteenuse osutamiseks kasutatava kinnisvara
sundvõõrandamist, on jätkamise ettekirjutuse maksimaalne tähtaeg üheksa kuud arvates ettevõtja
poolt üldhuviteenuse osutamise lõpetamise kavatsuse teate esitamise ajast. Kõnealune tähtaeg on
antud arvestusega, et selle jooksul peaks olema üldjuhul võimalik viia läbi asjaomase eriseadusega
ette nähtavad avalikud konkursid või hanked või sõlmida uus haldusleping selleks, et üldhuviteenuse
toimepidevus saaks tagatud.
§ 35 lõige 4
Üldhuviteenuste laadist tingituna ei ole sageli ühelgi teisel isikul peale üldhuviteenuse osutaja võimalik
sama teenust olulise viivituse või ebamõistlike kuludeta kohe osutama hakata. Näiteks võrguteenuste
puhul tekkida olukord, kus transpordimaa, millel teenuse osutamiseks vajalik võrk asub, samuti võrk
ise kuuluvad üldhuviteenuse osutamist lõpetada soovivale ettevõtjale. Kui selline ettevõtja võrgu
kasutamist võimaldavaid lepinguid (müük, piiratud asjaõiguse seadmine) sõlmida ei soovi või seab
lepingute sõlmimisele ebamõistlikke tingimusi, ei pruugi üldhuviteenuse toimepidevuse tagamiseks
olla muid võimalusi kui asjaomase vara sundvõõrandamine. Seetõttu näeb § 35 lg 4 mõnede
üldhuviteenuste osutamist reguleerivate eriseaduste eeskujul77 ette äärmusliku meetme avalike huvide
tagamiseks: üldhuviteenuse osutamiseks kasutatava vara sundvõõrandamine. Mõistagi on selle
meetme kohaldamise eelduseks ettevõtja õigusi vähem piiravate meetmete ammendumine.
Sundvõõrandamismenetluse algatamise korral on majandushaldusasutusel õigus teha jätkamise
ettekirjutus kuni sundvõõrandamisemenetluse lõpuni.
§ 35 lõige 5
Ettevõtjal on õigus nõuda kahju hüvitamist juhul, kui teenuse sunnitud jätkamine tekitab talle kahju.
Kahju hüvitamise õigus puudub juhul, kui tegevuse lõpetamine, mis tingis jätkamiseks kohustava
ettekirjutuse tegemise, oli vastuolus ettevõtjal lasuvate kohustustega. Veelgi enam, sellisel juhul peab
ettevõtja ise hüvitama kahju, mille kohustusi rikkuv tegevuse lõpetamine on põhjustanud. Kõnealune
regulatsioon ei mõjuta eriseaduste alusel kehtestatud kahjude hüvitamise kordasid78, mille
reguleerimisese on teistsugune.
§ 35 lõige 6
Paragrahv 35 lg 6 sätestab käesolevas sättes ettenähtud toiminguteks pädeva
majandushaldusasutuse, milleks loakohustusega tegevusalal on majandushaldusasutus, kellel on
pädevus anda tegevusluba, muul tegevusalal aga majandushaldusasutus, kellel on pädevus anda
üldhuviteenuse kättesaadavuse tagamiseks haldusakt või sõlmida leping.
§ 36. Majandustegevuse keelamise või tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks olev
majandustegevuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuste rikkumine
§ 36 lõiked 1 ja 2
Kõnealune paragrahv annab majandushaldusasutusele sisulised kriteeriumid otsustamaks, millal
võivad majandustegevuse nõuete (vt § 6 seletusi) või tegevusloa kõrvaltingimuste (vt § 17 seletusi)
rikkumised olla aluseks ettevõtja majandustegevusest kõrvaldamisele tegevusloa kehtetuks
tunnistamise (vt § 39 seletusi) või majandustegevuse keelamise (vt § 48 seletusi) teel. Lõike 1
kohaselt peab rikkumine olema oluline, lõige 2 annab olulise rikkumise mõiste.
Põhimõte, mille kohaselt ettevõtja tegevusloa kehtetuks tunnistamist või majandustegevuse keelamist
tingiv rikkumine peab olema oluline, näib küll olevat iseenesestmõistetav, ent kehtivas õiguses ei leia
ka see universaalset tunnustust (nii eriseaduste regulatsioon kui ka tegelik rakenduspraktika on selles
küsimuses varieeruvad). Siiski ei seisne § 36 regulatsiooni tähtsus mitte niivõrd antud põhimõtte
sätestamises, vaid viisis, kuidas „olulise rikkumise“ mõiste on sisustatud.
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Vt elektrituruseaduse § 100, kaugkütteseaduse § 31, maagaasiseaduse § 40.
Vt Elektroonilise side seaduse § 75 lg 5 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.03.2006. a määrusega nr 25
kehtestatud „Universaalteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulude hindamise ja hüvitamise kord“; Postiseaduse §
1
41 lg 6 alusel Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. märtsi 2009. a määrusega nr 21 kehtestatud „Universaalse
postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulude hüvitamise kord“.
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Saksa ja Austria õiguskirjanduses ning kohtupraktikas on isiku majandustegevuse keelamise
lubatavuse keskseks hindamiskriteeriumiks kujunenud isiku usaldusväärsus, mis sisuliselt tähendab
riigi otsust selle kohta, kas isiku majandustegevus on edaspidi avalikkusele ohtlik (GewO 35 lg 1,
AGewO § 95). Seejuures on Saksa ja Austria õiguses ettevõtja usaldusväärsuse puudumine
majandustegevuse õiguse üldosas sätestatud iseseisva majandustegevuse keelamise alusena,
usaldusväärsust peetakse majandustegevuse lubatavuse olulisimaks materiaalseks eelduseks79. Nii
oleks välisriikide eeskujul olnud võimalik usaldusväärsuse mõistet ka käesolevas eelnõus keskse
keelamiskriteeriumina kasutada. Samas on küsitav, kuivõrd otstarbekas oleks olnud selle mõiste
sedavõrd kaalukas sissetoomine Eesti õiguskorda. Ilmselt oleks see külvanud – vähemalt esialgu –
rohkem segadust kui toonud selgust. "Usaldusväärus" ahvatleb end psühhologiseerivalt tõlgendama
ning loob mulje haldusorganile jäetud suurest kaalutlusruumist ning isegi juhul, kui püüda seda mõistet
võimalikult objektiivselt sisustada, võib kohaldamispraktika minna teist teed.
Seetõttu on otsustatud lähtuda KorraKS eelnõu dogmaatikast ja ohu mõistest. KorraKS eelnõu annab
ohu mõistest lähtuva süstemaatilise korrakaitsekäsitluse, mis edasi arendatuna sobib ka
majandustegevuse reguleerimise kontekstis. KorraKS eelnõu mõistestikku kasutades võiks öelda, et
majandustegevuse keelamine ohu alusel on lubatav, kui on olemas korrarikkumine KorraKS eelnõu §
4 lg 1 tähenduses ning edaspidise korrarikkumise oht KorraKS eelnõu § 4 lõigete 2–4 tähenduses.
Eeltoodust lähtuvalt sätestabki käesoleva eelnõu § 36 lg 2 esimene lause, et majandustegevuse
nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuste rikkumine on oluline, kui nende laadist tulenevalt võib arvata,
et ettevõtja ei suuda ka edaspidi tagada nende nõuete või tingimuste täitmist, ning esineb vajadus
vältida rikkumisest ettevõtja töötajatele, klientidele, kolmandate isikute huvidele või avalikule huvile
põhjustatud ohtu või kahju ning tekkida võivat ohtu või kahju. Selliselt sisustatud olulise rikkumise
mõiste, eriti kui selle kohaldamisel kaasneb ettevõtja hoolsuskohustuse täitmise kontroll (vt § 37
seletusi), võimaldab usaldusväärsuse mõistest loobuda ning lähtuda ohu mõistest.
Oht on olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu ja sotsiaalse kogemuse põhjal
võib pidada piisavalt tõenäoliseks, et tekib oluline negatiivne mõju asjaomase seadusega kaitstud
õigushüvele (GüKG § 3 lg 3, GewO 21 2003 § 2 lg 7, KorraKS eelnõu § 4 lg 2, KKSÜS eelnõu § 4).
Ohutust eeldatakse niikaua, kui majandustegevuse asutusel ei ole teada kontrollitavaid põhjuseid, mis
tõendaksid vastupidist. Ohu üle otsustamine põhineb prognoosil, mille koostamine peab põhinema
tõendatavatel ja kontrollitavatel faktidel.80
Ohu hindamisel tuleb arvestada rikkumise raskust. Ohu hindamisel on olulisteks kriteeriumideks ühelt
poolt ohustatud hüve tähtsus (väärtus) ning teiselt poolt põhiõiguste võimaliku riive raskus, mille
ohutõrjemeetmete rakendamine endaga kaasa tooks: mida suurema tähtsusega hüvet (nt elu, tervis)
võimalik oht puudutab, seda väiksem võib olla ohu konstateerimiseks korrarikkumise tõenäosus, ning
teisalt eeldab ohu kindlakstegemine, millega kaasneks oluline põhiõiguste riive, hinnanguliselt
suurema kahju tekke tõenäosuse olemasolu (KorraKS eelnõu seletuskirja lk 23). Ohuprognoos
koostatakse eelkõige selle alusel, kuidas isik on seni täitnud majandustegevuse nõudeid.
Käesoleva eelnõu § 38 lg 2 teise lause kohaselt loovad eelduse, et ettevõtja ka edaspidi
nõuetekohaselt ei toimi, eelkõige majandustegevuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuste vältav
rikkumine, korduvad samalaadsed rikkumised või kõrgendatud või olulist ohtu või olulist kahju
tekitanud rikkumised. Selliseid rikkumisi tõendavad eelkõige ettekirjutused ning karistusõiguslikud
menetlused. Samas ei välista ka eeltoodud viisil sisustatud olulise rikkumise tuvastamine seda, et isiku
majandustegevusest kõrvaldamiseks tegelikult vajadus puudub, kui ei võetaks arvesse, millistel
asjaoludel rikkumised aset leidsid. Seetõttu on vajalik täiendava kriteeriumi – ettevõtja
hoolsuskohustuse täitmise – sissetoomine (vt § 37 seletusi).
§ 36 lõige 3
Paragrahv 36 lõige 3 sätestab tingimused, mille täitmise korral ei loeta rikkumist siiski oluliseks,
mistõttu on majandustegevuse nõuetele mitte vastav majandustegevus ajutiselt 30 päeva jooksul
lubatud. Selline säte on vajalik lisamaks paindlikkust ja tagamaks otsuse proportsionaaluss olukorras,
kus ettevõtjal on mittenõuetele vastavast tegevusest tuleneva ohu suhtes ülekaalukas huvi
79
Vdl nt GewO § 30 lg 1 nr 1, § 33a lg 2 nr 1, § 33c lg 2 ls 1, § 33d lg 3, § 35, § 57, GastG § 4 lg 1 nr 1, WaffG § 8, SprengG § 8
lg 1 nr 1, PBefG § 13 lg 1 nr 2.
80
Vt juhtumite kohta, millal on olemas tõendatavad ja kontrollitavad isiku mitteusaldusväärsust põhjendavad faktid: Tettinger,
P.J., Wank, R. Gewerbeordnung, Kommentar, München 2004. GewO § 35 äärenr 36 jj.
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majandustegevuse teostamise jätkamiseks. Majandustegevuse teostamise jätkamine on lubatav
seega siis, kui rikkumist ei saa eelnõu § 36 lõike 3 tähenduses pidada oluliseks. Jätkamisõiguse puhul
on seega esiteks oluline proportsionaalsuse põhimõte, mis väljendub jätkamisest ja mittejätkamisest
tingitud ohu või kahju võrdlemisel ja kaalumisel. Teiseks on jätkamisõiguse puhul oluline
koordineerimispõhimõte, mis väljendub mistahes tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate
majandustegevuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuste või muude majandustegevuse nõuetele
mittevastavust põhjustada võivatest muudatustest teatamise kohustuse (§ 30) ning
majandushaldusasutuse õiguses rikkumise mitteolulisusega nõustuda juhul, kui ta leiab, lõikes 3
sätestatud tingimus ei ole täidetud. Kui ettevõtja hoolimata majandushaldusasutuse mittenõustumisest
siiski tegevust jätkab, võib majandushaldusasutus algatada ettevõtja tegevusloa kehtetuks
tunnistamise menetluse § 39 lg 2 p 2 alusel või majandustegevuse keelamise menetluse (§ 38).
Paratamatult tuleb ette olukordi, kus ettevõtja majandustegevus mõne ettenägematu sündmuse tõttu
enam majandustegevuse nõuetele ei vasta. Majandustegevuses kasutatav ehitis võib õnnetusjuhtumi
tõttu hävida või kasutuskõlbmatuks muutuda, seade võib sellele antud garantiiaja jooksul üles öelda,
isikulistele nõuetele vastav füüsiline isik võib surra või lepingulised suhted ettevõtjaga ootamatult
lõpetada. Selline nõuetele mittevastavus kujutab endast ohtu (ilma vastava eelduseta poleks
asjaomase majandustegevuse nõude olemasolu õigustatud) või tekitab kahju. Samas võib ettevõtte
tegevuse ootamatu katkestamine samuti suurt kahju tekitada. Näiteks juhul, kui vee-ettevõtja
puhastusseadmed ei nõuetekohased, siis võib see põhjustada keskkonnakahju, ent seesama
keskkonnakahju võib osutuda märgtavalt suuremaks, kui vee-ettevõtja tegevus üldse peatada – varem
ebatõhusa puhastusseadme läbinud solk jõuab nüüd võibolla keskkonda ilma mistahes
puhastusseadet läbimata. Seega peaks ettevõtjal sõltuvalt asjaoludest olema võimalik
mittenõuetekohast majandustegevust jätkata, kui sellest tingitud oht või kahju on väiksem kui
mittejätkamisest tingitud oht või kahju.
Kehtiva õiguse majandustegevuse eriseadustes leidub mitmeid sätteid, mis eelkirjeldatud probleemi
olemasolu tõttu annavad ettevõtjale õiguse mittenõuetekohast majandustegevust teatud tingimustel
jätkata. Ehkki erinevate tegevusalade puhul võivadki olla põhjendatud erinevad lahendused, siis
probleem ise puudutab potentsiaalselt siiski mistahes tegevusala, mistõttu on vajalik sellises
küsimuses üldregulatsiooni andmine.
Võib tõusetuda küsimus, kas kahjuks, mille vältimise vajadus võib anda õigustuse mitteolulise, kuid
mittenõuetekohase majandustegevuse jätkamiseks, võib olla ka puhtmajanduslik kahju. Eelnõu
autorite arvates ei ole mõistlik kõnealuse regulatsiooni raames mitte ühtegi kahju liiki välistada.
Kahtlemata on näiteks keskkonnaoht või -kahju ning inimeste või loomade tervisele tekitatav oht või
kahju oma laadilt märksa kaalukamad kui puhtmajanduslik kahju. Siiski ei ole välistatud, et suur
majanduslik kahju (nt selline, mis viiks ettevõtja pankrotistumiseni, mille tõttu kümned või sajad
inimesed kaotavad töö, maksude laekumine väheneb jne) võib teatud tingimustel olla kaalukam kui nt
ajutiselt kõrgendatud ettevõtte töötajate terviserisk. Erinevate ohtude või kahjude hindamine jäägu
majandushaldusasutuse kaalutlusotsuseks.
Kõnealuse paragrahvi puhul on oluline märgata seost §-s 29 sätestatud hoolsuskohustusega. Esiteks
peab ettevõtja hoolsuskohustusest tulenevalt mõistagi rakendama viivitamatult meetmeid
mittevastavuse kõrvaldamiseks. Teiseks aga annab pidev hoolsuskohustuse täitmine ettevõtjale
garantii, et esitatud teade ei pöördu tema vastu ega too kaasa majandustegevuse keelamist,
tegevusloa kehtetuks tunnistamist või väärteomenetlust.
§ 37. Ettevõtja hoolsuskohustuse täitmise kontroll
Ettevõtja majandustegevusest kõrvaldamine ei ole põhjendatud juhul, kui ta on omalt pool näidanud
üles antud valdkonnas tavapäraselt eeldatavat hoolsust selleks, et rikkumisi vältida. Seepärast ei saa
majandustegevuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuste olulise rikkumise tõttu isiku
majandustegevust keelata või tegevusluba kehtetuks tunnistada juhul, kui ettevõtja tõendab, et seda
ei põhjustanud ettevõtja hoolsuskohustuse (vt § 29 seletusi) rikkumine. Juhul kui ettevõtja ei ole
täitnud hoolsuskohustust seoses nende majandustegevuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuste
täitmisega, mille oluline rikkumine on aset leidnud, siis võib olulist rikkumist lugeda „põhjustatuks“
ettevõtja hoolsuskohustuse rikkumisest.
§ 37 lõige 1

