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BGBl   Bundesgesetzblatt (saksa riigiteataja) 
BGH    Bundesgerichtshof (Liidu Ülemkohus) 
BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (Liidu Ülemkohtu otsused tsiviilasjades) 
BHO   Bundeshaushaltsordnung (Liidu eelarveseadus) 
BImSchG   Bundesimmissionsschutzgesetz (Saksamaa Liidu emissioonikaitse seadus) 
BImschV Bundesimmissionschutzverordnung (Saksamaa Liidu emissioonikaitse määrus BImSchV) 
BodSchG   Bodenschutzgesetz (saksa pinnasekaitse seadus) 
BV   Bundesverfassung (põhiseadus) 
BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (ametlik Saksamaa Liitvabariigi ülemkohtu 

otsuste kogumik haldusasjades)  
BZRG   Bundeszentralregistergesetz (saksa keskregistri seadus) 
ChemG   Chemikaliengesetz, Gesetz vor Schutz gefährlicher Stoffen (saksa  

kemikaaliseadus) 
DenkmSchG  Denkmalschutzgesetz (saksa mälestistekaitse seadus) 
DÖV   Die Öffentliche Verwaltung (perioodiline väljaanne) 
DVBl   Deutscher Verwaltungsblatt (perioodiline väljaanne) 
EIÕPKK Euroopa põhiõiguste õigusliku baasi moodustavad Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse 

Konventsioon 
e   ehk 
EATUGB Entwurf des Allgemeinen Teils des Umweltgesetzbuches (saksa keskkonnaseadustiku üldosa 

eelnõu) 
EhS   Ehitusseadus 
EL   Euroopa Liit 
ElektronikgeräteG  Elektronikgerätegesetz (saksa elektroonikaseadmete seadus) 
ELL   Euroopa Liidu Leping 
ELPH   Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta 
ELT   Euroopa Liidu Teataja 
EMR Euroopa Majandusruum 
EMRL Euroopa Majandusruumi asutamisleping 
EnWG Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (saksa elektri- ja gaasiseadus) 
EStG   Einkommensteuergesetz (saksa tulumaksuseadus) 
ETLRTS    Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus -  
EuGH   Europäischer Gerichtshof (Euroopa Ühenduste Kohus/Euroopa Ülemkohus) 
EuGHE Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes (Euroopa Ülemkohtu otsuste saksakeelne 

kogumik) 
EuGRZ   Europäische Grundrechte-Zeitschrift (perioodiline väljaanne) 
EuZW   Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (perioodiline väljaanne) 
EÜ   Euroopa Ühendus 
EÜL   Euroopa Ühenduse Asutamisleping 
EÜT   Euroopa Ühenduse Teataja 
FinDienstAufsG Finanzdienstleistungenaufsichtsgesetz (saksa finantsteenustejärelevalve seadus 
FS   Festschrift 
GastG   Gaststättengesetz (saksa külalismajade seadus) 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe) 
GewArch   GewerbeArchiv (perioodiline väljaanne) 
GewO   Gewerbeordnung (Saksa majandustegevuse seadus) 
GG   Grundgesetz (saksa põhiseadus) 
GPSG Geräte- und Produktionssicherheitsgesetz (saksa seatmete ja tootete ohutuse seadus) 
GPSGV Verordnung zum Geräte- und Produktionssicherheitsgesetz (saksa seatmete ja tootete ohutuse 

seaduse alusel antud määrus) 
GüKG   Güterkraftverkehrsgesetz (saksa kaubaveoseadus) 
HGB   Handelsgesetzbuch (saksa kaubandusseadustik) 
HKTS   Halduskoostöö seadus 
HKMS   Halduskohtumenetluse seadustik 
HMS   Haldusmenetluse seadus 
HwO   Handwerksordnung (saksa käsitööseadus) 
JA   Juristische Ausbildung  (perioodiline väljaanne) 
JR   Juristische Rundschau (perioodiline väljaanne) 
JuS   Juristische Schulung (perioodiline väljaanne) 
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JurBl   Juristische Blätter (perioodiline väljaanne) 
JZ   Juristenzeitung (perioodiline väljaanne) 
KaevS   Kaevandamisseadus 
KMH   Keskkonnamõjude hindamine 
KorraKS   Korrakaitseseadus 
KrW/AbfG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 