69

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või majandustegevuse keelamise menetlus algab
majandushaldusasutuse poolt info saamisega majandustegevuse nõuete või tegevusloa
kõrvaltingimuste rikkumise kohta, mis võivad olla olulised. Paragrahvi 37 lg 1 sätestab põhimõtte, mille
järgi majandushaldusasutus võib eeldada, et rikkumise on põhjustanud hoolsuskohustuse rikkumine,
kuni ettevõtja või ettevõtjaga seotud isik (vt § 5 lg 3 seletusi) ei ole tõendanud vastupidist.
Siinkohal on oluline veelkord rõhutada, et antud eelduse näol ei ole tegemist uudse ettevõtjate õigusi
kitsendava lahendusega, nii nagu ka hoolsuskohustuse enda näol ei ole tegemist uudse kitsendusega.
Hoolsuskohustuse rikkumine ilma, et sellega kaasneks majandustegevuse nõuete või tegevusloa
kõrvaltingimuste rikkumine, ei saa olla aluseks majandustegevuse keelamisele või tegevusloa
kehtetuks tunnistamisele. Seega hoolsuskohustusel on antud skeemis mitte ettevõtja õigusi piirav,
vaid hoolsaid ettevõtjaid abistav roll: hoolsuskohustuse täitmise tõendamise abil saavad nad välistada
nende majandustegevusest kõrvaldamise. Praegu mitmes valdkonnas kehtiva regulatsiooni puhul võib
juhtuda, et tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks võib olla ühekordne mitte eriti kaalukas
rikkumine, kusjuures haldusorganite praktikast nähtuvalt ei pöörata seejuures eriti tähelepanu
küsimusele, milline oli ettevõtja roll tema töötaja poolt toimepandud rikkumises. Pakutava lahenduse
kaudu saab hoolas ettevõtja endale kaitseklausli, mille abil tal on võimalik tegevusloa kehtetuks
tunnistamist vältida olukorras, kus ta on teinud kõik endast mõistlikult sõltuva rikkumiste vältimiseks.
§ 37 lõige 2
Paragrahvi 37 lg 2 annab ettevõtjale võimaluse ümber lükata eeldus, et olulise rikkumise põhjustas
hoolsuskohustuse rikkumine, andes kirjaliku selgituse selle kohta, kuidas ta on hoolsuskohustust
täitnud. Mõistagi ei pruugi selgituse esitamine ammendada hoolsuskohustuse kontrolli,
majandushaldusasutusel on alati õigus küsida täiendavaid selgitusi, kuulata üle tunnistajaid, teostada
kohapealseid vaatlusi ning teha muid vajalikke toiminguid. Sätte mõtteks on rõhutada, et ilma kirjalikku
selgitust esitamata ei ole majandushaldusasutusel kohustust hakata iseseisvalt astuma samme
selleks, et kontrollida hoolsuskohustuse täitmist. Kui majandushaldusasutus on andnud ettevõtjale
selgituste esitamise võimaluse, ent viimane ei ole seda õigust kasutanud, ei saa ta hiljem tema suhtes
tehtud negatiivset otsust vaidlustada argumendiga, et majandushaldusasutus on jätnud
hoolsuskohustuse kontrolli teostamata.
§ 37 lõige 3
Paragrahvi 37 lg 3 näeb ette eelmises lõikes sätestatuga sarnase skeemi juhul, kui ühes ettevõtja
tegevusloa kehtetuks tunnistamise või majandustegevuse keelamisega otsustatakse ka ettevõtjaga
seotud isiku (vt § 5 lg 3 seletusi) majandustegevuse keelamine. Sellise isiku majandustegevuse
keelamine on välistatud juhul, kui olulise rikkumise on küll põhjustanud hoolsuskohustuse rikkumine,
kuid hoolsuskohustuse rikkumine ei ole leidnud aset antud isiku tõttu. See täiendav piirang rõhutab
ettevõtjaga seotud isiku majandustegevuse keelamise erandlikkust: sellise isiku majandustegevuse
keelamine ei peaks tavapäraselt kaasnema ettevõtja tegevusloa kehtetuks tunnistamise või
majandustegevuse keelamisega, vaid leidma aset üksnes juhul, kui majandustegevuse nõuete või
tegevusloa kõrvaltingimuste rikkumine leiab aset isiku soovil või temapoolsete tegematajätmiste tõttu.
Regulatsioon, kus keeld automaatselt rakenduks ka teatud kategooria ettevõtjaga seotud isikute
suhtes, ei oleks proportsionaalne. Nii on ka väärteoasjade lahendamisel Riigikohus korduvalt
rõhutanud, et juhatuse liikme staatus ei õigusta igale juhatuse liikmele automaatselt kõigi juhatuse
vastutusel olevate rikkumiste omistamist, vaja on selgitada välja konkreetse isiku roll. Sama loogika
peaks toimima ka nt osanike puhul: majandustegevuse õiguse alusel ei saa sekkuda äriõiguse
regulatsioonidesse ning eeldada, et äriühingu üle kontrolli teostavad osanikud või aktsionärid peavad
olema alati teadlikud ning vastutavad äriühingu majandustegevuse nõuete rikkumise eest. Seega
juhul, kui üldse soovida „seotud isikutele“ kohaldatavate karistusõiguslike meetmete kõrval neile ka
haldusõiguslikke meetmeid rakendada, siis saab otsus selle kohta, et konkreetsel juhul keelatakse
ettevõtjaga seotud isiku majandustegevus, olla vaid kaalutlusotsus, milles on hoolikalt motiveeritud,
miks konkreetsel juhul ettevõtja tegevusega seotud oht lähtub just konkreetsest füüsilisest isikust.
§ 37 lõige 4
Säte välistab võimaluse, et hoolsuskohustuse võiks täidetuks lugeda juhul, kui majandustegevuse
nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuste vältavat rikkumist ei kõrvaldata ka selleks ettekirjutusega antud

70

mõistliku tähtaja jooksul. Seega juhul, kui vastava ettekirjutuse täitmise tähtaja möödumisel ei ole
vältavat rikkumist kõrvaldatud, pole vaja enam hinnata hoolsuskohustuse täitmist (ning seega juhul,
kui ettevõtjalt ei ole vastavat selgitust veel nõutud, siis võib selle tegemata jätta).
§ 38. Majandustegevuse keelamine
Paragrahv 38 sätestab Eesti õiguskorras uudse meetme isiku majandustegevuse kõrvaldamiseks
eesmärgiga kõrvaldada lüngad kehtivas õiguses.
§ 38 lõige 1
Lõike esimene lause sätestab, et majandustegevuse võib keelata81 nii ettevõtjal kui ka ettevõtjaga
seotud isikul. Meetme rakendamine ei eelda tegevusloa olemasolu ning on rakendatav kõikides
majandustegevuse valdkondades, samuti isikute suhtes, kes ise ettevõtjaks ei ole (ettevõtjaga seotud
isik).
Majandustegevuse keelamine on oma põhiolemuselt sarnane majandustegevuse nõuete või
tegevusloa kõrvaltingimuste rikkumisest tingitud tegevusloa kehtetuks tunnistamisega: mõlemal juhul
kõrvaldatakse majandustegevusest sundkorras teatud nõudeid rikkunud isik, kusjuures kõrvaldamise
kriteeriumid ja protseduurid (oluline rikkumine, hoolsuskohustuse kontroll) on sarnased. Olulisemate
erinevustena tuleks välja tuua järgmised:
1) Isikute ring, kelle suhtes meedet saab kohaldada, on keelamise puhul laiem: lisaks ettevõtjale saab
seda kohalda ka ettevõtjaga seotud isiku suhtes;
2) Tegevusalade ring, mille suhtes keelamist saab kohaldada, on keelamise puhul märksa laiem: seda
saab kohaldada nii vaba, teatamiskohustusega kui ka loakohustusega tegevusala puhul;
3) Nõuded, mille rikkumine saab kummagi meetme kohaldamise kaasa tuua, on erinevad: tegevusloa
kehtetuks tunnistamise puhul tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad majandustegevuse nõuded ja
(olemasolul) tegevusloa kõrvaltingimused, keelamise puhul aga majandustegevuse nõuded, mis juhul,
kui keelamine toimub tegevusloaga majandustegevuse suhtes, ei või kuuluda tegevusloa
kontrolliesemesse (§ 38 lg 3);
4) Keelamise puhul on majandushaldusasutusel märksa laiem kaalutlusruum ning seetõttu ka suurem
põhjendamiskohustus. Loakohustusega tegevusalade puhul määratlevad tegevusloa kontrolliese ning
tegevusloa kõrvaltingimused ise ära need nõuded, mille täitmist peetakse oluliseks selleks, et pidada
võimalikuks ettevõtja majandustegevuse lubatavust, seega on nende nõuete oluline rikkumine a priori
aluseks tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluse alustamisele. Muid majandustegevuse nõudeid
tuleb majandustegevuses küll järgida, ent nende täitmine ei ole seaduse tasandil otseselt seotud
majandustegevuse lubatavusega. Seega tuleb mis tahes majandustegevuse nõuete rikkumise puhul
väga hoolikalt kaaluda, kas nende rikkumisest tulenev oht või kahju on piisav selleks, et kaaluda üles
ettevõtlusvabaduse ning anda põhjendatud aluse isiku majandustegevuse keelamisele (samas kui
loakohustusega tegevusalade puhul sisaldub ohuprognoos valdavalt juba seadusandja otsuses seada
majandustegevuse teostamine nõuete täitmisest sõltuvaks).
Majandustegevuse keelamise kui uue õigusliku instituudi vajadust kinnitab praeguses õiguspraktikas
sage olukord, kus teatud majandustegevuse nõuete rikkumisele võib järgneda küll nt väärteomenetlus,
ent arvestades selle väärteo eest kohaldatava maksimumtrahvi naeruväärset suurust võrreldes
rikkumisega säästetud rahaga ning ettevõtja vastutusele võtmise tõenäosust, on võimalikud karistused
juba majandustegevusega kaasnevatesse kuludesse „sisse arvestatud“, kuna see on majanduslikult
vähem koormav kui majandustegevuse nõuete täitmine. Samuti võimaldab ettevõtjaga seotud isiku
majandustegevuse keelamise instituut kõrvaldada majandustegevusest ajutiselt (§ 38 lg 6) füüsilised
isikud, kes on tegelikult majandustegevuse nõudeid rikkuva majandustegevuse kavandajad või juhtijad
ning kes ilma vastava keelamisinstrumendita võiksid ühel nendega seotud juriidilisel isikul keelatud
majandustegevust lihtsalt teise juriidilise isiku kaudu teostada.
Kokkuvõttes ei ole majandustegevuse keelamise volitus mitte ettevõtlusvabadust ohustav piirang, vaid
võib omada muuhulgas järgmist kasulikku mõju:
1) ettevõtjad on majandustegevuse nõuete täitmisel hoolsamad, mis vähendab korrarikkumisi ja selle
ohtu (korrapoliitiline efekt);
81
Vdl keelamise kohta välisriigid: GewO § 35 lg 1, lg 6a, lg 8 ja lg 9, DIHT-eelnõu § 11, AGewO § 87 lg 1 nr 3 GewO 21 2003 §
35, GewO 21 2008 § 27, sh usaldusväärsuse mõiste alused: GüKG § 3 lg 3, DIHT-juhis 1981 nr 13, GewO 21 2003 § 2 lg 9,
2008 § 2 lg 7, AGewO § 95; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 33; Eesti õigus: HKTS § 1, RHS § 40.
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2) üldise keelamisinstrumendi olemasolu pärsib soovi kehtestada loakohustusi, mis kujutavad endast
oluliselt intensiivsemat majandustegevuse vabaduse piirangut (majandus- ja õiguspoliitiline efekt).
§ 38 lõige 2
Paragrahv 38 lg 2 sätestab majandustegevuse keelamise tähenduse. Majandustegevuse keelamise
korral ei saa isik keelu kehtivuse ajal (§ 38 lg 6) tegutseda ettevõtjana ega kuuluda juriidilise isiku
esindus- ega juhtorganitesse ega muul viisil osaleda ettevõtja juhtimises.82
§ 38 lõige 3
Loakohustusega tegevusalal on keelamise alus piiratud tegevusloa kontrolliesemesse mitte kuuluvate
majandustegevuse nõuetega. Selle põhjuseks on asjaolu, et kontrolliesemesse kuuluvate ja
mittekuuluvate majandustegevuse nõuete staatus on erinev: esimeste täitmisega on seotud
majandustegevuse lubatavus, teistega eelduslikult mitte. Seetõttu on erinevad ka mõlemat laadi
nõuete rikkumisele järgnevad menetlused ja nende õigustagajärjed (vt § 38 lg 6 ja § 39 lg 5).
§ 38 lõige 4
Paragrahvi 38 lg 4 täpsustab keelamise ulatuse.83 Kui keelamist põhjustavad asjaolud puudutavad
ainult mõnda tegevusala, võib majandustegevuse keelata ainult vastavatel tegevusaladel ning
vajadusel ka nendega seotud või iseloomult lähedastel tegevusaladel. Keelamise ulatus tuleb selguse
huvides keelamise otsuses täpselt sätestada.
§ 38 lõige 5
Paragrahvi 38 lg 5 sätestab majandustegevuse keelamiseks pädeva majandushaldusasutuse ning
näeb ette keelamispädevuse kattuva järelevalvepädevuse korral. Juhul, kui paralleelne pädevus on
mitmel riigiasutusel, peab keelamismenetluse algatanud majandushaldusasutus kaasama teise
pädeva asutuse arvamuse andmiseks.
§ 38 lõige 6
Majandustegevuse keeld kehtib ühe aasta, kui seda ettevõtja taotlusel varem kehtetuks ei tunnistata.
Õigusteoreetiliselt on kõnealuse tähtaja sätestamine mõnevõrra problemaatiline. Nimelt eeskujuks
olnud Saksa õiguses on keeld tähtajatu ning keelu mahavõtmine eeldab alati haldusorgani otsust.
Kuna haldusõigusliku keelamismeetme eesmärgiks ei ole ettevõtja karistamine, vaid üksnes temast
lähtuva ohu kõrvaldamine ja ärahoidmine, siis oleks raske põhjendada seda, miks ühesuguse tähtaja
möödumisel võib kõikidel juhtudel isikust lähtuva ohu möödunuks lugeda. Samas jälle tundub, et
isikule potentsiaalselt eluaegse keelu sätestamine ei oleks antud kontekstis proportsionaalne. Seetõttu
on lahenduseks valitud kompromiss Saksa lahenduse ning praegu kehtivas õiguses sageli seoses
MTR registreeringute kustutamisega kasutatava lahenduse84 vahel. Kehtivast õigusest on võetud
keelu piirmäär, Saksa õigusest aga paindlik mehhanism, mis võimaldab keelu igal ajal kehtetuks
tunnistada, kui tõendatakse, et keelu rakendamise aluseks olnud asjaolud on kõrvaldatud.
Lõike 6 kohaselt võib isik igal ajal taotleda, et majandustegevuse keeld tunnistataks kehtetuks enne
ühe aasta möödumist. Sellisel juhul rakendub taas keelamismenetluses ettenähtuga sarnane ettevõtja
hoolsuskohustuse kontrolli mehhanism, mis antud juhul on suunatud tulevikku: isik peab tõendama
seda, et ta edaspidi on võimeline hoolsuskohustust täitma. Isiku taotlus võidakse positiivselt
lahendada vaid juhul, kui ta esitab piisava kava selle kohta, kuidas ta täidab hoolsuskohustust varem
tema või temaga seotud ettevõtja poolt rikutud majandustegevuse nõuete täitmise tagamiseks, ning
kavale positiivse hinnangu andnud majandushaldusasutus võib teha otsuse keelu kehtetuks
tunnistamise kohta (st isiku ohutuse tunnustamise ning majandustegevuse lubamise kohta, vrd GewO
§ 33 lg 6). Sellise võimaluse andmine lähtub eeldusest, et ettevõtja, kes „kiiresti õpib“, võib oma
usaldusväärsuse taastada kiiremini kui seadusega ettenähtud üldine üheaastane tähtaeg. Seaduse
Sarnaselt KarS § 491 lõikes 2 sätestatuga.
Vdl keelamisotsuse ulatuse ja õigustagajärgede osas välisriigid: GewO § 35 lg 6, DIHT-juhis 1981 nr 18, DIHT-eelnõu 1991 §
11, GewO 21 2008 § 30 lg.
84
Juhul, kui MTR registreeringu kustutamise aluseks on teatud nõuete rikkumine, ei saa registreeringut uuendada enne kui 1
aasta möödudes.
82
83
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tasandil ei ole otstarbekas sätestada, milline on „sobiv kava“ rikkumiste vältimiseks tulevikus. Kava
sobivusele annab hinnangu majandushaldusasutus lähtuvalt toimepandud rikkumise laadist ja
raskusest.
§ 38 lõige 7
Lõige 7 kohaselt peatub tegevusluba keelu ulatuses kuni keelu kehtivuse lõppemiseni või keelu
kehtetuks tunnistamiseni, kui majandustegevuse keeldu kohaldatakse tegevusalal, millel
majandustegevuse teostamiseks on ettevõtjale antud tegevusluba. Sätte eesmärk on tagada ettevõtja
jaoks õigusselgus, et keelatud ulatuses majandustegevust ei saa teostada isegi juhul, kui selleks on
eelnevalt antud tegevusluba.
§ 39. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine
§ 39 lõiked 1 ja 2
Paragrahvi 39 lõiked 1 ja 2 sätestavad tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused. Tegevusloa
kehtetuks tunnistamise aluste koostamisel on lähtutud nii võrdlevast õigusest kui ka Eesti õigusest
(välisriigid: GewO § 32, GewO 21 2008 § 23, BImSchG § 21, 3 lg 5 ja 5a, GüKG, VwVfG §-d 48 f;
Eesti õigus: HMS §-d 64 jj, KKSÜS eelnõu § 54). Lõikes 1 ette nähtud aluste puhul peab
majandushaldusasutus tegevusloa kehtetuks tunnistama, lõikes 2 sätestatud aluste puhul toimub
tegevusloa kehtetuks tunnistamine kaalutlusõiguse alusel.
Lõike 1 punkt 1 näeb ette tegevusloa kehtetuks tunnistamise ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel
tahtlikult valeandmete esitamise tõttu, mis mõjutas loa andmist. Tegemist on kehtivas õiguses levinud
alusega, ehkki sageli puudub viide „tahtlikkusele“ (või on selle asemel kasutatud sõna „teadvalt“, mida
eelnõu autorid käsitlevad antud kontekstis samatähenduslikuna) ning mõjule, mida valeandmed loa
andmisel omavad. Kõnealused täpsustused on vajalikud, sest eksimusest valeandmete esitamine ei
pruugi erineda olemuselt kuigivõrd mis tahes muust olukorrast, kus ettevõtja ei vasta tegevusloa
kontrollieseme nõuetele, ka tundub sellisel juhul ebaproportsionaalne rakendada antud alusele
eriomast tegevusloa kehtetuks tunnistamist tagasiulatuvalt (vt § 39 lg 3 seletusi).
Lõike 1 punkti 2 kohaselt tunnistatakse tegevusluba kehtetuks tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud
äramuutva tingimuse tekkimisel. Nimetatud alusel kehtetuks tunnistamine, selle asemel, et luba lihtsalt
kehtetuks lugeda, on vajalik õiguskindluse huvides – äramuutev tingimus ei pruugi olla selline, mille
olemasolu ilma spetsiaalse tuvastava haldusaktita oleks kõigile ilmne.
Lõike 1 punkt 3 sätestab tegevusloa kehtetuks tunnistamise ettevõtja poolt majandustegevusest
loobumisel või ettevõtja poolt tegevusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisel. Loobumise puhul
tuleb silmas pidada ka § 34 lõikes 3 sätestatud loobumise fiktsiooni.
Lõike 2 punkti 1 kohaselt võib tegevusloa tunnistada kehtetuks, kui ettevõtja ei ole majandustegevust
alustanud kahe aasta jooksul pärast tegevusloa väljastamist või seda kahe aasta jooksul teostanud
(välisriigid: GewO § 49, BImSchG § 18, GastG § 8, PBefG § 26, KWG § 35, UGB-KomE § 100, DIHTjuhis 1981 nr 15, GewO 2008 § 23); üldhuviteenuste puhul on vastavad tähtajad kehtiva õiguse
mõningate eriseaduste eeskujul poole lühemad, lühem tähtaeg võib tuleneda ka tegevusloa
kõrvaltingimustest.
Lõike 2 punkti 2 kohaselt on tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks tegevusloa kontrolliesemesse
kuuluvate majandustegevuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuste rikkumine. Kõnealune säte ühelt
poolt koondab endasse suure enamuse kehtivas õiguses kõikvõimalikul viisi formuleeritud alustest,
mis seovad tegevusloa äravõtmise teatud nõuete rikkumisega. Teisest küljest „praagib“ see nende
aluste hulgast välja kõik sellised, mis ei seondu tegevusloa kontrollieseme või kõrvaltingimustega (vt §
18 seletusi): kui tegevusluba on avalik-õiguslik tõend selle kohta, et isik vastab teatud nõuetele, siis
kontrolliesemesse mittekuuluvate nõuete rikkumine ei saa seda ümber lükata, sedalaadi rikkumistele
saab reageerida majandustegevuse keelamisega (§ 38). Rikkumise aluseks olevate nõuete ning
hoolsuskohustuse kontrolli kohta vt §-de 36 ja 37 seletusi.
Lõike 2 punkt 3 on sätestatud silmas pidades olukorda, kus asjaolud muutuvad sõltumata ettevõtja ja
haldusorgani tegevusest, nt teaduse arenedes leitakse, et varem väheohtlikuks peetud tegevusloaga
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lubatud tegevus osutub siiski väga ohtlikuks. Sellisel juhul on esmaseks lahenduseks tegevusloa
muutmine (vt § 34 seletusi)85, kui aga muutmine ei ole ohu kõrvaldamiseks piisav, siis tuleb vajaduse
korral tunnistada tegevusluba kehtetuks.
§ 39 lõige 3
Lõige 3 täpsustab, millisest hetkest alates tegevusluba kehtetuks loetakse. Üldreeglina on selleks
otsuse kuupäev või otsuses märgitud hilisem kuupäev. Erandina toimub tegevusloa kehtetuks
tunnistamine tagasiulatuvalt alates selle andmisest, kui kehtetuks tunnistamise põhjuseks on
tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist. Selline ettevõtja
suhtes raskem õigustagajärg on õigusteoreetiliselt põhjendatud (põhines tegevusluba ju algusest
peale ebaõigetel andmetel) ning proportsioonis kehtetuks tunnistamist tingiva rikkumise raskusega:
tahtlikult valeandmete esitamisega luuakse olukord, kus ettevõtja võib olla vältavalt vastuolus
tegevusloa kontrollieseme nõuetega (ning seega eelduslikult on tema majandustegevus ohtlik), samas
on majandushaldusasutuse jaoks ka oluliselt raskendatud vastava ohu olemasolust teadasaamine ja
selle kõrvaldamine.
§ 39 lõige 4
Lõige 4 täpsustab analoogiliselt § 38 lõikega 4 tegevusloa kehtetuks tunnistamise ulatuse juhul, kui
selle aluseks on tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete või tegevusloa
kõrvaltingimuste rikkumine.
§ 39 lõige 5
Lõige 5 näeb ette § 38 lõikes 6 sätestatuga analoogilise mehhanismi juhuks, kui ettevõtja, kelle
tegevusluba on tunnistatud kehtetuks tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate majandustegevuse
nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuste rikkumise tõttu, taotleb vähem kui üks aasta enne kehtetuks
tunnistamisest möödumist samaks tegevuseks uut tegevusluba.86 Sellisel juhul on ettevõtjal
tegevusloa kontrollieseme nõuete täitmise kõrval ka hoolsuskohustuse täitmise kava esitamise
kohustus. Ka siin ei piisa üksnes kava esitamisest, vaid majandushaldusasutus annab hinnangu selle
piisavusele.
Selline regulatsioon ei muuda tegevusloa kehtetuks tunnistamist tarbetuks või ebaefektiivseks. Esiteks
on tegevusloa kehtetuks tunnistamise, vahepealse sunnitud tegevuse peatumise ja uue loa
taotlemisega seonduv ettevõtja jaoks võrdlemisi koormav ja majanduslikult kahjulik ka juhul, kui uus
luba õnnestub saada võrdlemisi ruttu. Teiseks hoolimata asjaolust, et tegevusloa kehtetuks
tunnistamisel on hoolsuskohustuse kontroll suunatud sellele, kuidas hoolsuskohustust seni on
täidetud, loa taotlemisel toimuval hoolsuskohustuse kontrollil aga sellele, kuidas hoolsuskohustust
tulevikus täidetakse, on hindamise objekt siiski sarnane ning ettevõtjal, kes ei suuda tõendada
hoolsuskohustuse täitmist tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluses, ei pruugi olla seda lihtne
teha ka uue loa taotlemise menetluses
§ 40. Tegevusloa kehtetuks muutumine
Paragrahv 40 sätestab tegevusloa kehtetuks muutumise alused, milleks on tähtaegse tegevusloa
tähtaja möödumine ning (juhul, kui seejuures ei toimu tegevusloa üleandmist § 46 kohaselt) ettevõtja
surm ning juriidilise isiku likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine.
§ 41. Paralleelsed menetlused
§ 41 lõiked 1–3
Lõige 1 näeb pragmaatilistel kaalutlustel ette ettevõtja ning ettevõtjaga seotud isiku suhtes
läbiviidavate menetluste ühendamise.
§ 41 lõige 2
85