Beseitigung von Abfällen (saksa ringlusmajanduse toetamise ja jäätmete keskkonnasõbraliku 
kõrvaldamise kindlustamise seadus) 

Kutsedirektiiv Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta 
VKE   Väikesed ja keskmised ettevõtjad 
KWG   Kreditwesengesetz (saksa krediidiseadus) 
LBO   Landesbauordnung 
LFGB Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (saksa toiduainete, 

tarbeesemete ja loomasöödavahendite seadustik) 
lk   lehekülg    
LadSchlG   Ladenschlussgesetz (kaupluste sulgemise seadus) 
MLS   Tšehhi majandustegevuse litsentseerimise seadus 
MMR   Multimedia und Recht (perioodiline väljaanne) 
MOS   Masinaohutuse seadus 
MOSM Majandus- ja kommunikatsiooniministri masina ohutuse seaduse § 6 lg 4 ja § 7 lg 6 alusel 

kehtestatud määrus „Nõuded masinale ja ohutusseadisele ning nõuetele vastavuse hindamise ja 
tõendamise kord” 

MTÕ   Majandustegevuse õigus 
MTS   Majandustegevuse seadustik 
MTVS   Poola majandustegevuse vabaduse seadus 
MuKS   Muinsuskaitse seadus 
NatSchG   Naturschutzgesetz (saksa looduskaitse seadus) 
NJW   Neue Juristische Wochenschrift (perioodiline väljaanne) 
NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungsreport (perioodiline väljaanne) 
nt    näiteks 
NVwZ   Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (perioodiline väljaanne) 
NZG   Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (perioodiline väljaanne) 
OECD  Organization for Economic Cooperation and Development (Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsioon) 
OLG   Oberlandesgericht (Saksamaa teise astme ringkonnakohus) 
OVG Oberverwaltungsrericht (Saksamaa teise astme ringkonnakohus haldusasjades) 
PBefG   Pesonenbeförderungsgesetz (isikute vedamise seadus) 
PflSchG   Gesetz zum Schutz von Kulturpflanzen (saksa kultuurtaimede kaitse seadus) 
PolG   Polizeigesetz (saksa liidumaa politseiseadus) 
PS   Eesti Vabariigi Põhiseadus 
RdA   Recht der Arbeit (perioodiline väljaanne) 
RHS   Riigihangete seadus 
RdtS   Raudteeseadus 
RV   Rahvusvaheline 
SBA   Small Business Act 
SKV   Saastuse kompleksne vältimine 
SprerngG   Sprengstoffgesetz (saksa lõhkeaineseadus) 
TDG   Teledienstegesetz (saksa teleteenuste seadus) 
TeeS   Teeseadus 
TKG   Telekommunikationsgesetz (saksa telekommunikatsiooni seadus) 
TNVTS Toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus 
TTOS Toote ja teenuse ohutuse seadus 
UGB-KomE Umweltgesetzbuch, kommertierter Entwurf (saksa keskkonnaseadustiku kommenteeritud 

eelnõu) 
UIG   Umweltinformationsgesetz (keskkonnainformatsiooni seadus) 
UPR   Umwelt- und Planungsrecht (perioodiline väljaanne) 
WaffG   Waffengesetz (saksa relvaseadus) 
WB   World Bank (Maailmapank) 
WeinG   Weingesetz (saksa veiniseadus) 
WHG   Wasserhaushaltsgesetz (saksa veemajandamise seadus) 
WRP   Wettbewerb in Recht und Praxis (perioodiline väljaanne) 
WTO   World Trade Organization (Maailma Kaubandusorganisatsioon) 
WuV   Wirtschaft und Verwaltung (perioodiline väljaanne) 
VAG   Versicherungsaufsichtsgesetz (kindlustustegevuse järelevalve seadus) 
VersG   Versammlungsgesetz (saksa kogunemisseadus)  
VG   Verwaltungsgericht (Saksamaa esimese astme kohus haldusasjades) 
VGH   Verwalgungsgericht (Saksamaa esimese astme kohus haldusasjades) 
VO   Verordnung (määrus) 
VwVfG   Verwaltungsverfahrensgesetz (saksa haldusmenetluse seadus) 
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (perioodiline väljaanne) 
ZfR   Zeitschrift für Rechtswissenschaft (perioodiline väljaanne) 
ZfZ    Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern (perioodiline väljaanne) 
ZG   Zeitschrift für Gesetzgebung (perioodiline väljaanne) 
ZIP   Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (perioodiline väljaanne) 
ZRP   Zeitschrift für Rechtspolitik (perioodiline väljaanne) 
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ÄS   Äriseadustik 
äärenr   äärenumber 
ÜK   Ühtne kontaktpunkt 
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Sissejuhatus 
 

Kodifitseerimise analüüsi kulg ja metoodika 

Peamine kodifitseerimise metoodiline kaalutlus on kõigepealt esile tuua Eesti majandushaldusõiguse 
ning majandustegevuse õiguse laiem tähendus, et seejärel saaks loodava majandustegevuse 
seadustiku üldosa seaduse kindlatele alustele tsementeerida. Kodifitseerimise aluseks olev analüüs 
teostatakse põhimõtteliselt neljas osas. Kõigepealt selgitatakse välja kodifitseerimise põhimõtteline 
vajalikkus või vähemalt selle hüpoteetiline vajalikkus ning piiritletakse teoreetiliselt majandustegevuse 
õigus (I osa). Seejärel vaadeldakse, kuidas on majandustegevuse õigus reguleeritud valitud 
välisriikides, kasutades selleks õigusivõrdlevat meetodit. (II osa). Kolmanda sammuna vaadeldakse 
rahvusvahelisest õigusest,  Euroopa õigusest ja Põhiseadusest tulenevad suunised ning antakse 
ülevaade Eestis kehtivast majandustegevuse õigusest (III osa). Analüüsi viimase etapina püütakse 
eelnevalt uuritu abil välja selgitada, milline võiks olla Eesti majandustegevuse seadustiku üldosa 
kontseptsioon (IV osa). 

Seotud dokumendid 

Majandustegevuse õiguse kodifitseerimise analüüsimisel on eelkõige lähtud järgmistest ametlikest 
dokumentidest:  

- Parema õigusloome arendamise programm, Kinnitatud riigisekretäri 22.mai 2008..a. 
käskkirjaga nr 85-H; Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 Lissaboni strateegia 
rakendamiseks, Riigikantselei tööversioon arvutivõrgus kättesaadaval: 
http://www.riigikantselei.ee/failid/2008_07_02_MTTK_2008_2011.pdf;  

- P. Varul/M. Kerdi/U. Volens/J. Raidla/R. Lang, Ettevõtja õigus. Tegevuskava ettevõtlusalase 
õiguskeskkonna rahvusvahelise konkurentsi parandamiseks, Juridica 2006, 227 jj, 
arvutivõrgus kättesaadaval: 
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35618/Ettev%F5tja+%F5igus.pdf;  

- Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 
arvutivõrgus kättesaadaval: http://www.mkm.ee/failid/Poliitika_201006.pdf;  

- Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm, punkt 2.13, Vabariigi Valitsuse 20.detsembri 2007. a 
korraldus nr 579;  

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12.12.2006 direktiivi 2006/123/EÜ teenuste osutamise kohta 
siseturul (teenuste direktiiv), ELT L 376/36 - 27.12.06; Arvutivõrgus eesti keeles 
kättesaadaval: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:ET:PDF;  

- Small Business Act, COM (2008)394, kättesaadav arvutivõrgus inglise keeles: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba/com_2008_394_sba.pdf; 

- Varasem katse luua majandustegevuse seadustiku üldosa seadus. Justiitsministeerium.  
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I OSA – MTÕ kodifitseerimise vajalikkus ja MTÕ piir id  
 
 

§ 1. MTÕ kodifitseerimise vajalikkus  

1. Ideaalolukord 

Eesti õiguskorras võib vastavalt PS §-dele 3 ja 102 vastu võtta ja välja kuulutada võib ainult selliseid 
seadusi, mis on formaalselt ja materiaalselt põhiseadusega kooskõlas. Seega moodustavad Eesti 
Vabariigi Põhiseadusest tulenevad suunised lähteolukorra mistahes seaduse eelnõu koostamisele. 
Sama kehtib ka majandustegevuse seaduse eelnõu kohta, mida siinkohal on püütakse vaadelda Eesti 
põhiseadusest lähtudes.  
 