Nimetatud küsimus leiab põhjalikumat käsitlust KKSÜS eelnõu keskkonnaloa muutmise regulatsioonis ja kommentaarides.
Kehtivas õiguses leidub regulatsioone, kus majandustegevuse nõuete rikkumisest tingitud tegevusloa kehtetuks tunnistamine
välistab uue loa andmise teatud perioodil, mõnel juhul koguni kolm aastat (vt nt relvaseaduse § 68 lg 21 p 4).

86
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Lõige 2 sätestab keelamismenetluse ja § 41 lg 2 p 2 alusel toimuva tegevusloa kehtetuks tunnistamise
menetluse immuunsuse ettevõtja loobumisteate või tegevusloa kehtetuks tunnistamise taotluse
suhtes87, st nende taotlustega ei saa vältida rikkumistega kaasnevat õigustagajärge (§ 38 lg 6, § 37 lg
5).
§ 41 lõige 3
Reguleerimist vajab keelamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamisega seotud menetluse suhe
pankrotimenetlusega. Pankrotiseadus võimaldab praegu kohaldada ärikeeldu pankrotimenetluse ajal
(PankrS § 91 lg 1 ja 2) ning pärast pankrotimenetlust (PankrS § 91 lg 3). Kuivõrd ka
pankrotimenetluse ajal ei saa ettevõtja ohtlikkust välistada, tuleb kehtestada reegel, et
pankrotimenetlus ei mõjuta keelamise ja kehtetuks tunnistamise menetlust. Kahe keelamisnormi
paralleelne kohaldatavus ei osutu üldjuhul probleemiks, sest normide eesmärgid on erinevad (avaliku
huvi kaitse ja võlausaldajate kaitse). Seepärast ongi vaja välistada majandustegevuse keelamist ja
tegevusloa kehtetuks tunnistamist puudutavate normide kohaldamine vaid juhul, kui selle aluseks on
nõuded, mille eesmärgiks on võlausaldajate huvide kaitse (nt normid, mis nõuavad ettevõtjalt
vastutuskindlustuse lepingu olemasolu).
§ 42. Ettekirjutus majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse rikkumise
lõpetamiseks
Enne
majandustegevuse
keelamist
või
tegevusloa
kehtetuks
tunnistamist
peab
majandushaldusasutus tegema ettevõtjale ettekirjutuse keelamise või kehtetuks tunnistamise aluseks
olevate rikkumiste kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse võib selle täitmata jätmisel pöörata sundtäitmisele
kooskõlas § 67 lõikega 2 või, kui see näib ebaefektiivne, kohaldada majandustegevuse keelamist või
tegevusloa kehtetuks tunnistamist. Erandina ei pea ettekirjutust tegema juhul, kui lähtuvalt asjaoludest
on ilmne, et ettevõtja ettekirjutust ei täida (nt on ettevõtja teatanud majandustegevusest loobumisest).
§ 43. Majandustegevuse või tegevusloa peatamine
§ 43 lõige 1 punktid 1 ja 2
Punkt 1 näeb ette tegevusloa kehtivuse kuni rikkumise kõrvaldamiseni või kuni majandustegevuse
keelamise või tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsustamiseni. Sel alusel peatamine on põhjendatud
vaid juhul, kui rikkumised, mis on tinginud majandushaldusasutuse sekkumise, võivad perspektiivis
olla aluseks majandustegevuse keelamisele või tegevusloa kehtetuks tunnistamisele, s.t. tegemist on
majandustegevuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuste olulise rikkumisega, ning need on tekitanud
kõrgendatud või olulise ohu. Vastavalt KorraKS § 4 lõigetele 3 ja 4 „Oluline oht on oht isiku tervisele,
olulise väärtusega varalisele hüvele, keskkonnale või käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetamata
kuriteo toimepanemise oht“ ning „Kõrgendatud oht on oht isiku elule, kehalisele puutumatusele,
füüsilisele vabadusele, suure väärtusega varalisele hüvele, suure keskkonnakahju tekkimise oht või
karistusseadustiku 15. peatükis sätestatud I astme kuriteo või 22. peatükis sätestatud kuriteo
toimepanemise oht. Kehalise puutumatuse riive käesoleva seaduse tähenduses on seksuaalse
88
enesemääramise õiguse raske rikkumine või raske tervisekahjustuse tekitamine.“
Punkt 2 võimaldab peatamist ka järelevalve teostamise takistamisel kuni järelevalve teostamise
võimaldamiseni. Selline regulatsioon lähtub arusaamast, et järelevalve takistamisel võib eeldada
vähemalt olulise ohu olemasolu.
§ 43 lõige 2
Lõige 2 täpsustab, et peatamine ei mõjuta tegevusloa tähtaega.
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Vdl välisriigid: GewO 21 2008 § 28 lg 4, DIHT-juhis 1981 nr 18, DIHT-eelnõu 1991 § 12 lg 2.
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2. jagu.
Majandustegevuse jätkamine
Majandustegevuse jätkamisega seonduvalt puudub kehtivas õiguses üldregulatsioon. Eriseadustes on
küll üksikud regulatsioonid, mis keelavad tegevusloa üleandmise või reguleerivad loa üleminekut
ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise korral, kuid enamasti on ebaselge, millised tegevusload
või registreeringud ja millistel tingimustel võivad teistele isikutele üle minna.
Peatüki 2. jagu puudutabki küsimust, millal võib üks isik teise isiku majandustegevust jätkata ilma, et
tema suhtes kohalduksid teatamiskohustuse või loakohustusega tegevusalal majandustegevuse
alustamisega seotud formaalsused. Eelkõige on regulatsioon tähtis loakohustusega tegevusalade
puhul89, kus alustamisega seotud nõuded on märksa rangemad. Majandustegevuse jätkamise õigus
on seega privileeg, mis “pehmendab” teatud isikute ringil majandustegevusega alustamise lubatavuse
suhtes kehtivaid reegleid.
§ 44. Majandustegevuse jätkamise õigus
§ 44 lõige 1
Lõige 1 sätestab majandustegevuse jätkamise õiguse90. Majandustegevuse jätkamise õigus on avalikõigusliku volitusnormi alusel tekkiv õigus, mis on pärijatel või teistel õigustatud isikutel
majandustegevusega tegeleva isiku surma, ettevõtte pankroti, juriidiliste isikute ühinemise, juriidilise
isiku ümberkujundamise ning jagunemise korral91 (majandustegevuse jätkamise õigus võib tekkida ka
juriidilise likvideerimise korral, ent kuna see põhineb ettevõtte omandamisel, siis puudub vajadus seda
eraldi reguleerida). Pärimisõigus, pankrotiõigus, ühinguõigus ning täitemenetluse õigus reguleerivad
peamiselt isikutevahelisi eraõiguslikke suhteid. Vajadus majandustegevuse jätkamise õiguse
ettenägemiseks MTSÜS-s tuleneb sellest, et tsiviilõigusliku normi alusel ei saa tekkida avalikõiguslikku suhet majandushaldusasutuse ning majandustegevuse jätkamiseks õigustatud isiku vahel.
MTSÜS-s sätestatud majandustegevuse jätkamise õigus on aluseks sellele, et majandustegevusega
tegelenud isiku ning majandushaldusasutuse vahel tekkinud avalik-õiguslikud suhted omaksid teatud
juhtudel õigusmõju ka isikule, kes sama majandustegevust jätkab.
§ 44 lõige 2
Lõike 2 punktid 1–5 nimetavad isikud, kellel on õigus teatud juhtudel majandustegevust jätkata, iga
juhtumi täpsem regulatsioon sisaldub järgnevates paragrahvides.
Majandustegevuse jätkamise juhtumid on oma olemuselt erinevad:
1) Ettevõttega seoses toimunud majandustegevust hakkab püsivalt teostama teine isik (pärija või muu
ettevõtte omandaja, punktid 1 ja 5). Sellise juhtumi puhul on tegemist singulaarse õigusjärglusega
ning jätkamine sõltub konkreetse ettevõtte omandamisest;
2) Seoses juriidilise isikuga toimunud muudatustega (ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine)
on vaja täpsustada, kes on muutunud juriidilise isiku õigusjärglaseks ettevõttega seotud
majandustegevuse osas (punkt 4). Antud juhtudel võib tegemist olla nii üldõigusjärglusega (mille puhul
on jätkamise õiguseks vaja näidata vaid üldõigusjärgluse olemasolu) kui ka singulaarse
õigusjärglusega;
3) Ettevõtte valitsemise õiguse saab ajutiselt (kuni pärimis- või pankrotimenetluse lõpuni või kuni
kinnisasja sundvalitsemise lõpetamiseni) seaduses sätestatud volitustega isik (testamenditäitja,
pärandi hooldaja, pankrotihaldur, kinnisasja sundvalitseja), keda ei saa pidada ei ettevõtja esindajaks
ega õigusjärglaseks (punktid 1–3).92 Seetõttu ei toimu sellise ajutise iseloomuga jätkamise puhul ka
tegevusloa üleandmist, see võib osutuda vajalikuks juhul, kui vastava menetluse tulemusel saab
ettevõtte omanikuks uus isik.
§ 44 lõiked 3 ja 4
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K.-M. Heß teoses: Friauf, GewO § 46 äärenr 8.
Vdl välisriigid: GewO § 46, GastG § 10, GüKG § 8, DIHT-eelnõu § 8, GewO 21 2003 § 10, GewO 21 2008 § 7, AGewO §§ 4145, MLS § 13.
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Vdl K.-M. Heß teoses: Friauf, GewO § 46 äärenr 3 j;
92
Pankrotimenetluse puhul arutatakse ka „pankrotipesale“ juriidilise isiku staatuse või „erilise juriidilise konstruktsioonina
seaduses sätestatud õigusvõime“ andmise üle. Vt nt P. Viirsalu. Pankrotipesa problemaatika. Juridica VI, 2008, lk 377-382
90