Majandustegevuse üldosa seaduse eelnõu vundamendi Eesti õiguskorras moodustab Eesti Vabariigi 
Põhiseadus. Isiku majandustegevuse piiramine avaliku võimu kandja poolt peab olema legitiimne eriti 
pilguga põhiseaduse suunas. Iga isiku subjektiivne majandusõiguslik positsioon õiguskorras baseerub 
vastaval põhiõigusel või -vabadusel, mis tõttu seab lähtekohad isiku majandustegevuse seaduse 
loomisel eelkõige PS. 
 
Eesti Vabariigi Põhiseaduses sisalduvad peamised üldised printsiibid (üldine seadusereservatsioon 
[PS § 3 lg 1 ls 1], määratuse põhimõte [PS § 13 lg 2], välislepingute siduvuse ja ratifitseeritud 
välislepingute ülimuslikkuse põhimõte [PS §§ 120-123], sotsiaalriigi põhimõte [PS § 10], õigusriigi 
põhimõte [PS § 10], Euroopa Liitu kuuluvuse printsiip [EV PS Täiendamise seadus § 1], kohaliku 
omavalitsuse põhimõte [PS § 154 jj], keskkonnaprintsiip [PS § 5, § 53], PS majandushaldusõiguslikult 
tähtsad volitusregulatsioonid [nt PS § 111 ja § 132]) on aluseks isiku majandustegevuse vabadusele 
ning toetavad selle sõnaselget sätestamist kodifitseeritud õigusaktis.  
 
Tulenevalt Euroopa Liitu kuuluvuse printsiibist tähendab põhiseadusega kooskõla nõue loomulikult ka 
kooskõla nõuet Euroopa Liidu õigusega. Samas tuleb rõhutada, et Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga 
ühinemise lepingule lisatud ühinemisakti1 artikli 2 alusel muutusid alates Euroopa Liiduga ühinemise 
kuupäevast Eesti Vabariigi suhtes siduvaks Euroopa Ühenduse asutamisleping ja Euroopa Liidu 
leping2 ning nende alusel vastuvõetud aktid. Need aktid moodustavad Euroopa Kohtu hinnangul 
omaenda õiguskorra, mis on liikmesriikide õigussüsteemide lahutamatu osa ja mida nende kohtud on 
kohustatud kohaldama.3 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.4 Seega peab majandustegevuse piiramine olema kooskõlas ka Euroopa Liidu õigusega.  
 
Tulenevalt PS § 123 lõikest 2, mille kohaselt kui Eesti õigusaktid on vastuolus Riigikogu poolt 
ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid, on ka välislepingud oluliseks 
suuniseks majandustegevuse seaduse eelnõule.   
 
Peale üldiste põhimõtete sisaldab PS nagu kirjeldatud isiku 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 kommunikatsioonivabadus (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). Loetletud isiku põhiõigustele 

                                                      
1 RT II 2004, 3, 8. 
2 Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioonid, Euroopa Liidu Teataja (ELT) C 321, 
29.12.2006. 
3 RKPJK 26.06.08 otsus nr 3-4-1-5-08, p 29.  
4 RKPJK 11.05.05 arvamus nr 3-4-1-3-06, p 15–16.  
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- vabadustele ning võrdsusõigustele viidates on möödapääsmatu järeldus, et Põhiseadus toetab 
majandustegevuse õiguse kodifitseerimise eesmärki.  
 

2. Probleemolukord 

Kahjuks ei peeta sageli majandustegevuse regulatsioone koostades piisavalt silmas Eesti 
põhiseaduses ega Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklites 28–30, 43, 46, 49–55 sätestatut. 
Näiteks takistavad mitmed objektiivsed (eelkõige piirangud, mis on kehtestatud ohu vältimiseks 
avalikule huvile) ning subjektiivsed (nt kvalifikatsiooni nõuded) barjäärid uusi ettevõtjaid turule 
sisenemisel. Samuti kehtivad sageli piirangud juba tegutsevatele ettevõtjatele. Kõik sellised piirangud 
takistavad lõppkokkuvõttes teatud määral isikute majandustegevust, mistõttu tuleb iga piirangu 
sisseviimise vajadust kaaluda isiku majanduslike põhivabadustega. Selleks on Eesti põhiseaduses 
olemas hästi süstematiseeritud majanduslike põhiõiguste kataloog.  
 
Täna ei ole selge, kas piirangud on kehtestatud kooskõlas isiku majanduslike põhiõigustega või mitte. 
Siinkohal püüab majandustegevuse seaduse eelnõu teha panuse selles osas, et majandustegevuse 
õigus oleks kooskõlas majanduslike põhiõigustega. Keeruline on küsimus, milliste parameetrite alusel 
probleemi hinnata. Esimene võimalus probleemi hinnata, on täna Eestis kehtiva 
majandustegevusregulatsiooni PS vastavusanalüüs. Kuivõrd vastavusanalüüs on keeruline ja 
aeganõudev, tuleks püüda leida alternatiivseid mõõtmise viise. Siinkohal on asjakohane küsida, et 
milliste kriteeriumite alusel langetab ettevõtja otsuse asukohariigi valikul. Esmalt vaadeldakse 
kindlasti majanduslikke aspekte, kuid vähemtähtis ei saa lõppkokkuvõttes olla ka õiguslik keskkond 
Riiki sunnib seega majandustegevuse regulatsiooni parandamisel pingutama eelkõige tõhusama 
ettevõtluskeskkonna loomine. Majandustegevusega tegeleva isiku jaoks moodustab regulatsioonidest 
tähtsaima osa nn majandustegevuse õigus. See õigusharu hõlmab neid avalikke regulatsioone, mis 
piiravad ja/või suunavad majandussubjekti tegevust.  
 
Seega on üldistatult olukorra parimaks mõõdupuuks majandustegevuse õiguse selgus kui 
majanduskeskkond. Majandustegevus õigus on Eestis reguleeritud ebaselgelt, ebaühtlaselt, 
tuginedes sageli põhjendamatult erinevatele alustele. Paraku puudub Eestis majandushaldusõiguse 
ühtse reguleerimise traditsioon. Seega on majandushaldusõiguse kodifitseerimine ühtsesse õigusakti 
(nt majandustegevuse seadus) täiesti uus nähtus. Valdav osa Eesti majandustegevuse 
regulatsioonist on laiali puistatud suurde hulka erinevatesse õigusaktidesse. Selle tulemusena on 
tekkinud olukord, kus majandushaldusõiguslikust regulatsioonist tulenevad piirangud on täiesti 
ebaselged ning kujutavad endast seega ettevõtja jaoks bürokraatlikke takistusi. Selge 
majandushaldusõiguslik regulatsioon ettevõtjale asukohariigi valikul mõistlikuks eeliseks.  
 

3. Olukorra hindamise mõõdupuu - õigusselgus, õigus kindlus 

Eestis valitseb käesoleval ajal olukord, kus ettevõtlusega tegutsev isik seisab pidevalt silmitsi 
erinevates valdkondades kehtestatud piirangutega, need on litsentsid, tegevusload, kooskõlastused, 
registreerimised jms. Seejuures põhjendab iga eriala spetsialist piirangu vajadust isemoodi, tavaliselt 
enda valdkonna spetsiifilisest huvidest lähtuvalt. Kõik toodud piirangud kujutavad endast 
põhiseadusega tagatud isiku põhiõiguste ja -vabaduse piiramist. Järelikult tuleks seada piirangud 
vastavalt Eesti õiguskorra suunistele, esmajärjekorras Eesti Vabariigi PS-st lähtuvalt, st alati peab 
kõigepealt analüüsima ja kaaluma piirangu vastavust põhiseadusele ning toetuma seejuures 
kindlatele õigusdogmaatilisele põhimõtetele. Lõpptulemusena seab eelnõu kõikidele 
majandustegevuste piirangutele ühtse ja õiguskorraga kooskõlas oleva kontseptsiooni. 
 