76

Lõige 3 täpsustab selguse mõttes, et majandustegevuse jätkajale kohalduvad majandustegevuse
nõuded samamoodi nagu seni majandustegevust teostanud isikule. Lõige 4, mis võimaldab nõuetele
mittevastava majandustegevuse ajutise jätkamise õigust kooskõlas §-s 31 sätestatuga, sisuliselt
käsitleb majandustegevust teostava isiku vahetumist „ettenägematu sündmusena“ § 31 tähenduses.
§ 47. Majandustegevuse jätkamisest teatamise kohustus
§ 45 lõiked 1–2
Paragrahv 45 sätestab jätkamiseks õigustatud isiku poolt majandushaldusasutusele jätkamisest
teatamise kohustuse ja teate minimaalse sisu. Kuna teatamiskohustusega tegevusaladel ettevõtja
poolt esitatud andmeid ilma korrarikkumise, ohu või ohukahtluseta ei kontrollita (§ 64 lg 2), siis ei
kontrollita nende õigsust ilma vastava aluseta ka jätkamise korral. Kui esitatud teatest ei nähtu
jätkamise õigust, siis käsitletakse teadet majandustegevuse alustamise teatena.
§ 46. Tegevusloa üleandmine
§ 44 lõiked 1 ja 2
Lõiked 1 ja 2 sätestavad tegevusloa üleandmise taotluse esitamise kohustuse ja tegevusloa
üleandmise sisu. Taotlust ei pea esitama majandustegevuse ajutisel (kuni pärimis- või
pankrotimenetluse lõpuni või kuni kinnisasja sundvalitsemise lõpetamiseni) jätkamisel seaduses
sätestatud volitustega isikute (testamenditäitja, pärandi hooldaja, pankrotihaldur, kinnisasja
sundvalitseja) poolt.
Taotluse esitamiseks antav ühekuuline tähtaeg on vajalik eelkõik juhul, kui tegevusloa üleandmise
aluseks on ettevõtte omandamine. Kuna ettevõttesse kuuluv vara ei pruugi üle minna tervikuna ning
samuti võib isegi kogu ettevõtte üleminekuga kaasneda muudatused selle sisuks oleva vara
koosseisus (nt otsustavad isikuliste nõuete täitmist taganud isikud oma lepingu ettevõtjaga lõpetada),
siis on ettevõtte omandajal vaja aega, selgitamaks välja, kas tõepoolest on omandatud ettevõtte
sellises varakogumis, millega seoses on tegevusloa andmisel kõiki kontrolliesemesse kuuluvaid
majandustegevuse nõudeid kontrollitud (§ 46 lg 4).
§ 46 lõige 3
Tegevusloa üleandmise taotluse esitab majandustegevuse jätkamiseks õigustatud isik, tegevusloa
senise omaja nõusolek on vajalik üksnes juhul, kui tegevusloa üleandmine toimub § 50 alusel –
muudel juhtudel on see kas sisuliselt olemas (üldõigusjärglus, omandamine vastavalt
jagunemislepingule) või on võimatu (ettevõtja surm).
§ 46 lõige 4
Juhul, kui tegevusloa üleandmine põhineb üldõigusjärglusel, pole loa üleandmiseks vaja muud kui
üldõigusjärgluse tõendamist. Ettevõtte omandamisel põhineva üleandmise puhul tuleb tõendada
sellise ettevõtte tervikuna omandamist, millega seoses tegevusloa andmisel on kõiki
kontrolliesemesse kuuluvaid majandustegevuse nõudeid kontrollitud. Siinkohal tuleb pöörata
tähelepanu TsÜS §-s 66 sätestatud vara mõistele, kuhu kuuluvad varalised õigused ja kohustused, nt
majanduslikku tähtsust omavad lepingud isikutega, kelle kaudu täidetakse isikulised
majandustegevuse nõuded. Majandushaldusasutusel on õigus vara omandamist kontrollida. Kui
ettevõtja on tõendanud ettevõtte tervikuna omandamise, pole majandushaldusasutusel tegevusloa
üleandmisel õigust ettevõtet uuesti kontrollida.
§ 46 lõige 5
Lõige 5 sätestab, et jätkamisõiguse puudumisel või jätkamisõiguse teostamiseks ettenähtud tähtaegu
rikkudes esitatud tegevusloa üleandmise taotlust käsitletakse tegevusloa taotlusena.
§ 47. Majandustegevuse jätkamise õigus ettevõtja surma korral
§ 47 lõige 1
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Lõike 1 punktid 1–3 nimetavad ettevõtja surma korral kuni pärimismenetluse lõpuni majandustegevuse
jätkamiseks õigustatud pärimisõigusest tulenevad isikud, kelleks võivad olla pärijad, testamendis
testamenditäitja nimetamise korral testamenditäitja (PärS §-d 78 jj) ning pärandi hooldaja määramise
korral pärandi hooldaja (PärS § 112). Säte lihtsustab ettevõtja surma korral abikaasal, elukaaslasel,
alaealisel pärijal ning pärandi valitsemiseks määratud isikutel majandustegevust jätkata93.
§ 47 lõige 2
Pärast pärimismenetluse lõppemist võivad pärijad jätkata majandustegevust surnud ettevõtja asemel,
kui nad on pärinud majandustegevuses kasutatud ettevõtte. Juhul kui tegemist on kaaspärijatega
(PärS § 147), tuleb jätkamise teade või tegevusloa üleandmise taotlus esitada ühiselt.
§ 48. Majandustegevuse jätkamine ettevõtja pankroti ja ettevõtja kinnisasja sundvalitsemise
korral
§ 48 lõige 1
Ettevõtja pankroti korral on majandustegevuse jätkamise õigus pankrotihalduril (vrd välisriigid: GewO
§ 46, AGewO §-d 41–45). Pankrotihalduri majandustegevuse jätkamise õigus tekib pankroti
väljakuulutamisel ja lõpeb pankrotimenetluse lõppemisega. Säte ei mõjuta PankrS regulatsiooni
seoses ettevõtja majandustegevuse jätkamise otsustamisega (PankrS § 77 p 2).
§ 48 lõige 2
Sundtäitmise korral on kinnisasjaga seotud ettevõtte majandamise jätkamise õigus kinnisasja
sundvalitsejal (vt TMS § 147). Sundvalitseja majandustegevuse jätkamise õigus tekib tema
määramisega kohtu poolt ning lõpeb sundvalitsemise lõpetamisega kohtutäituri poolt.
§ 48 lõiked 3 ja 4
Lõiked reguleerivad majandushaldusasutuse teavitamist otsustest ja määrustest, mis toovad kaasa
antud paragrahvis sätestatud majandustegevuse ajutise jätkamise või selle lõpetamise.
§ 49.
Majandustegevuse
ümberkujundamisel

jätkamine

juriidiliste

isikute

ühinemisel,

jagunemisel

ja

§ 49 lõiked 1 kuni 3
Lõiked 1 kuni 3 määratlevad jätkamiseks pädeva isiku juriidiliste isikute ühinemisel, jagunemisel ja
ümberkujundamisel. Ühinemisel on majandustegevuse jätkamise õigus ühendaval äriühingul (ÄS §
391 lg 1) või uuel äriühingul (ÄS § 391 lg 2) üldõigusjärgluse korras. Jagunemisel on
majandustegevuse jätkamise õigus kõigil omandavatel ühingutel (ÄS § 434 lg 2), kes omandavad
jagunevalt äriühingult ettevõtte. Vara jaotus sõltub jagunemislepingust (ÄS § 435 lg 1 p 6), seega
tegevusloa üleandmise taotlemisel tuleb jätkamise õiguse majandushaldusasutusele tõendamiseks
esitada jagunemisleping. Ümberkujundamisel on majandustegevuse jätkamise õigus ümberkujundatud
juriidilisel isikul (vrd välisriigid: GewO § 46, AGewO §-d 41–45) üldõigusjärgluse korras. Erandina ei
pruugi jätkamine loakohustusega tegevusalal olla võimalik juhul, kui juriidiline isik on ümber
kujundatud sellist liiki äriühinguks, millise tegutsemine sellel tegevusalal ei ole vastavalt tegevusloa
kontrolliesemele lubatud.
§ 49 lõige 4
Lõige 4 reguleerib majandustegevuse jätkamise õiguse tekkemomenti ning sellest teavitamist
äriregistri pidaja poolt.
§ 50. Majandustegevuse jätkamine ettevõtte omandamisel
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Vdl Tettinger, P.J., Wank, R. Gewerbeordnung, Kommentar, München 2004. GewO § 46 äärenr 1.
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Paragrahv 50 näeb ette majandustegevuse jätkamise õiguse ettevõtte omandamisel. Ettevõtte mõiste
on sätestatud TsÜS §-s 66¹ ja VÕS § 180 lõikes 2. Praktikas võib ettevõtte piiritlemine tekitada
raskusi, ent antud paragrahvi kohaldamist see ei tohiks segada. Probleem ei tõusetu üldse
teatamiskohustusega tegevusala puhul, kus jätkamise sisulisi eeldusi ei kontrollita (vt § 45 seletusi).
Kui aga ettevõtte omandamise alusel taotletakse tegevusloa üleandmist, tuleb vastavalt § 46 lg 4
tõendada „sellise ettevõtte omandamise, millega seoses on tegevusloa andmisel kõiki
kontrolliesemesse kuuluvaid majandustegevuse nõudeid kontrollitud“. Seega pole oluline mitte see,
kas omandati kogu ettevõttesse kuulunud vara, vaid asjaolu, kas omandatud vara hulgas on kogu
selline vara (sh lepingud isikulisi nõudeid täitvate isikutega), mille suhtes tegevusloa kontrollieseme
nõudeid on kontrollitud. Kui on tõendatud ettevõtte tervikuna ehk kogu ettevõttesse kuulunud vara
omandamine, siis kuulub sinna endastmõistetavalt ka vara, mille suhtes tegevusloa kontrollieseme
nõudeid on kontrollitud.
5. peatükk – REGISTRI SISU JA KANNETE TEGEMINE
Kuna majandustegevuse registri seadus tunnistatakse MTSÜS kehtima hakkamisel senise õigusliku
alusena kehtetuks (§ 71), sätestatakse MTRi ja teiste registrite pidamist reguleerivad sätted MTSÜSi
5. peatükis.
1. jagu.
Registri sisu

§ 51. Registriandmed
Registriandmed on MTSÜS-s sätestatud ettevõtja kohta käivad andmed (vt § 8 selgitusi). Registrisse
kantakse kõik MTSÜS §-des 52–56 sätestatud andmed § 58 lõigetes 1 ja 3 nimetatud dokumentide
alusel. Oluline on siinkohal rõhutada, et MTSÜS alusel andmete registrisse kandmine erineb
õiguslikult oluliselt senisest MTRS alusel andmete registrisse kandmisest ja sellega seotud
kasutatavast registreeringu mõistest. Ettevõtja ja temaga seotud andmete MTRi kandmine ei ole
registreering kehtiva MTRS tähenduses, st teatamisreservatsiooniga preventiivne keeld, vaid üksnes
andmete kandmine registrisse. Seega teatamiskohustusega majandustegevusega alustamise
lubamine ei sõltu majandustegevusteate (vt § 14 seletust) esitamisest, ettevõtja andmete registrisse
kandmisest ega muudest majandustegevuse nõuete täitmisest. Eelnõu kohaselt on registrikandel
reeglina üks tähendus: olla mitteregulatiivne kinnitus mõne teatamiskohustuse täitmise kohta, mistõttu
kaotatakse
eriseadustes
tegevuse
alustamisel
ebaselged
õigusliku
olemusega
nn
registreerimismenetlused. Näiteks ei tohiks kehtiva õiguse kohastel MTRi kannetel (registreeringutel)
olla sisuliselt tegevusloa tähendust, st registri kandest ei tohi sõltuda faktiline ega juriidiline juurdepääs
majandustegevusele.
§ 51 lõige 1
Lõige 1 määratleb registriandmed, sätestades, et need on iga ettevõtja kohta eraldi registrisse kantud
majandustegevuse üldandmed ja tema tegevuslubade, ettekirjutuste, majandustegevuse keeldude,
temaga seotud isikute majandustegevuse keeldude ning tema majandustegevuse seotud kohtuotsuste
andmed.
§ 51lõige 2
Lõige 1 sätestab majandustegevuse registriandmete avalikkuse põhimõtte ning selle aluseks on kehtiv
MTRS § 5 lg 1.
§ 51 lõige 3
Lõike 2 aluseks on MTRS § 17 lg 4.
§ 51 lõige 4
Lõige 4 näeb ette, et registrisse kantud andmetest teeb isiku taotlusel kinnitatud väljatrükke,
registripidaja, notar või majandushaldusasutus. Säte asendab MTRS § 5 lõike 4. MTSÜS
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kontseptsioon eeldab, et paberkandjal tegevuslube seni tuntud vormis enam ettevõtjale ei väljastata
ning majandushaldusasutus annab tegevusloa vastava kande tegemisega registrisse (vt § 60
seletust).
Paragrahv 52 sätestab registrisse kantavad majandustegevuse üldandmed – need on andmed, mis
tuleb esitada majandustegevusteates (§ 15) või tegevusloa taotluses (§ 19 lg 2 punktid 1 ja 2).
Esimese jao ülejäänud §-des 53–55 loetletakse andmed, mis kantakse registrisse tegevusloa,
loakohustusest vabastamise, ettekirjutuse ja majandustegevuse keelu kohta. Nimetatud andmed on
eriti olulised elektroonilise menetluse põhimõtte ellurakendamise seisukohast, sest § 60 kohaselt
võimaldatakse seni reeglina paberkandjal vormistatud dokumentide kättetoimetamine adressaadile
üksnes elektroonilisel teel.
Paragrahv 56 kohaselt kantakse registrisse ka teatud majandustegevusega seotud kohtuotsuste
andmed. Majandustegevusega seotud kohtuotsuste kohta andmete kandmisel on informatiivne
tähendus ning see viidi eelnõusse sisse, sest täna on see on olnud täna selgelt ja üheselt
reguleerimata. Kohtuotsuste kajastamine registris on oluline, sest nende puudumisel võivad
registriandmed olla eksitavad osas, mis puudutab ettevõtja majandustegevuse vabaduse olemasolu.
Nimelt võib esmapilgul MTR andmetel jääda mulje, et ettevõtjal on õigus vabalt majandustegevust
teostada, ent karistusregistri andmetel see nii ei ole.
2. jagu.
Kande tegemine registrisse
§ 57. Andmete registrisse kandjad
Paragrahv 57 sätestab andmete registrisse kandjad, kelleks on:
1) registripidaja;
2) majandushaldusasutus;
3) ettevõtja;
4) notar.
5) kohtud.
§ 58. Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid
Lõige 1 nimetab teated, mille alusel kannab andmeid registrisse registripidaja. Selliste teade
iseärasuseks on, et nende alusel andmete registrisse kandmisel ei toimu vähimatki
otsustamisprotsessi. Tegemist on mehaanilise andmete sisestamisega, mida võib sama hästi teha ka
arvutiprogramm, mistõttu annab lõige 2 esitamisel Eesti teabevärava kaudu elektroonilisel teel
registripidajaga samaväärsed õigused ka ettevõtjale endale või viimase soovil ka notarile.
Lõige 3 nimetab teated, mille alusel kannab andmeid registrisse majandushaldusasutus. Lõikes 3
loetletud dokumentide registrisse kandmise erinevus lõikes 1 nimetatud dokumentides, seisneb selles,
et siinkohal on potentsiaalselt vajalik majandushaldusasutuse poolne sekkumine. Näiteks võib
vajalikuks osutuda tegevusloa kehtetuks tunnistamise või muutmise menetluse alustamine või
majandustegevuse jätkamise ettekirjutuse tegemine.
Lõige 4 nimetab lisaks lõikes 2 loetud dokumentidele haldusaktid, mille alusel kannab andmeid
registrisse majandushaldusasutus.
Lõige 5 loetleb dokumendid, mille alusel kannab andmeid registrisse maakohus. MTSÜS § 58
asendab MTRS §-de 18 ja 19 sätted.
§ 59. Tegevusloa, ettekirjutuse, majandustegevuse keelu ja kohtuotsuse andmete registrisse
kandmise tähtaeg
Lõige 1 sätestab, et registrikanded, mis tehakse MTSÜS alusel antavate haldusaktide alusel, st
tegevusloa, ettekirjutuse, majandustegevuse keelu ja kohtuotsuse alusel, tuleb teha haldusakti
andmisele järgneval tööpäeval. Samuti tuleb majandushaldusautusel temale esitatud teadetes
sisalduvad andmed registrisse kanda teate esitamisele järgneval tööpäeval. Registripidaja kannab