4. Lahendus  – majandustegevuse õiguse kodifitseeri mine 

Justiitsministeeriumis on vastu võetud otsus kodifitseerida mitmed Eesti õigusvaldkonnad. Ühe sellise 
võimaliku kodifitseeritava õigusvaldkonnana on vaatluse alla võetud majandushaldusõigus. 
Kodifitseerimisprojekti käigus valmistatakse ette seaduse eelnõu, mille eesmärk on kehtestada ühtne 
õiguslik baas majandustegevuse lubamisele, piiramisele ning keelamisele riigi poolt. Eelkõige 
peetakse eelnõu ettevalmistamisel silmas eesmärki luua üldine raamistik kõikidele sellistele 
regulatsioonidele, mis seavad ettevõtjale kohustuse hankida kõikvõimalikke tegevuslubasid, litsentse 
kooskõlastusi, teha registreerimisi jne.  
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Seaduse eelnõu regulatsiooni esemeks võib seega laiemas tähenduses pidada 
majandushaldusõigust. Kahjuks ei ole Eesti õiguskirjanduses ega praktikas „majandushaldusõiguse” 
mõistele selget sisu antud. Seda peetakse laiemas tähenduses õigusharuks, mis käsitleb majanduse 
mistahes koordineerimist riigi poolt. Majandushaldusõigus kitsamas tähenduses käsitleb aga 
majandussubjekti ettevõtlusvabadust ning selle piiramisega seonduvaid küsimusi (majandustegevuse 
õigus). 
 
Eelnõu väljatöötamise lõpptulemuseks on õigusakt, mis allutab majandustegevuse lubamise, 
keelamise ning piiramise täpsele ja üheselt mõistetavale regulatsioonile ning mille kooskõla Eesti 
õiguskorraga (rahvusvahelise õigusega, Euroopa õigusega ning põhiseadusega) on üksikasjalikult 
läbi analüüsitud. Küsitav on aga, kuidas sellist õigusakti süstemaatiliselt üles ehitada. Just sellele 
küsimusele vastuse leidmiseks üritab käesolev seaduse eelnõu analüüs kindlad alused paika seada. 
Lõpptulemusena selgitab seaduse eelnõu analüüs välja Eesti jaoks parima majandustegevuse 
regulatsiooni kontseptsiooni. Käesoleva lähteülesande eesmärk, on paika seada hilisema põhjalikuma 
analüüsi struktuur ning uuritavad põhiküsimused. 
 
Lahenduseks on majandustegevuse üldosa seadus, mis peab edaspidi tagama majandustegevuse 
eriregulatsioonide kooskõla põhiseadusega, rahvusvahelise õiguse ning Euroopa Liidu õigusega. 
Lisaks sellele peab majandustegevuse üldosa seadus astuma sammu veelgi edasi ning tagama mitte 
üksnes kooskõla põhiseadusega, vaid ka toetama isiku majanduslike põhivabaduste teostamist, st 
suurendama majandustegevuse vabadust (PS § 29 lg 1 ja PS § 31). Kindlasti ei tohiks 
majandustegevuse regulatsioon olla mitte üksnes piirava olemusega, vaid luues rohkem selgust 
kaasa aitama pigem isiku majanduslikke põhiõigusi ja –vabadusi teostamisele. Majandustegevuse 
seaduse eelnõu on orienteeritud sellele, et lõpptulemusena väheneks majandushaldusõigust 
sisaldavate regulatsioonide arv, ulatus ja keerukus, st väheneks bürokraatia. Nii luuakse vähesema 
normidekogusega rohkem õigust. 
 
Majandustegevuse üldosa seaduse kontseptsiooni väljatöötamisel kasutatakse eelkõige 
õigusivõrdlevat meetodit. Seejuures peetakse silmas ka põhiseadusest, rahvusvahelisest õigusest ja 
Euroopa õigusest tulenevaid suuniseid. 
 
Eelnõu peamiseks ülesandeks on ühtsete majandustegevust reguleerivate normide kehtestamine. 
Komplitseeritud majandustegevuse õigus on selgeks takistuseks ettevõtlusega alustamisel. 
Majandushaldusõiguse subjekt, so füüsiline või juriidiline isik, kes alustab või tegeleb 
majandustegevusega, peab suutma hoomata tema jaoks olulisi regulatsioone. Eelkõige peab 
majandustegevusega alustav või sellega juba tegelev isik mõistma, et majandustegevuse õiguse 
keerukus ei ole põhjuseks, miks majandustegevusest loobuda. 
 
Majandustegevuse seaduse eelnõu peab endast kujutama majandustegevuse õiguse üldosa 
regulatsiooni, mis seab selge õigusliku raamistiku kaasaegse ning efektiivse majandustegevuse 
õiguse kujundamisele. Üldosa seaduse valmides võib asuda tegema ettepanekuid vastavate 
erivaldkondade regulatsioonide viimiseks kooskõlla üldosaga. 
 
Selleks peab majandustegevuse seaduse eelnõus üldosa seadusena eelkõige sisalduma: 

 
− täpselt sõnastatud eesmärk; 
− täpselt sätestatud reguleerimisala (isikuline ja esemeline reguleerimisala); 
− sõnastatud majandustegevuse vabaduse põhimõte 
− sisustatud ning defineeritud majandustegevuse õiguse mõisted (majandustegevus, 

majandustegevusega tegelev isik, tegevusluba, põhjused tegevusloa andmisest 
keeldumiseks, majandustegevuse järelevalveasutus, lubade kontsentratsioon jne);  

− ühtselt mõistetav millistel juhtudel on vaja mistahes tegevusluba nt litsentsi, muid 
registreerimisi, kooskõlastusi jms (edaspidi majandustegevuse luba); 

− majandustegevuse loa saamise eeldused; 
− põhjused, miks on võimalik loa andmisest keelduda; 
− paika seatud kord, mille alusel loa saamisest keeldumist vaidlustada; 
− piisava täpsusega tuleb sätestada ka avaliku võimu asutused, kes on majandustegevuse loa 

andmise eest vastutavad (edaspidi majandustegevuse asutus) ning nende volituste piirid 
järelevalve teostamisel. 
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Majandushaldusõiguse kodifitseerimisprojekti käigus valmiv eelnõu peaks tulevikus moodustama 
ettevõtja seisukohast õigusliku ja terminoloogilise põhiraamistiku. Eelnõu võib pidada seega üheks 
tähtsamaks majandusalaseks seaduseks, mis kujundab kõiki majandustegevuse eriregulatsioone. 
Üldosa seaduse toimimise mehhanism seisneb selles, et kõik ülejäänud majandustegevuse 
regulatsioonid lülitatakse (tagantjärele) ühtsesse majandustegevuse õiguse süsteemi. Nii suureneb 
õigusselgus ja väheneb õigusmassi komplekssus. Praktikas on sellest kasu nii seaduse kohaldajal kui 
ka selle subjektil. 
 
Nagu on tõestanud SGB loomine Saksamaal on kodifikatsiooni loomise õnnestumiseks modernse 
parlamentarismi tingimustes selle legislatiivperioodide katkendlikkuses vajalik seaduse 
kontseptsioon5. Välisriikide õigusest, rahvusvahelisest õigusest, Euroopa õigusest, eesti 
põhiseadusest ning ülejäänud eesti kehtivast õigusest  tuleneva baasi toel selgitatakse kõigepealt 
välja eesti majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kontseptsioon, mis katab kogu 
majandustegevuse õigust ning kujutab endast korrapoliitilist juhist modernse, õhukese ja efektiivse 
21. sajandi majandustegevuse õiguse arendamisel6. See üldistav kontseptsioon jätab 
majandustegevusõiguslikud eriseaduses põhimõtteliselt puutumata. Kontseptsiooniliselt üritab MTS 
üldosa seadus harmoniseerida omavahel Põhiseadust, kehtivat õigust ning rahvusvahelisest ja 
Euroopa õigusest tulenevate suuniseid. 
 