80

lõike 2 kohaselt temale esitatud teadetes sisalduvad andmed registrisse hiljemalt teate esitamisele
järgneval tööpäeval. Seega kaotab MTRS § 22 lg 1 senise tähenduse.
Lõige 3 sätestab, et kohtuotsus tuleb kanda majandustegevuse registrisse viie tööpäeva jooksul
kohtulahendi jõustumisest.
§ 60. Andmete registrisse kandmisest või nende kehtetuks tunnistamisest teatamine
Paragrahvi 60 eesmärk on luua mehhanism, mis oleks kande aluseks oleva haldusakti elektrooniline
kättetoimetamine HMS § 27 tähenduses. Samas sätestab § 60 olulise erandi HMS § 27 lõikest 2, mille
kohaselt võib dokumendi elektrooniliselt kätte toimetada ainult juhul, kui isik on sellega nõus. MTSÜS
§ 60 kohaselt muutub elektrooniline kättetoimetamine reegliks ning vaid juhul, kui
majandushaldusasutusele ei ole teada ettevõtja elektronposti aadress, toimetatakse registrikande
väljatrükk ettevõtjale kätte tähtkirjaga (lg 3). Siiski järgitakse säärase üldisest haldusmenetluse
regulatsioonist esmapilgul radikaalse erandi tegemisel jätkuvalt HMS-i laiemat eesmärki, so tagada
igaühele põhiõiguste piiramisel võimalus õiglasele menetlusele (PS § 14). Seepärast kohaldub
koheselt tavapärane menetlusvorm, kui pole teada ettevõtja elektronposti aadress (vt lõiget 3). Samuti
peab elektroonilisel kättetoimetamisel järgima olulisi õiglase haldusmenetluse reegleid, so
vaidlustamisvõimalusele viitamine ning teatud juhtudel põhjenduse ning resolutiivosa lisamine
haldusaktile (vt lõiget 2)
§ 60 lõige 1
Andmete registrisse kandmise või nende kehtetuks tunnistamise kohta saadab registripidaja ettevõtja
elektronposti aadressile automatiseeritud korras teatise, mis sisaldab elektroonilist viidet registrisse
kantud või kehtetuks tunnistatud andmetele, ja kui kande aluseks on haldusakt, siis viidet selle
vaidlustatavusele.
§ 60 lõige 2
Lõige 2 sätestab, et haldusakt loetakse kättetoimetatuks registripidaja poolt saadetud lõikes 1
nimetatud teatisega. Kui andmete registrisse kandmise või kehtetuks tunnistamise aluseks on
haldusakt, millega jäetakse osaliselt või täielikult rahuldamata ettevõtja taotlus või piiratakse ettevõtja
või kolmanda isiku õigusi peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teade sisaldama ka
elektroonilist viidet haldusakti registrisse kantud põhjendusele ja resolutiivosale, kui see ei nähtu
registriandmetest.
§ 60 lõige 3
Lõige 3 annab alternatiivi registrisse kantud andmete kohta teabe elektroonilisel teel
kättetoimetamisele juhuks, kui ettevõtja ei ole majandushaldusasutusele teatanud oma elektronposti
aadressi. Sellisel juhul teavitatakse ettevõtjat tema poolt majandushaldusasutusele teatatud
postiaadressil, selle puudumisel korral aga ettevõtja elu- või asukoha aadressil. Sarnaselt
maksukorralduse seaduse ja täitemenetluseseadustikuga luuakse kättesaamise eeldus – teade
loetakse kättesaaduks kolme ja välisriiki saatmise korral seitsme päeva möödudes postitamisest
arvates.
§ 60 lõige 4
Lõige 4 näeb ette erandi lõikest 3 ja vabastab majandushaldusasutuse ka juhul, kui ettevõtja
elektronposti aadress ei ole teada, tähtkirjaga kättetoimetamisest: kui ettevõtja taotlus rahuldatakse
täies ulatuses ning sellega ei piirata kolmandate isikute õigusi, piisab haldusakti kandmisest
registrisse.
§ 61. Registriandmete kehtetuks tunnistamine
Lõikes 1 loetletakse loakohustusega ning lõikes 2 teatamiskohustusega majandustegevuse puhul
ettevõtja kohta käivate registriandmete kehtetuks tunnistamise alused. Eelnõu § 61 on sõnastatud
erinevalt MTRS kustutamise protseduurist (MTRS § 24), sest sellel puudub kehtiva õiguse kohane
õiguslik tagajärg. Andmete kehtetuks tunnistamine on vajalik puhtalt seepärast, et registriandmestikku
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korrastada. Seepärast näeb § 61 ette teatamiskohustusega majandustegevuse korral registripidaja
ning loakohustusega majandushaldusasutusele jaoks juhud, mil on võimalik registrianded kehtetuks.
Nimetud juhud on sätestatud eesmärgiga tunnistada ühe ettevõtja kohta käivad andmed kehtetuks
terviklikult olukorras, kus on kindel, et ettevõtja tegevus on täilikult lõpetatud. Samuti on eelistatud
kehtetuks tunnistamise terminit kustutamisele ka puhtalt tehnilisest aspektist, sest kustutamise
protseduur ei pruugi olla üheselt mõistetava sisuga, samal ajal kui registriandmete informatsioonilise
tähenduse kehtetuks tunnistamine on reeglina üheselt arusaadav.
§ 62. Registriandmete parandamine
Paragrahv 62 kohustab majandushaldusasutust ja registripidajat kontrollima registriandmete õigsust
(lõige 1), määratleb registriandmete parandamise ja ebaõiged andmed (lõige 2) ning sätestab, et
ebaõiged registriandmed tuleb parandada nende avastamisele järgneval tööpäeval (lõige 3). Lõige 1
asendab MTRS § 28 lg 1 ja § 27 lg 1.
Lõige 4 näeb erisättena ka kohtule ette kohustuse ebaõigeid registriandmeid parandada.
Lõige 2 asendab MTRS § 28 lõike ning lõike 2, mis reguleerivad andmete parandamise üksikasju.
§ 63. Ebaõigete andmete avastamisest teavitamise kohustus
§ 63 lõige 1
Lõige kohustab erinevalt kehtivast õigusest majandushaldusasutust ja registripidajat ka teiste registrite
pidajaid teavitama nende poolt peetavates registrites avastatud vigadest. Sama sisuga kohustus
kehtib ka äriregistri andmete suhtes (ÄS § 35). Tegemist on haldusisese korralduse reguleerimisele
suunatud normiga.
§ 63 lõige 2
Lõige 2 asendab MTRS § 27 lg 2, nähes ette iga haldusorgani ja isiku kohustuse registriandmetes
vigade avastamisel majandushaldusasutust teavitada.
§ 64. Registripäevi, registritoimik ja arhiiv
Paragrahv 64 võtab üle MTRSi §-id 10–12 ja sätestab registripäevikusse, registritoimikusse ja arhiivi
kantavad andmed ning andmete säilitamise tähtaja ning korra. Sarnaselt kohtuotsuste kohta käivate
andmete registrisse kandmisega, on registripäevik, registritoimik ning arhiiv seotud tänase
majandustegevuse registri pidamise praktikaga ja nende pidamisel puudub haldusorganist väljapoole
suunatuna vahetu tähendus, mistõttu on need olulised vaid ülevaateks registripidajale endale või
võimalike vaidluste korral asjaolude tõendamiseks. Lõige 1 näeb ette kohustuse registripidajale kanda
registrisse detailne ülevaade registriga seotud toimingutest. Lõige 2 kohustab registripidajat avama iga
ettevõtja kohta registritoimingut, välja arvatud juhul, kui andmed esitatakse elektroonilisel kujul. Lõige
3 täpsustab registriandmete arhiveerimiskorda.
6. peatükk – JÄRELEVALVE
1. jagu
Riiklik järelevalve
§ 65. Riikliku järelevalve teostamine
Siinkohal on esmalt otstarbekaks selgitada korrakaitseõiguse teoreetilisi lähtepunkte. KorraKS eelnõu
§ 2 lõige 4 annab riikliku järelevalve mõiste, mis on korrakaitseorgani tegevus eesmärgiga ennetada
ohtu, selgitada see välja ja tõrjuda või kõrvaldada korrarikkumine. Riiklik järelevalve on see osa
korrakaitsetegevusest, millega tegelevad korrakaitseorganid (KorraKS eelnõu § 5 lõige 1). KorraKS
eelnõus riiklikule järelevalvele antav määratlus peaks ühtlasi kummutama Eestis praegu levinud
arusaama riiklikust järelevalvest kui kitsalt vaid korrarikkumiste avastamiseks ettenähtud menetlusest.
Määratluses öeldakse selgelt, et riikliku järelevalve osaks on ka ohtusid ja rikkumisi ennetav ning
vahetult tõrjuv tegevus.
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Korrakaitseseaduse eelnõu eristas esialgu kahte riivevolitusega meetmete gruppi: meetmed, mida
rakendatakse ohukahtluse, ohu või korrarikkumise korral; ning meetmed, mida saab võtta eriseaduste
alusel: ennetavad või ohu väljaselgitamise meetmed, mida rakendatakse, ilma et korrakaitseorganil
oleks konkreetset ohukahtlust või piisavaid andmeid juba olemasoleva ohu või korrarikkumise kohta
(n-ö konkreetsest ohust sõltumatu kontroll).
KorraKS eelnõu reguleerib põhimõtteliselt ainult riiklikku järelevalvet korrarikkumise korral või selle
tekkimise ohu korral ning lubab meetmete rakendamist ainult isikute suhtes, kes on juba avalikku
korda rikkunud või on tekitanud avaliku korra rikkumise ohu. Kuna inspektsiooniline riiklik järelevalve
on paljudes valdkondades kahtlemata vajalik, siis erikorrakaitseorganite õigus rakendada riikliku
järelevalve meetmeid ilma korrarikkumiseta või selle tekkimise ohuta või konkreetse ohu kahtluseta
tuleks muudel juhtudel reguleerida eriseadustes, nt nähes selleks ette ruumidesse sisenemise õiguse
sõltumata ohust. Seega leiti KorraKS rakendamise seaduse94 koostamisel, et ka alused riikliku
järelevalve meetme kohaldamiseks ohu ennetamise eesmärgil, st ilma ohu olemasoluta on
otstarbekas sätestada KorraKS-s endas, mitte arvukates eriseadustes. Nii täiendataksegi KorraKS
rakendamise seaduse eelnõu § 1 punktiga 3 ja KorraKS §-ga 20¹, milles nähakse ette ohu ennetamise
meetmete kohaldamiseks eraldi regulatsioon. Seega saavad näiteks korrakaitseorganiteks olevad
inspektsioonid, kellele on eriseadusega antud õigus teostada oma spetsiifiliste ülesannete täitmisel
järelevalvet seaduses nimetatud subjektide üle, teostada selleks perioodilisi või rutiinkontrolle KorraKS
alusel.
KorraKS rakendamise seaduse eelnõus pakutav lahendus on mõistlik ka seetõttu, et ohutõrjeline
korrakaitse ja inspektsiooniline korrakaitse ei ole kaks täiesti erinevat riikliku järelevalve menetluse
liiki, mida tuleks üksteisest rangelt lahus hoida. Kuni puudub konkreetne ohukahtlus, on tegemist
inspektsioonilise järelevalvega, mille teostamiseks peavad erikorrakaitseorganil olemas olema
eriseaduses sätestatud alused meetmete kohaldamiseks. Juhul kui rutiinsel kontrollil tehakse kindlaks
ohu või ohukahtluse olemasolu, muutub inspektsiooniline järelevalve ohutõrjeliseks järelevalveks, mille
käigus on lisaks ohukahtlust või ohtu mitte eeldavatele meetmetele võimalik rakendada ka neid
meetmeid, mille eelduseks on konkreetse ohu olemasolu.
Ohukahtluse korral võib korrakaitseorgan aga võtta vaid meetmeid, mis on talle ohu väljaselgitamiseks
eriseadusega ette nähtud (KorraKS eelnõu § 23). Et võimaldada sekkumist juba ka ohu kahtluse
korral, tuleb see MTSÜSis või muudes eriseadustes ette näha.
§ 65
Paragrahvi 65 sätestab üldsättena majandushaldusasutuse pädevuse riikliku järelevalve teostamisel
majandustegevuse üle.
KorraKS eelnõu § 5 lõike 1 kohaselt on haldusorgan korrakaitseorgan oma territoriaalse pädevuse
piires talle antud ülesande täitmisel või selle täitmise tagamisel. KorraKS eelnõu § 5 lõike 1
pädevusnorm sätestab nn kaasneva pädevuse, st iga haldusorgan on korrakaitseorgan ainult niivõrd,
kuivõrd see on vajalik tema ülesande täitmiseks või ülesande täitmise tagamiseks. Seega MTSÜS §
65 lõikes 1 sätestatud pädevusnormi ja KorraKS eelnõu § 5 lõike 1 koosmõjul muutub
majandushaldusasutus korrakaitseorganiks. Haldusorgani muutumine korrakaitseorganiks tähendab,
et iga riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku haldusorgan on sisuliselt
pädev rakendama riikliku järelevalve üldmeetmeid ning erimeetmetest neid, mis on ette nähtud kõigile
korrakaitseorganitele, nagu näiteks kutse. Samuti võib talle eriseadusega anda pädevusest lähtudes
muid riikliku järelevalve erimeetmeid.
MTSÜS §-st 65 ja KorraKS eelnõu § 2 lõikest 4 tulenevalt on järelevalve eesmärk ennetada
majandustegevusest tulenevaid ohtusid ning selgitada ohukahtluse korral välja ohu olemasolu, tõrjuda
oht või kõrvaldada korrarikkumine. KorraKS eelnõu § 24 seletuskirja kohaselt peab ohu tõrjumine
olema korrakaitseorgani pädevuses, st õigusakt peab sätestama selle ohu tõrjumise korrakaitseorgani
ülesandena. Volitus vastava ohu tõrjumiseks sekkuda isikute põhiõigustesse või muudesse
subjektiivsetesse õigustesse ei tohi tuleneda ühestki muust alusest (erimeetmed) ning oht peab
nõudma korrakaitselist sekkumist kaalutlusõiguse alusel.
94

Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE), kättesaadav arvutivõrgus Riigikogu kodulehelt:
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=758830&u=20090919134421.
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Seega peab MTSÜS sätestama, et majandustegevusest tulenevate ohtude tõrjumine asjaomasel
tegevusala on majandushaldusasutuse ülesanne, et majandushaldusasutusel oleks võimalik
kohaldada KorraKS eelnõu §-des 24 ja 25 ettenähtud riikliku järelevalve üldmeetmeid. Seda MTSÜS §
65 teebki.
Seega kohaldatakse majandustegevuse üle järelevalve teostamisel reeglina KorraKS eelnõu, MTSÜS
lihtsalt täpsustab riikliku järelevalve teostamise tingimusi, kui järelevalvesubjektiks on ettevõtja. Ka
eriseadustes muudetakse seetõttu riiklikku järelevalvet reguleerivad sätted KorraKS RS-ga, mitte
käesoleva eelnõuga.
KorraKS eelnõu kohaselt võib majandushaldusasutus järelevalve teostamisel võtta KorraKS-s
sätestatud riikliku järelevalve üldmeetmeid: teavitamine ohust või korrarikkumisest (KorraKS eelnõu §
22), panna ettevõtjale ettekirjutusega ohu tõrjumise või korrarikkumise kõrvaldamise kohustuse
(KorraKS eelnõu § 24) või ise võtta meetmeid ohu või rikkumise kõrvaldamiseks (KorraKS eelnõu §
25). Selliste meetmete võtmine eeldab alati, et oht, mida MTSÜS alusel kaitstakse, on olemas.
Teiseks on majandushaldusasutusel õigus võtta eriseadustes sätestatud juhtudel ja korras KorraKS-s
sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid. Riikliku järelevalve erimeetmeid võib võtta vaid
eriseadustes sätestatud erivolituse alusel. MTSÜS koostamisel kaaluti sellise erivolituse sätestamist
MTSÜS-s endas. Kuna ei ole võimalik koostada ammendavat loetelu erimeetmetest, mida oleks vaja
võtta kõigil järelevalveasutustel, tuleks sellisel juhul eriseadustes ikkagi lisaks MTSÜS volitusnormile
ette näha erisused – kas lisameetmete sätestamise näol või vastupidi, teatud meetmete võtmise õigus
välistada. Seetõttu on segaduste vältimiseks parem loobuda MTSÜS-s erimeetmete loetlemisest ning
kehtestada vajalikud erimeetmed ja nende võtmise alus eriseadustes.
Kolmandaks võib majandushaldusasutus korrarikkumise, ohu või ohukahtluse puudumisel võtta nn
inspektsioonilise järelevalvele läbiviimisel KorraKS eelnõu §-s 20¹ sätestatud meetmeid, milleks on:
- küsitlemine ja dokumentide nõudmine;
- kutse;
- isikusamasuse tuvastamine;
- vallasasja läbivaatus;
- valdusesse sisenemine.
Oluline on siinkohal esile tuua selgitus KorraKS suhtes,,et loakohustuseta majandustegevuse puhul
saab seadusandja lubada riikliku järelevalve meetmete võtmist üksnes ohukahtluse ja ohu korral.
Seega vaba ja teatamiskohustusega majandustegevuse puhul ei tohiks seadusandja lubada
inspektsioonilist järelevalvet. Selle taga seisab korrakaitseõiguses kehtiv põhimõte, et inspektsioonilist
järelevalvet saab teostada üksnes juhtumitel, millele seadusandja on omistanud keskmisest kõrgema
ohupotentsiaali. Selliseks juhtumiks ongi tegevusloakohustus. Seega tuleb seadusandjal lähtuda
järelevalve kujundamisel kaalutlusest, et kuna vaba ja teatamiskohustusega majandustegevus on
niivõrd madala ohupotentsiaaliga tegevus, ei nähta ette selle suhtes inspektsioonilist järelevalvet, st
järelevalvet ilma korrarikkumiseta, ohuta ning ohukahtluseta. Kui seadusandja on omistanud
ettevõtjale nii madala ohupotentsiaali, et ettevõtja üle ei ole vajalik teostada eelkontrolli, ei ole järelikult
vajalik ettevõtjat ka rutiinselt, st ilma konkreetse ohukahtluseta kontrollida. Selline erisus tuleks sisse
viia ka KorraKS RS eelnõusse, kus viidatud põhimõte ei kajastu, sest MTSÜS ja KorraKS RS töötati
välja enne kui majandushaldusõiguse kontseptioon ning sellest tulenev teatamis- ja loakohustusega
majandustegevuse selgepiiriline eristamine.
§ 66. Järelevalvetoimingutega seotud kulude hüvitamine
Paragrahv 67 näeb ette ettevõtja nõudel dokumentide või materjalide originaalide ning materjali või
aine proovide tagastamise pärast järelevalvetoimingute lõppu ja selle aluseks on KaubTS § 22 lg 2.
Loomlikult on sellest sättest võimalik eriseadustes kõrvale kalduda ning näha ette proovide võtmine
ettevõtja kulul või isegi järelevalvetasu maksmise kohustus (nt EL määrustest tulenev sööda ja toidu
kontrollide kulude katteks kehtestatud veterinaarjärelevalve tasu).
§ 67. Majandustegevuse takistamine
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Paragrahv 68 näeb ette teatud juhtumitel ohu vältimiseks üldise volitusnormi, mille alusel isiku
majandustegevust reaalselt piirata ning takistada. Kõnealune säte on samuti oluliseks täpsustuseks
KorraKS suhtes. Majandustegevuse edasise teostamise muudavad võimatuks eelkõige KorraKS
eelnõu § 25 alusel võetavad meetmed. KorraKS eelnõu § 25 käsitleb ohtude tõrjumist sellistel
juhtudel, kui ohu tekkimise eest pole vastutav ükski isik või vastutavat isikut pole võimalik kindlaks
teha. Samuti on hõlmatud juhud, kus ohu või korrarikkumise kõrvaldamise kohustust pole võimalik
isikule panna, kuna isikul puudub võimalus kohustust täita või õigeaegselt täita. Sellisel juhul võib
pädev korrakaitseorgan ise kohaldada meetmeid ohu tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks.
Paragrahv 67 aga piirab KorraKS eelnõu §-s 25 nimetatud meetmete võtmist, st
majandushaldusasutuse poolt ohu või korrarikkumise kõrvaldamist juhul, kui see muudab
majandustegevuse edasise teostamise võimatuks (nt seisatakse ettevõtja ainus käitis, arestitakse
ettevõtja ainus sõiduk jms). MTSÜS § 67 kohaselt võib majandustegevust reaalselt takistavaid riikliku
järelevalve meetmeid võtta vaid juhul, kui esineb kõrgendatud või oluline oht avalikule korrale.
Samas aga näeb § 67 ette juhud, mil majandushaldusasutus võib eeldada kõrgendatud või olulise ohu
olemasolu. Nendeks on:
1) loakohustusega majandustegevuse alustamine tegevusluba taotlemata;
2) loakohustusega majandustegevuse alustamine vaatamata tegevusloa andmisest keeldumisele;
3) majandustegevuse jätkamine pärast majandustegevuse peatamist või keelamist;
4) majandustegevuse jätkamine pärast tegevusloa peatamist või kehtetuks tunnistamist;
5) majandustegevuse jätkamine loakohustusega tegevusalal ilma tegevusluba üle andmata.
Seega teisalt annab §-s 67 sätestatud volitusnorm aluse majandustegevuse takistamiseks
majandustegevuse materiaalse ja formaalse ebaseaduslikkuse korral.
Seega kui majandushaldusasutuse poolt ohu või korrarikkumise kõrvaldamine reaalselt takistab
majandustegevust ja muudab selle edasise teostamise võimatuks, võib majandushaldusasutus
vastavaid meetmeid võtta üksnes juhul, kui esineb kõrgendatud või oluline oht avalikule korrale.
Eelnõu § 67 on loodud ettevõtjate kaitseks – enne, kui majandushaldusasutus saab majandustegevust
takistada, peab ta alustama eelnõu §-s 39 sätestatud majandustegevuse keelamise või §-s 40
sätestatud tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluse, mille käigus on ettevõtjal õigus esitada oma
vastuväiteid, ning enne keelamist või peatamist tegema eelnõu § 42 alusel ettekirjutuse. Kui aga
tõepoolest majandustegevuse nõuete rikkumisega kaasneb kõrgendatud oht või oluline oht, võib
majandushaldusasutus MTSÜS § 43 lõike 1 alusel ettevõtja majandustegevuse või tegevusloa
osaliselt või täielikult peatada kogu menetluse ajaks või keelamise või tegevusloa kehtetuks
tunnistamise menetluses tehtud ettekirjutuse täitmiseni. Kui ettevõtja peatamise otsust ei täida, on
juba alus § 67 kohaselt eeldada kõrgendatud või olulise ohu olemasolu ning asuda majandustegevust
takistama.
§ 68. Ettekirjutus
§ 68 lõige 1
Paragrahvi 68 lõige 1 annab majandushaldusasutusele ettekirjutuste tegemise õiguse.
Majandushaldusasutus teeb ettekirjutusi kõikide majandustegevuse nõuete ja tegevusloa
kõrvaltingimuste rikkumise lõpetamiseks ja vältimiseks ning tegevuse majandustegevuse nõuetega
kooskõlla viimiseks, teatamiskohustuste ja loakohustuse täitmiseks ning muudel MTSÜS-s ettenähtud
juhtudel, määrates ettekirjutuse täitmiseks mõistliku tähtaja. Majandushaldusasutus võib pärast
tegevusloa väljastamist anda täiendavaid haldusakte (ettekirjutusi), kui see on vajalik MTSÜS-st või
majandustegevuse eriseadustest tulenevate nõuete ja kohustuste täitmiseks ja avaliku huvi kaitseks.
Oluline on rõhutada, et MTSÜS § 42 kohaselt peab enne majandustegevuse keelamist või tegevusloa
kehtetuks tunnistamist tegema ettevõtjale ettekirjutuse keelamise või kehtetuks tunnistamise aluseks
olevate rikkumiste kõrvaldamiseks. Üldvolitus ettekirjutuse tegemiseks MTSÜSis võimaldab kehtetuks
tunnistada kõik dubleerivad sätted eriseadustes. Nii näiteks saab teha ettevõtjale ettekirjutuse nii
juhul, kui ta ei ole määranud ravimiseaduse § 13 kohaselt nõutud pädevat isikut kui ka siis, kui pädev
isik ei täida oma ravimiseaduse §-st 54 tulenevaid kohustusi.
Oluline on, et eelnõuga antakse ettekirjutusõigus teatamiskohustuste täitmise tagamiseks. Kui
teatamiskohustus jäetakse täitmata, ei saa riik majandustegevuse teostamist selle alusel keelata, sest
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sel juhul võrdsustuks teade õigustagajärgede poolest tegevusloaga. Teatamiskohustuse täitmata
jätmise korral ongi seega kõige otstarbekam kasutada ettekirjutuse ja sunniraha võimalust.
§ 68 lõige 2
Paragrahvi 68 lõige 2 annab majandushaldusasutusele võimaluse ettekirjutus täitmisele pöörata, st
rakendada asendustäitmist või sunniraha.
Ettekirjutused näeb MTSÜS ette muuhulgas teatamiskohustuste täitmiseks. Kui teatamiskohustus
jäetakse täitmata, ei saa riik majandustegevuse teostamist selle alusel keelata, sest vastasel korral
võrdsustuks teade õigustagajärgede poolest tegevusloaga (teatamisreservatsiooniga keeld).
Teatamiskohustuse täitmata jätmise korral on võimalik majandushaldusasutuse käsutusse anda
mitmeid volitusi: teatamiskohustuse täitmise ettekirjutus, sunniraha, asendustäitmine ning
väärteomenetlus. Väärteomenetluse alustamist teatamata jätmise suhtes tuleks pidada liialt
intensiivseks meetmeks (ebaproportsionaalne). Seepärast nähakse ette, et majandushaldusasutus
võib teatamiskohustuse täitmata jätmise korral nõuda isikult ettekirjutusega teatamiskohustuse
järgimist (§ 68 lõige 1). Teatamiskohustuse mittetäitmiseks väärteokoosseisu ette ei nähta, sest kui
majandustegevusteate menetlust saab läbi viia sunniraha või haldusorgani initsiatiivil teostatava
asendustäitmise kaudu, ei ole isiku karistamine enam vajalik. Siiski tuleb sunniraha määramisel
arvestada kohustuse rikkumise raskusega. Praktikas tähendab see seda, et majandustegevusteadet
menetlev asutus peab näiteks enne sunniraha menetlust püüdma ettevõtjaga ühendust võtta ning
välja selgitama, kas viimane on teate esitamata jätnud hooletusest ning kavatseb
majandustegevusteate tagantjärele esitada (mitteõigeaegne majandustegevusteade) või keeldub ta
majandustegevusteate esitamisest lõplikult (majandustegevusteate esitamata jätmine), millest sõltub
sunniraha määra proportsionaalsus.
Lisaks sunnirahale võib majandustegevuse asutus alternatiivina teatamiskohustuse täitmise tagamisel
kasutada asendustäitmise ja sunniraha seaduse §-s 11 sätestatud asendustäitmist, mille alusel võib
teatamistoimingu teha ametiasutuse enda initsiatiivil asendustäitmise kaudu ning lugeda seejärel
teatamiskohustuse täidetuks. Viimane lahendus on pooldamist vääriv juhul, kui olukord võimaldab
majandushaldusasutusel
läheneda
paindlikumalt
(nt
juhul
kui
ametiasutusele
on
majandustegevusteate sisu teada) kui üksnes sunniraha meetme kaudu.
2. jagu.
Koostöö järelevalve teostamisel lepinguriikidega
Paragrahvid 69–73
Paragrahvid 69–73 võtavad üle teenuste direktiivi 6. peatükist (artiklid 28–36) tulenevad suunised,
mille seletust saab eelkõige lugeda teenuste direktiivi rakendamise käsiraamatust.
Paragrahv 69 näeb ette vastastikuse abi teises lepinguriigis asutatud ettevõtja üle järelevalve
teostamisel. Lõike 2 kohaselt teostab majandushaldusasutus oma pädevuse piires ettevõtja
asutamiskoha lepinguriigi taotlusel järelevalvet Eesti Vabariigi territooriumil teenust osutava ettevõtja
üle, tuginedes ettevõtja asutamiskoha lepinguriigi põhjendatud taotlusele kontrollida asutamiskoha
lepinguriigi nõuete täitmist ning teavitab nimetatud lepinguriiki järelevalve tulemustest ja võetud
meetmetest. Majandushaldusasutus otsustab, millised Eesti õiguse vastavale tegevusalale
kohalduvad järelevalvemeetmed on igal üksikul juhul kõige asjakohasemad, et täita asutamiskoha
lepinguriigi tingimusi.
Teenuste direktiivi artikli 30 lõike 1 kohaselt peab asutamiskoha liikmesriik tagama oma nõuete
täitmise ettevõtja poolt, kuid artikli 30 lõike 3 kohaselt ei pea ega ka saagi asutamiskoha liikmesriik viia
läbi tegelikku järelevalvemenetlust teenuse osutamise kohaks oleva liikmesriigi territooriumil. Selliseid
kontrolle peavad asutamiskoha liikmesriigi taotlusel läbi viima teenuse osutamise kohaks oleva
liikmesriigi pädevad asutused ehk Eestis majandushaldusasutused. Artikli 31 lõikest 2 tuleneb ka
otsene
kohustust
asjaomaseid
kontrollimisi
ja
uurimisi
läbi
viia.
Seega
peavad
majandushaldusasutused hakkama teise ELi liikmesriigi taotlusel kontrollima, kas Eestis teenuseid
osutav ettevõtja vastab asjaomase ELi liikmesriigi majandustegevuse nõuetele. Oluline on siiski, et
Eesti järelevalveasutus saab rakendada ainult Eesti õiguse kohaseid järelevalvemeetmeid.
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Paragrahvi 69 lõike 4 kohaselt võib majandushaldusasutus ka ise esitada teise lepinguriigi pädevale
asutusele või koostööpunktile taotluse järelevalve teostamiseks selles lepinguriigis asutatud ettevõtja
üle, kui tal on kahtlus, kas ettevõtja täidab asutamiskoha nõudeid ja õigusakte.
Enamikul juhtudel seisnevad vastastikuse abi taotlused ilmselt teabenõuetes. Teabenõudeid võidakse
esitada seoses asutamisvabadusega, näiteks kui liikmesriigil on vaja teada, kas teenuseosutaja, kes
soovib tema territooriumil tegevust alustada, on juba mõnes teises liikmesriigis seaduslikult asutatud ja
kas näiteks teenuseosutaja kindlustuskatet tõendavad dokumendid on autentsed. Palju teabenõudeid
esitatakse ka seoses teenuste piiriülese osutamisega, näiteks kui sihtkoha liikmesriigil on vaja teada,
kas asjaomasel teenuseosutajal on teatavate teenuste osutamiseks seaduslik õigus või kas ta osutab
oma teenuseid asukohaliikmesriigi andmetel kooskõlas kehtiva õigusega või mitte.
Paragrahv 70 sätestab olulise põhimõtte, et majandushaldusasutus ei või keelduda Eesti Vabariigis
asutatud ettevõtjate üle järelevalve teostamisest ja vajalike järelevalvemeetmete võtmisest Eesti
Vabariigi territooriumil põhjendusel, et teenust osutati või teenus põhjustas kahju teises lepinguriigis
ning annab majandushaldusasutusele õiguse esitada lepinguriigi pädevale asutusele või
koostööpunktile põhjendatud taotluse järelevalve teostamiseks Eesti Vabariigis asutatud ja teise
lepinguriigis teenust osutava ettevõtja üle (vt ka § 69 lõike 2 seletust).
Paragrahv 71 näeb ette liikmesriikide ja komisjoni hoiatamise asjaoludest, mis võivad põhjustada
kahju inimeste tervisele või ohutusele või keskkonnale. Tõhusa järelevalve ja eelkõige teenuste
kasutajate piisava kaitse tagamiseks on tähtis, et liikmesriigid saaksid kiiresti teavet teenuste kohta,
mis võivad tõsiselt kahjustada inimeste tervist, turvalisust või keskkonda. Seepärast on direktiiviga ette
nähtud mehhanism, mille eesmärk on tagada, et liikmesriigid teavitavad võimalikult kiiresti kõiki teisi
asjaomaseid liikmesriike ja komisjoni teenuseosutaja tegevusest või muudest sellega seotud
asjaoludest, mis võivad tekitada inimeste tervisele, turvalisusele või keskkonnale tõsist kahju. Selline
teavitamine võimaldab teiste liikmesriikide pädevatel asutustel kiiresti reageerida, kontrollida
asjaomast teenuseosutajat ja vajaduse korral võtta ennetavaid meetmeid.
Paragrahv 72 kohustab majandushaldusasutust esitama teise lepinguriigi pädeva asutuse taotlusel
teabe ettevõtja suhtes võetud haldusmeetmete kohta või ettevõtja karistuste ning pettusega seotud
maksejõuetuse või pankrotiga seoses tehtud otsuste kohta, mis on otseselt seotud ettevõtja pädevuse
või usaldusväärsusega.
Paragrahv 73 reguleerib vastastikust abi üksikjuhtumipõhiste erandite korral ja võtab sellega üle
teenuste direktiivi artiklis 35 sätestatud kohustusliku menetluse. Teenuste osutamise vabaduse
erandina antakse direktiivi artikliga 18 liikmesriikidele ainult erandjuhtudel võimalus võtta oma
õigusaktide alusel, mis käsitlevad teenuste ohutust, meetmeid üksikute teenuseosutajate suhtes, kes
osutavad nende territooriumil teenuseid teisest liikmesriigist. Selliste üksikjuhtumipõhiste erandite
puhuks on direktiivi artikliga 35 ette nähtud spetsiaalne halduskoostöö kord koos menetluslike
kaitsemeetmetega, mis tagab, et üksikjuhtumipõhiseid erandeid tehakse üksnes juhul, kui artiklis 18
sätestatud olulised kriteeriumid on täidetud. Oluline on, et teenuse osutamise koha liikmesriik võib
meetmeid võtta üksnes juhul, kui asukohaliikmesriik ei ole vaatamata sellele, et temaga on ühendust
võetud, võtnud piisavaid meetmeid. Seega sätestavad ka MTSÜS § 73 lõiked 2 ja 3, et
majandushaldusasutus teavitab komisjoni ja asutamiskoha lepinguriiki oma kavatsusest võtta
meetmeid, näidates põhjused, miks ta arvab, et asutamiskoha lepinguriigi poolt võetud või kavandatud
meetmed on ebapiisavad ning et meetmeid võib võtta pärast 15 tööpäeva möödumist.
7. peatükk – VASTUTUS
Paragrahv 69 näeb ette, et väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on majandushaldusasutus.
Paragrahv 70 näeb karistusõigusliku teokoosseisuna ette üksnes valeandmete esitamise.
MTSÜS lähtub kaalutlusest, et motiveerimaks ettevõtjaid seaduskuulekalt käituma, tuleb kasutada
eelkõige haldusõiguslikke meetmeid (vt §-de 36–43 seletusi), sh ettekirjutusi ja sunniraha, mis on
karistusest efektiivsemad. Praeguses õiguspraktikas on sage olukord, kus teatud majandustegevuse
nõuete rikkumisele võib järgneda küll nt väärteomenetlus, ent arvestades selle väärteo eest
kohaldatava maksimumtrahvi naeruväärset suurust võrreldes rikkumisega säästetud rahaga ning
ettevõtja vastutusele võtmise tõenäosust, on võimalikud karistused juba majandustegevusega
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kaasnevatesse kuludesse „sisse arvestatud“, kuna see on majanduslikult vähem koormav kui
majandustegevuse nõuete täitmine.
8. peatükk – RAKENDUSSÄTTED
1. jagu
Üleminekusätted
MTSÜS-i rakendamiseks tuli analüüsida95 kõiki eriseadusi, mis reguleerivad teatamis- ja
loakohustusega majandustegevust. Eelkõige tuli otsustada näiteks, kas tänane registreering muutub
teatamiskohustusega või loakohustusega majandustegevuseks, millistel teatamiskohustusega
tegevusaladel on põhjendatud inspektsiooniline järelevalve, millistel tegevusaladel on põhjendatud
tähtajaline tegevusluba, sunniraha ülemmäär jpt.
§ 71. Majandustegevuse registri seaduse kehtetuks tunnistamine
Lõikega 1 tunnistatakse MTSÜS jõustumisel kehtetuks MTRS, sest MTSÜS võtab üle MTRS
registreeringute ning tegevuslubade regulatsiooni . Lõige 2 annab vajaliku üleminekusättena uue
õigusliku tähenduse ka täna juba MTRS alusel registreeritud ettevõtjatele.
§ 72. Enne käesoleva seaduse jõustumist antud tegevusload
Kehtiv tähtajaline tegevusluba, mis alates käesoleva seaduse ja selle rakendussätete jõustumisest
tuleks anda tähtajatult, muutub MTSÜSi jõustumisel tähtajatuks. Seega tuleb iga eriseaduses
sätestatud tähtajalise tegevusloa puhul hinnata, kas see muutuks MTSÜS jõustumisel tähtajatuks.
Jaatava vastuse korral tuleb eriseadustes tegevusloa tähtajalisust ettenägevad sätted kehtetuks
tunnistada.
2. jagu
Rakendussätted
§-d 73–134
Eriosa muutmisettepanekute lähtekaalutlused
Nii majandustegevuseõiguse kodifikatsiooni loomise käigus kui ka pärast seda tuleb üldosa ja eriosa
teineteise suhtes ühtlustada96. Seejuures on siinkohal eelnõu loomise lähtekaalutluste selgitamisel
otstarbekas tutvustada õigusloome nelja põhireeglit97:
1) Sisuliselt ehk esemeliselt seotud tuleb ka seotult reguleerida. Seadusandja peab oma töö tegemisel
lähtuma adressaatide informatsioonihuvist, olgu see siis ettevõtja või majandushaldusasutus. Üksikud
sätted peavad järgima ühte süstemaatilist seisukohta, mis on üldiselt mõistetav;
2) Peale selle peavad seaduse üksikud sätted järgima reguleerimise aluseks oleva elujuhtumi
kronoloogiat;
3) Eriregulatsiooni loomine vaid seal, kus see on möödapääsmatu, st seal kus see lihtsustamise
kaudu parandab seaduse mõistetavust. Kui erinevatele juhtumitele on kohaldatavad sarnased sätted
tuleb need kujundada üldiste sätetena;
4) Lõpuks tuleb majandustegevuse seadustiku sisemine süstemaatika üles ehitada selliselt, et see
annaks vastuse elujuhtumiga sisuliselt seotud küsimusele, mitte muudele küsimustele, mida loogiliselt
sellises kontekstis ei esitatagi.
Eelnõuga suunatakse riigi õigusloome terviklikkusse huvides edaspidi seadusandjat lähtuma
MTSÜS kohaldamisalasse jäävate sätete koostamisel terminoloogiliselt, süstemaatiliselt ja
ülesehituslikult majandustegevuse seadustiku üldosa seadusest. Seega tuleb eelkõige
loakohustuse sätestamisel arvestada, et MTSÜS on siinkohal üldiseks raamistikuks, mistõttu osutuvad
mitmed juba täna kehtivas leiduvad sätted üldosa jõustumisel dubleerivaks ning tuleb kehtetuks
tunnistada.
95

Eriosa analüüsimise vajadus tuleneb ka teenuste direktiivi art 15 lõikest 5, millega on liikmesriigile pandud kohustus esitada
hiljemalt 28.12.2009 aruanne tegevusloakohustuste ülekontrollimise tulemuste kohta.
96
M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 102.
97
P. Noll, Gesetzgebungslehre, lk 222 jj.
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Eriseaduste eelnõuga kooskõlla viimisel on lähtutud järgmisest põhimõttest: kõik eriseadustes
sisalduvad sätted peavad vastama üldosas sätestatule ning kui see ei ole võimalik, peab selleks
leiduma mõistlik põhjendus. Kõik MTSÜS dubleerivad sätted tuleb kehtetuks tunnistada. Nimetatud
põhisuunist järgides töötas majandushaldusõiguse kodifitseerimisprojekti töögrupp läbi MTSÜS eelnõu
suhtes eriseadusteks oleva regulatsiooni (eriosa) ning tegi muutmisettepanekud eriseaduste üldosaga
kooskõlla viimiseks. Tuginedes eeltoodud põhjendustele, koostati eelnõu rakendussätted järgmiselt:
1) tuvastati, millised eriseaduste sätted on vastuolus MTSÜS-ga või vastavad sisu ja eesmärgi
poolest mõnele MTSÜS sättele;
2) viidi eriosas sisalduv säte kooskõlla MTSÜS-ga selliselt, et erisäte ei dubleeriks üldosa. Kooskõlla
viimisel lähtuti üldosa terminoloogiast ning ülesehitusest, sisust ja loogikast, näiteks koondati
tegevusloa väljastamisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise alused ühte tegevusloa
kontrollieseme paragrahvi. Kõik eriseaduste sätted, mis kordavad üldosa, tunnistati kehtetuks;
3) kui eriseaduses sisalduvat sätet MTSÜS-ga kooskõlla ei ole viidud, leiti erisusele mõistlik
põhjendus.
Kuivõrd MTSÜS eelnõu kattub järelevalve osas oluliselt KorraKS eelnõuga, tuli eelnõu autoritel läbi
töötada KorraKS RS-ga muudetavad sätted. KorraKS RS eelnõu koostati liiga vara selleks, et
arvestada MTSÜS-st tulenevaid erisusi, seega tulnuks KorraKS RS sätted käeoleva eelnõuga
MTSÜS-ga kooskõlla viia. Kuivõrd aga pea kõigilt asjaomastelt ministeeriumitelt saadud tagasiside
kohaselt on MTSÜS rakendussätetega ka KorraKS RS eelnõud muutmine õigusloomelisest
vaatenurgast ebaülevaatlik ja raskesti mõistetav, loobuti sellest. Põhjalikum MTSÜS kohaldamisalasse
jääva korrakaitselise regulatsiooni muutmine jääb tulevikku MTSÜS rakendamise jätkuprojektiks
(sarnaselt on toimitud ka HMS-i puhul).
Kuivõrd eriosa viimine kooskõlla MTSÜS-ga langeb oluliselt kokku teenuste direktiivi ülevõtmisel
tehtava ettevalmistustööga, tuli eriosa läbitöötamisel arvestada ka teenuste direktiivist tulenevad Eesti
seaduste muutmist puudutavad suunised. Teenuste direktiivi alusel muudetavate nõuete ja
autoriseerimisskeemide puhul tuleb silmas pidada teenuste direktiivi kohaldamisala, st kui nõuded või
autoriseerimisskeemid kehtivad tegevusalal, mis on teenuste direktiiv art 2 lõike 2 kohaselt teenuste
direktiivi kohaldamisalast väljaspool, ei saa neid nimetada nõueteks ega autoriseerimisskeemideks
teenuste direktiiv tähenduses ning neid ei tule neid teenuste direktiivi järgi läbi töötada. See ei puuduta
MTSÜS enda alusel läbi töötamisele kuuluvaid regulatsioone, mis tuleb üle vaadata ja vajaduse korral
muuta sõltumata teenuste direktiivi kohaldamisalast.
MTSÜS suhtes eriseaduseks loeti kõik sellised õigusaktid, mis näevad ettevõtjale ette loakohustuse
MTSÜS § 16 tähenduses. Teatud seaduste muutmisest loobuti põhjendusel, et ettevalmistamisel on
seaduste ulatuslikud muudatused (autoveoseadus, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning
nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus) või koguni uus terviktekst
(ühistranspordiseadus).
Samuti loobuti muudatusettepanekutest seadustesse, mille puhul oli ilmne, et valdkonna spetsiifika
tõttu ei ole seal üldosa kohaldamiseks ruumi (lennundusseadus).
Rakendussätete väljatöötamist juhtis ja koordineeris Justiitsministeerium. Rakendussätted räägiti läbi
kodifitseerimiskomisjoniga ning asjaomaste ministeeriumite esindajatega oktoobrist 2009 kuni aprillini
2010 toimunud mitmete kohtumiste käigus.
Ülevaade kehtiva õiguse MTSÜS-ga kooskõlla viimisel tehtavatest muudatustest:
1. Seadused viiakse terminoloogiliselt ja süstemaatiliselt kooskõlla MTSÜS-ga.
2. Juhul, kui põhimõistete sisu ja eesmärk erineb MTSÜS-s sätestatust tunnistatakse asjaomane
säte mittevajaliku dubleerimise korral kehtetuks. Näiteks kui eriseaduses on säte, mis nimetab
tegevusloa taotluses esitatavad andmeid, tunnistatakse see säte kui MTSÜS § 15 ja § 19 lõiget 2
dubleeriv kehtetuks.
3. Majandustegevuse nõuete (MTSÜS §-d 6–8) juures kontrolliti esmalt, kas need on õigustatud ja
piisavalt määratletud. Majandustegevuse vabaduse piiramine majandustegevuse nõuetega on
õigustatud üksnes avalikust huvist tuleneva põhjusega, eelkõige juhul, kui nõude eesmärk on
ennetada või tõrjuda majandustegevusest avalikule korrale lähtuvat ohtu. Siiski ei olnud
majandustegevuse nõuete õigustatuse kontrollimisel töögrupil piisavalt ajaressurssi, et teostada
põhjalik analüüs ning piirdutakse üksnes ilmselgelt õigustamatute majandustegevuse nõuete
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

kaotamisega. Kuivõrd majandustegevuse nõuded võivad tuleneda Euroopa Liidu õigustloovast
aktist (eelkõige määrustest), jäeti sellised majandustegevuse nõuded muutmata.
Samuti kontrolliti, kas majandustegevuse nõudeid või tegevusloa andmise menetlust ja korda
sätestav määrus on kooskõlas selle aluseks oleva volitusnormiga. Määruste läbitöötamisel lähtuti
põhimõttest, et määrus ei tohi olla seadust kordav. Kuna tegevusloa menetluse sätestab MTSÜS,
on ilmselge, et kõikvõimalikud tegevusloa andmise menetlust ja korda reguleerivad määrused on
üleliigsed. Kui korduste kaotamisel määrusest enam sätteid alles ei jäänud või jäi alles kaduvväike
osa, tunnistatakse määruse volitusnorm kehtetuks. Samuti järgiti määruste läbitöötamisel, et
nende sisu oleks kehtivas õiguses ühtlane.
Tegevuslubade, registreeringute ja teiste samalaadsete kohustuste analüüsimisel tuvastati,
millised kehtivas õiguses ette nähtud autoriseerimisskeemid on teatamiskohustused (MTSÜS §
14) ja millised tegevusloakohustused (MTSÜS § 16). Registreeringute muutmisel kas teatamis- või
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loakohustuseks tehti tihedat koostööd asjaomaste ministeeriumite esindajatega.
Eelnõuga tehakse ettepanekud sõnastada ümber ja vajaduse korral täpsustada MTSÜS
kohaldamisalasse jäävates seadustes sätestatud tegevuslubade põhiregulatsioonid, integreerides
ühes ja samas seaduses sisalduvaks tegevuseks vajalikud tegevusloa regulatsioonid ühte
tervikusse, sest sageli sisaldavad ka ühe ja sama seaduse sätted teineteist kordavat regulatsiooni.
Tegevusloa kontrolliesemes (senised tegevusloa väljastamisest keeldumise ja tegevusloa
kehtetuks tunnistamise alused) kaotatakse ebaselged nõuded või täpsustatakse neid.
Rakendussätetega ühtlustatakse terminoloogiliselt tegevusloa põhiregulatsiooniga seotud
lisakohustused, nimetades need tegevusloa kõrvaltingimusteks.
Tunnistatakse kehtetuks tegevusloa taotluse lahendamise tähtaja säte, kui see on 30 päeva. Kui
MTSÜS-st erinev taotluse lahendamise tähtaeg on põhjendatud, rakendussättega seda ei
muudeta.
Kaotatakse tegevusloa tähtaeg, sest MTSÜS § 24 kohaselt kehtib tegevusloa põhimõtteline
tähtajatus, säilitades põhjendatud erisused.
MTSÜS § 25 kohaselt on peamiseks tegevusloa andmisest keeldumise aluseks tegevusloa
kontrollieseme nõuete mittetäitmine. Seega kõik ülejäänud keeldumise alused tunnistatakse
kehtetuks, välja arvatud juhul, kui tegemist on valdkonnaspetsiifilise alusega (näiteks
postiseaduse § 20 punktid 3 ja 8, söödaseaduse § 22).
Majandustegevusega seotud üldandmete ning tegevusluba puututavate andmete muutmisest
teatamist puudutavad sätted tunnistatakse kehtetuks.
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused viiakse kooskõlla üldosaga. Selleks kaotatakse
üldosaga vastuolus olevad tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused eriseadustest. Kehtetuks
tunnistatakse eriseaduses sisalduvad üldosa dubleerivad meetmed majandustegevuse keelamise
või tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluses. Majandustegevuse keelamise ja tegevusloa
kehtetuks tunnistamise õigusmõju viiakse kooskülla üldosas sätestatuga.
Kui eriseadustes on majandustegevuse jätkamist puudutavaid sätteid, tunnistatakse need
kehtetuks.
Loobutakse karistusest majandustegevuse registri registreeringuta tegutsemise eest.
Seadustesse, kus peeti vajalikuks, et registri pidamisele kehtiks MTSÜS-i reeglid, lisatakse viide
eelnõu kohaldatavusele.

Karistusseadustiku muutmine
Karistusseadustikust kaotatakse trahv registreeringuta ning tunnustamata tegutsemise eest ning
piirdutakse vaid karistuse ettenägemisega tegevusloata ning keelatud valdkonnas tegutsemise eest.
Registreeringu mõiste MTSÜS jõustumisel kaob ning teatamiskohustuse mittetäitmine ei muuda
majandustegevust ebaseaduslikuks.
Riigilõivuseaduse muutmine
Riigilõivu seadusesse viiakse tulenevalt teenuste direktiivi suunistest (art 13 lg 2 ls 2 ja põhjendus 43)
sisse ettevõtjale suunatud riigilõivumäärade eranditu kulupõhisus, millest võib kõrvale kalduda üksnes
ettevõtja kasuks.
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Pärast teatamiskohustusega ja loakohustusega tegevusalade eristamist püüti tuvastada, millised tegevusalad peaksid jääma
täielikult vabaks majandustegevuseks. Ainukeseks võimalikuks valdkonnana pakkus majandushaldusõiguse töögrupp välja
kaubandustegevuse, kuid sellist otsust majandushaldusõiguse kodifitseerimiskomisjon vastu ei võtnud.
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Reklaamiseaduse muutmine
Teenuste direktiivi art 24 lg 1 kohaselt ei ole advokaatide ja patendivolinike reklaami täielik keelamine
lubatav, mistõttu tuleb reklaamiseaduse § 14 lg 1 kehtetuks tunnistada. See on absoluutse keeluna
vastuolus direktiiviga (vt ka teenuste direktiivi põhjendus 100). Siinkohal tuleb asendada kehtiva
reklaamiseaduse § 14 vähempiirava sõnastusega. Seega sätestatakse, et reklaam on põhimõtteliselt
lubatud, ent järgida tuleb teatud tingimusi. Erinevalt tänasest võib advokaat ja patendivolinik kasutada
nii raadiot, ajalehti, televisiooni kui ka internetti oma tegevuse reklaamimiseks. Uue § 14 lg 1 punktis 2
on keelatud täielikult nn “üksikjuhtumi” reklaam, mille puhul ei tohi advokaat või patendivolinik
kasutada ära teadmist selle kohta, et on isikuid, kellele ta saab üksikjuhtumil õigusnõustamist
pakkuda. Näiteks olukord, kus advokaat otsib üles isikud, kellel võivad olla kahjunõuded ning pakub
neile lepingulist esindust.
Reklaamiseaduse 3. peatüki sisu ei vastanud selle pealkirjale juba seaduse vastuvõtmisel. Paljudes
selles peatükis sisalduvates paragrahvides (§ 17–23) keelatakse reklaam üksnes deklaratiivselt,
tegelikult sätestatakse aga üksnes reklaami ulatuslikud piirangud (piirangud isikute ringile, kellele võib
reklaami teha, kus võib reklaami teha või mida see tohib sisaldada või milleks reklaami loetakse).
Eeltoodust tulenevalt on reklaamiseaduse 3. ja 4. peatükk ühendatud ühtse pealkirja alla.
Relvaseaduse muutmine
Kuivõrd gaasipihusti ja pneumorelva valmistamiseks ja ümbertegemiseks on relvaseaduse § 18 lõike 7
kohaselt vajalik §-s 66 sätestatud tegevusluba, on selguse huvides kasulik selline tegevusala ka
loakohustuse juures sätestada.
Relvaseaduse § 58 lg 5 tunnistatakse kehtetuks, sest toimikusse kantavad andmed salvestatakse
edaspidi registris.
Seadusest kaotatakse tegevusloa kehtetuks tunnistamise alusena „usaldusväärsus“, sest tegu on
laiaulatusliku määratlemata õigusmõistega ning seega riskiga isiku ettevõtlusvabaduse
ebaproportsionaalseks piiramiseks. Eelnõu rakendussätteid koostades on kõikide eriseaduste puhul
kaotatud üldosa dubleerivad või sellega vastuolus olevad või liiga ebamäärased tegevusloa kehtetuks
tunnistamise alused.
D. Eelnõu terminoloogia
MTSÜS terminoloogia põhineb osaliselt seni Eesti õigusruumis kasutusel olnud terminitel, kuid
sisaldab ka mõisteid, mida ei tunta või mille sisu pole seni olnud täpselt avatud. Uute terminite
kasutuselevõtt on vajalik majandushaldusõigusliku regulatsiooni ühtlustamiseks ja parandamiseks (nn
sulgude ette toomine).
E. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Viited ülevõetavatele teenuste direktiivi artiklitele on ära
toodud seletuskirjas konkreetsete paragrahvide juures ning alljärgnevas tabelis:
Eelnõu
§ 2 lg 2 p 1, 2
§ 3 lg 2
§ 4 lg 1
§7
§ 9 lg 1
§ 9 lg 2
§ 10 lg 1 p 1
§ 10 lg 1 p 2
§ 10 lg 1 p 3
§ 10 lg 1 p 4
§ 10 lg 1 p 5
§ 10 lg 1 p 6

Teenuste direktiiv
art 2 lg 2 p l
art 4 p 7 ja 8, art 9 lg 1 p b
art 4 p 1
art 4 p 9
art 6 lg 1
art 6 lg 2
art 7 lg 1 p a, art 7 lg 3
art 7 lg 1 p a, art 7 lg 3
art 7 lg 1 p b, art 7 lg 3
art 7 lg 1 p e, art 21 lg 1 p c, art 7 lg 3
art 7 lg 1 p c, art 7 lg 3
art 7 lg 1 p d
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§ 10 lg 2
§ 11 lg 1
§ 12
§ 16 lg 2
§ 19 lg 5 p 1
§ 19 lg 5 p 2
§ 19 lg 5 p 4
§ 19 lg 5 p 5
§ 19 lg 6
§ 20 lg 1
§ 20 lg 2
§ 20 lg 3
§ 20 lg 4
§ 21 lg 1
§ 21 lg 2
§ 22 lg 1
§ 22 lg 5
§ 22 lg 6
§ 23 lg 1 p 1
§ 23 lg 1 p 2
§ 23 lg 2
§ 24 lg 1
§ 24 lg 2
§ 24 lg 3
§ 25 lg 2
§ 30 lg 1
§ 31 lg 1, 2 ja 3
§ 31 lg 4
§ 69 lg 1
§ 69 lg 2
§ 69 lg 3
§ 69 lg 4
§ 69 lg 5
§ 69 lg 6, 7 ja 8
§ 70 lg 1
§ 70 lg 2
§ 71
§ 72 lg 1
§ 72 lg 2
§ 72 lg 3
§ 72 lg 4
§ 72 lg 5
§ 73 lg 1
§ 73 lg 2 p 1
§ 73 lg 2 p 2
§ 73 lg 3
§ 73 lg 4
§ 73 lg 5

art 7 lg 2, 6
art 8 lg 1
art 5 lg 3
art 4 p 6
art 13 lg 5 p a
art 13 lg 5 p a
art 13 lg 5 p b
art 13 lg 5 p c
art 13 lg 6
art 13 lg 3 ls 1
art 13 lg 3 ls 2
art 13 lg 3 ls 3, 4
art 13 lg 4
art 10 lg 4
art 10 lg 4
art 10 lg 3
art 16 lg 2 p b
põhjendus 79
art 12 lg 1
art 11 lg 1 p b
art 12 lg 1
art 11 lg 1
art 11 lg 1 p c
art 12 lg 2, põhjendus 62
art 12
art 11 lg 3
art 22
art 20
art 28 lg 1
art 28 lg 3, art 31 lg 3
art 30 lg 1
art 31 lg 1 p a, lg 4
art 28 lg 2
art 28 lg 5, 6, 8
art 30 lg 2
art 30 lg 3 ls 2
art 29 lg 3, art 32 lg 1
art 33 lg 1 ls 1
art 33 lg 2 ls 1,2
art 33 lg 2 ls 3
art 33 lg 1 ls 2
art 33 lg 1 ls 3
art 35 lg 1, lg 2 ls 1
art 35 lg 2 ls 3, lg 3 p a
art 35 lg 2 ls 3, lg 3 p b
art 35 lg 4
art 35 lg 6
art 35 lg 2 ls 2, 3
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F. Seaduse mõjud
MTSÜS võimalikud üldised mõjud on järgmised:
1. MTSÜS kujundab ümber Eesti kehtiva majandustegevust puudutava õiguse alused,
sealhulgas eelkõige järelevalve süsteemi. Selle tulemusel peaks Eesti õiguskorras olema
tasakaalus igaühe põhiseadusega tagatud õigus alustada ja teostada majandustegevust
ning avalikud huvid, mis õigustavad selle vabaduse piiramist.
2. MTSÜS harmoneerib teenuste direktiivi suunised. Teenuste direktiivi laiemaks eesmärgiks
on rakendada Euroopa Liidu toimimise lepingu sätted, mis käsitlevad teenuste vaba
liikumist Euroopa siseturul. See tähendab ettevõtjatele ja tarbijatele Euroopa suurima
majandusharu poolt pakutavate võimaluste realiseerimist ka tegelikkuses. Direktiiv aitab
kasutada ära Euroopa teenindussektori arvestatavat majanduskasvu ja uute töökohtade
loomise potentsiaali. Sellel põhjusel on direktiiv majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva
[2]
uuendatud Lissaboni strateegia keskseks elemendiks. Lisaks sellele toetab teenuste
[3]
direktiiv ka parema õigusloome tegevuskava ellurakendamist, nähes ette haldusliku
lihtsustamise.
3. MTSÜS lihtsustab ettevõtjatel põhiseadusliku majandustegevuse vabaduse ning ELi
õigusest tuleneva teenuse osutamise vabaduse ja asutamisvabaduse kasutamist,
väljendudes
eelkõige
läbipaistvamates
ja
ühetaolisemates
menetlustes
ja
juurdepääsupiirangutes. MTSÜSiga ühtlustatakse registrites registreerimise ja tegevusloa
menetlused, kaotatakse ebamõistlikud registreerimise ja tegevusloa perioodilise
uuendamise nõuded, sätestatakse ammendavad tegevusloa kehtetuks tunnistamise
alused (tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate ehk majandustegevusest lähtuva ohuga
seotud nõuete rikkumine, st tegevusluba ei saa kehtetuks tunnistada asjaomase
majandustegevusega vahetult mitteseotud nõuete rikkumise tõttu) jne.
4. Ettevõtlust lihtsustab ka ühtse kontaktpunkti põhimõtte rakendamine. Ühtsel kontaktpunktil
on täita oluline roll ettevõtjate abistamisel ja teabe jagamisel majandustegevusele
juurdepääsu kohta, juurdepääsuks vajalike dokumentide edastamisel pädevatele
asutustele ning ettevõtja ja majandushaldusasutuse vahelise teabe vahendajana. Oluline
mõju on ka elektroonilise menetluse põhimõtte kehtestamisel. See võimaldab vähendada
halduskoormust ning ettevõtja ja majandushaldusasutuse kulusid.
5. MTSÜS lähtub kaalutlusest, et motiveerimaks ettevõtjaid seaduskuulekalt käituma, tuleb
kasutada eelkõige haldusõiguslikke meetmeid (vt §-de 36–43 ja § 70 seletusi), sh
ettekirjutusi ja sunniraha, mis on karistusest efektiivsemad. Haldusorganite töökoormus
seejuures MTSÜS jõustumisel ei suurene.
6. Teenuste direktiivi suuniste rakendamisel tuleb arvestada, et teenused on majanduskasvu
mootoriks ning nende osakaal SKPs ja tööhõives moodustab enamikes liikmesriikides
kuni 70%. Praegu takistavad arvukad tõkked siseturul teenuseid osutavatel ettevõtjatel,
eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, laiendada oma tegevust väljapoole
oma riigi piire ning kasutada seeläbi eeliseid, mida ELi siseturg pakub. Selline siseturu
killustatus avaldab negatiivset mõju kogu Euroopa ja sh Eesti majandusele, eelkõige
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõimele ning töötajate vabale
liikumisele, ja takistab tarbijate ligipääsu laiemale valikule ja konkurentsivõimeliste
hindadega teenustele. Seega avaldab positiivset mõju teenuse osutamise vabaduse
põhimõtte kehtestamine, mis tagab võimaluse Eestis ajutiselt teenust osutada. See
omakorda võimaldab tarbijatel kasu saada laienenud teenuste valikust ning kahtlemata
mõjutab intensiivsem konkurents ka teenuste hinnataset ning kvaliteeti. Paraneb ka
ostjatele (sh tarbijatele) edastava teabe kvaliteet, mis võimaldab ostjatel teha
informeeritumaid otsuseid.
7. Oodatavalt ei osuta MTSÜS mõju erasektori hinnatasemele, sealhulgas eelkõige
tarbijahindadele.
G. Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused ja seaduse rakendamise eeldatavad tulud
Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused teevad asjaomased ministeeriumid ise, taotledes selleks
enda 2011–2013. aasta eelarvetesse vastavad vahendid. Seaduse rakendamisega kaasnevate
kuludega tuleb ministeeriumidel arvestada aastaeelarve piirsumma piires.

[2]
[3]

Komisjoni teatis „Koostöö majanduskasvu ja töökohtade nimel – Lissaboni strateegia uus algus“, KOM(2005) 24, 2.2.2005.
Komisjoni teatis „Euroopa Liidu parema õigusloome strateegiline ülevaade“, KOM(2006) 689, 14.11.2006.
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Infotehnoloogilisteks arendusteks tehtavad kulutused kokku on ligikaudu 14 352 800 krooni.
MTSÜS rakendamisega kaasnevad kulutused on märkimisväärsed eelkõige IT valdkonnas.
Justiitsministeeriumi palvel on ministeeriumid esitanud alljärgneva kuluprognoosi. Nimetatud kulud
kaetakse riigieelarvest või Euroopa struktuuritoetustest, milleks esitavad taotluse asjaomased
ministeeriumid omal initsiatiivil enda 2011-2013.a. eelarvete koostamisel.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on kulud kokku 8 000 000 kuni
10 000 000 krooni. Eesti teabevärava arendustööde maksumus on hinnanguliselt 3-4 miljonit krooni.
Nimetatud kulude prognoosi ei ole arvestatud personalikulu arendustööde kooordineerimiseks ja
korraldamiseks ning hilisem teabevärava haldamine. Eesti teabevärava arenduseks kuluva aja
planeerimisel lähtuti asjaolust, et teabevärav peab MTSÜS kohaselt kajastama erinevate registrite
andmeid. MTRi arendustööde maksumus on hinnanguliselt 5-6 miljonit krooni, millele lisandub
hooldus- ja serveri majutusteenuse maksumus.
Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas on MTSÜSi rakendamiseks vajalike infotehnoloogiliste
lahenduste loomise ja juurutamise rahaline kulu kokku 2 964 800 krooni. Nende lahenduste loomise ja
juurutamise ajaline kulu on erinevate registrite lõikes erinev, kuid kokkuvõttes peaks piisama kahe
aasta pikkusest üleminekuajast, et tagada MTSÜSi rakendamiseks vajalike infotehnoloogiliste
lahenduste toimimine Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas. See rahalise ja ajalise kulu
prognoos sisaldab osade registrite puhul ka selliste infotehnoloogiliste lahenduste loomise kulu, mis ei
ole otseselt vajalik MTSÜSi rakendamiseks, kuid möödapääsmatu registri kui tervikliku andmekogu
toimimise seisukohast. Nende registrite arendustööd on alles kavandamisjärgus, mistõttu ei ole
võimalik
täpselt
välja
tuua
üksnes
MTSÜSi
rakendamisega
seonduvaid
kulusid.
Põllumajandusministeerium valitsemisalas peetavate registrite, mis võiksid olla seotud MTSÜSi alusel
loodava terviksüsteemiga, infotehnoloogiliste arenduste kulu üksikasjalikum prognoos on järgmine.
1. Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri infotehnoloogiliste lahendusteloomise ja
juurutamise prognoositav rahaline kulu on 30 000–50 000 krooni ja ajaline kulu kuni kuus
kuud. Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registril on olemas teiste infosüsteemidega
andmete vahetuse teenuste infotehnoloogiline lahendus. MTSÜSi rakendamiseks on vaja teha
kulutusi infotehnoloogilise liidese loomiseks Eesti teabeväravaga.
2. Põllumajandusloomade registri infotehnoloogiliste lahenduste loomise ja juurutamise
prognoositav rahaline kulu on 514 800 krooni ning ajaline kulu kuni kaks kuud.
Põllumajandusloomade registril on olemas teiste infosüsteemidega andmete vahetuse
teenuste infotehnoloogiline lahendus. MTSÜSi rakendamiseks on vaja teha kulutusi Eesti
teabeväravaga infotehnoloogilise liidese loomiseks.
3. Riigi söödaregistri infotehnoloogiliste lahenduste loomise ja juurutamise prognoositav rahaline
kulu on 800 000 krooni ning ajaline kulu kuni kuus kuud. Riigi söödaregistril ei ole teiste
infosüsteemidega andmete vahetuse teenuste infotehnoloogilist lahendust. Samas on kavas
laiendada söödaregistrit ja hakata tulevikus kandma registrisse lisaks sööda käitlejate
andmetele ka toidu käitlejate andmeid.
4. Sordiregistri, taimetervise registri, taimekaitsevahendite registri, mahepõllumajanduse registri
ja väetiseregistri infotehnoloogiliste lahenduste loomise ja juurutamise prognoositav rahaline
kulu on 1 600 000 krooni ning ajaline kulu kuni kaks aastat. Nimetatud registritel ei ole välise
kliendi sisestusvorme, X-tee liideseid ega teenuseid teiste infosüsteemidega andmete
vahetuseks. Seega on vaja teha kulutusi teiste infosüsteemidega andmete vahetuse teenuste
infotehnoloogilise lahenduse loomiseks ja Eesti teabeväravaga infotehnoloogilise liidese
loomiseks.
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on kulud 188 000 krooni. Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri
2008määruse nr 149 „Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus“ § 1
kohaselt on Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register riigi infosüsteemi kuuluv
andmekogu. Sama määruse §-s 7 on täpsustatud, millised andmed kõnealusesse registrisse kantakse
ning § 11 alusel toimub andmevahetus teiste andmekogudega riigi infosüsteemide andmevahetuskihi
9
kaudu avaliku teabe seaduse § 43 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt. Seega on
Sotsiaalministeeriumi hinnangul juba täna tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade registri osas
olemas olema valdavas osas võimekus MTSÜS rakendamiseks. Terviseametis peetava
tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riikliku registri funktsionaalsus (registriarendus), mis seob
registri andmed tegevusloa omanikule tehtud ettekirjutustega, arendustöö kulu on Terviseameti
hinnangul 180–200 IT arenduse töötundi (144 000–160 000 krooni).
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Ravimikäitlejate tegevuslubade registri liidestamiseks majandustegevuse registrite terviksüsteemiga,
on Sotsiaalministeeriumi IT spetsialistide hinnangul valmisolek olemas. Registri arendaja poolne
hinnang arendustööde maksumusele andmete väljastamiseks ravimikäitlejate registrist jääb
suurusjärku kuni 12 000 krooni.
MTSÜS §-s 51 toodud andmeid sooviva infosüsteemi/registri (MTR) integratsioonikulud (andmete
päring, vastuvõtt, andmebaasi salvestamine, lihtne töötlemine) jäävad Sotsiaalministeeriumi arvates
hinnanguliselt vahemikku 8000–16 000 krooni.
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on eelnõu rakendamiseks vajalike
infotehnoloogiliste arenduste rahalise ning ajalise kulu prognoos on järgmine. Käesoleval hetkel ei
toeta Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) koolituslubade menetlusprotsessi alus-, põhi- ja üldhariduse
osas. Vastavate koolituslubade taotlemine toimub käesoleval hetkel paberkandjal, seega EHIS-esse
tuleb luua alushariduse koolituslubade menetlusprotsess;
1. EHIS-esse tuleb luua põhi- ja üldhariduse koolituslubade menetlusprotsess;
2. Tuleb luua taotlusvormide edastamise funktsionaalsus üle X-tee;
3. Tuleb luua üle X-tee saabunud taotluse vastuvõtmine ning esmane automaatne kontroll
EHIS-e poolelt ning esmase info tagastamine;
4. Tuleb luua taotluse staatuse edastamine üle X-tee EHIS-e poolt;
5. Tuleb luua koolituslubade info edastamine üle X-tee majandustegevuse registrisse (MTR).
Eelpool on nimetatud vaid suuremad arendustööd, mis on vajalikud püstitatud eesmärgi
saavutamiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi esialgse hinnangu kohaselt läheb EHIS-e vastav
arendus maksma ligikaudu 1 200 000 krooni ning arenduse väljatöötamiseks kulub vähemalt pool
aastat.
Muud kulud. Eelnõu rakendamisega seotud muud kulud on tavapärased uue seadusega kaasnevad
ametnike koolitamiseks tehtavad kulutused. Sellist laadi kulude planeerimine kuulub aga
ministeeriumite tavapärase eelarveplaneerimise hulka. Kuna MTSÜS jõustub kava kohaselt 1.
jaanuaril 2013 on võimalik koolituskulud järgneva kahe aasta eelarvetesse sisse kirjutada. Kuivõrd
tegevusloa taotluste lahendamiseks makstava riigilõivu määr on juba täna reeglina kulupõhine
(riigilõivuseadus § 4), ei ole tegevusloa taotluse lahendamisel tehtavate toimingute maksumuse osas
kulupõhimõtte seaduses sätestamisel eelduslikult märkimisväärset mõju riigieelarvele.
H. Rakendusaktid
Eelnõu sisaldab rakendusaktide kehtestamiseks järgmisi volitusnorme:
- MTSÜS § 9 lõike 5 alusel võib
Vabariigi Valitsuse kehtestada määrusega:
“Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud teadete ja taotluste vormid“ (vt
lisa 1);
- MTSÜS § 11 lõike 4 alusel täiendatakse Vabariigi Valitsuse volitusi kehtestada avaliku teabe
1
seaduse § 32 lõike 5 alusel määrusega MTSÜS § 10 lõikes 4 nimetatud teabe esitamise,
andmete Eesti teabevärava haldajale kättesaadavaks tegemise ning registriandmete Eesti
teabevärava kaudu avalikkusele kättesaadavaks tegemise kord.
Eelnõu rakendusaktide esialgsed kavandid esitatakse koos seaduse eelnõuga. Rakendusaktide
jõustumise aeg planeeritakse MTSÜS jõustumisega samale ajale.
I. Seaduse jõustumine
Seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.
Seaduse jõustumine sõltub Eesti teabevärava, majandustegevuse registri ning teiste registrite
arendamisele kuluvast ajast. Justiitsministeerium palus asjaomastelt ministeeriumidelt enda
11.03.2010 kirja nr 10.2-1/4412 punktis nr 1 eelnõu rakendamise ajakulu prognoosi.
Põllumajandusministeeriumi hinnangul on infotehnoloogiliste lahenduste loomise ja juurutamise
ajaline kulu nende haldusalasse jäävate registrite lõikes erinev, kuid kokkuvõttes peaks piisama kahe
aasta pikkusest üleminekuajast, et tagada MTSÜSi rakendamiseks vajalike infotehnoloogiliste
lahenduste toimimine nende valitsemisalas.
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Sotsiaalministeeriumi hinnangul kulub tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riikliku registri
funktsionaalsuse (registriarendus), mis seob registri andmed tegevusloa omanikule tehtud
ettekirjutustega, arendustööks kuni 180-200 arenduse töötundi. Ravimikäitlejate tegevuslubade
liidestamiseks täiendavat tööaega Sotsiaalministeeriumi hinnangul vaja ei ole.
Eesti teabevärava arendamise aeg sõltub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul
otseselt liidestatavate registrite MTSÜS-i nõudmistele vastavaks viimisele kuluvast ajast ning
minimaalne aeg Eesti teabevärava arenduste realiseerimiseks koos hankemenetluste läbiviimisega on
orienteeruvalt 2 aastat. Selleks, et tagada seaduse tõrgeteta rakendamine, on Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul oodatav ajakulu seaduse vastuvõtmisest selle
rakendamiseni 3 aastat, mis sisaldab olemasoleva MTR-i võimaluste analüüsi, riigihanke korraldamist
(9-12 kuud), registri arendustegevust ja kasutajate koolitust, ent läbirääkimiste tulemusena leiti, et
vajalik arendustöö on võimalik ära teha 1. jaanuariks 2013.
J. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu kooskõlastatakse e-õigus infosüsteemi vahendusel kõigi ministeeriumidega.
Lisaks saadetakse eelnõu arvamuse avaldamiseks järgmistele organisatsioonidele:
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
Eesti Maaomavalitsuste Liit
Eesti Linnade Liit
Notarite Koda
Advokatuur
Tartu Ülikooli Õigusteaduskond
Eesti Juristide Liit
Õiguskantsler
Vabariigi Presidendi Kantselei
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Lühendid:
AGewO
BImSchG
ELTL
EÜ
EÜL
EÜT
GastG
GewO
HKMS
HMS
KorraKS
VKE
ÄS
äärenr

Austria Gewerbeordnung (austria majandustegevuse seadustik)
Bundesimmissionsschutzgesetz (Saksamaa Liidu emissioonikaitse seadus)
Euroopa Liidu toimimise leping
Euroopa Ühendus
Euroopa Ühenduse asutamisleping
Euroopa Ühenduse Teataja
Gaststättengesetz (saksa külalismajade seadus)
Gewerbeordnung (Saksa majandustegevuse seadustik)
Halduskohtumenetluse seadustik
Haldusmenetluse seadus
Korrakaitseseadus
Väikesed ja keskmised ettevõtjad
Äriseadustik
äärenumber
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