Igal juhul tuleb kodifitseerimisprojekti käigus silmas pidada, et uus majandustegevuse õigus 
tõepoolest ülevaatlikuks ning „õhukeseks” jääks. Vältida tuleb seega pikaajalise projektitöö käigus 
tekkivat ohtu, et kaldutakse kõrvale algsetest eesmärkidest. Enim tuleb rõhutada õigusmaterjali 
redutseerimist tegelikult tähtsale reguleerimisvaldkonnale. Nõnda ei saa uuele MTS teleoloogiliselt 
keskenduda laiaulatuslikult näiteks tarbijakaitse aspektidele. Tarbijakaitse peab jääma teiste selleks 
ettenähtud regulatsioonide esemeks. MTS seevastu teenib ainuüksi eesmärki koondada 
majandustegevusega alustava ning tegeleva isiku suhtes kehtiv regulatsioon.  
 

                                                      
5 Vdl H. Zacher, Das Vorhaben des Sozialgesetzbuchs teoses: Schriftenreiche des deutschen Sozialverbandes, Heft 40, lk 17. 
6 Vdl. R. Stober, Gewerbeordnung 21, NVwZ 2003, 1349, 1350. 
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§ 2. Majandustegevuse õiguse piiritlemine 
 

Kirjandus 
Privaatne majandusõigus: J . Meyer, Wirtschaftsprivatrecht, 6. Auflage, 2006; P. Müssig, Wirtschaftsprivatrecht, 8. Auflage, 
2005; F. Schade, Wirtschaftsprivatrecht, 2006. 
 

1. MTÕ piiritlemise vajalikkusest 

Valmiva analüüsi esemeks on majandustegevuse õiguse üldosa. Seega põhjapanevaks küsimuseks 
on, et mis on majandustegevuse õigus. Sellele ei saa anda lühidat vastust riigis, kus puudub sellise 
õigusharu selge teadvustamine. Eesti õiguskeeles puudub hetkel mõiste „majandustegevuse õigus” 
ning seetõttu võib vastava termini kasutamine ilma selle tähendust selgitamata tekitada palju 
segadust. Eestis räägitakse reeglina 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”, millest kõnealune mõiste on 
tuletatud, hoopis üht osa majandushaldusõigusest (saksa keeles „Wirtschaftsverwaltungsrecht”, 
inglise keelde tõlgitakse tavaliselt kui „public commercial law”). Ka „majandushaldusõigus” on 
terminina Eesti õigusruumis vähetuntud. Kõige laiemas tähenduses võib seda mõista kui 
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 e. majandustegevuse õigusest. Seetõttu võibki majandushaldusõiguse termini 
selle kitsamas tähenduses asendada mõistega „majandustegevuse õigus”. Kõnealuse termini 
kasutuselevõtt Eesti kehtiva õiguse ülevaate koostamisel ja analüüsil on tingitud kavatsusest võtta 
see keskse mõistena kasutusele käesoleva majandushaldusõiguse kodifitseerimisprojekti raames 
koostatavas seaduses. Otstarbekas esmalt seega nii majandushaldus- kui majandustegevuse õiguse 
mõistete vähese tuntuse tõttu neid üldiselt tutvustada ning määratleda. Eeskätt vajab käsitlemist 
majandustegevuse õiguse süstemaatiline paiknevus õiguskorras. Samuti tuleb selgitada, mida 
kujutavad endast majandustegevuse õiguse printsiibid, relevantsed rahvusvahelised ning 
põhiseaduslikud aspektid, ajaloolised aspektid, majandustegevuse reguleerimise traditsioonid 
erinevates õigusruumides ning majandustegevuse kodifitseerimine mujal maailmas. Siinkohal on 
analüüsi peamine eesmärk sisustada majandushaldusõiguse ning majandustegevuse õiguse mõisteid 
ning määratleda nende paiknevus Eesti õigussüsteemis. Käesoleva osa tulemuseks on ühest küljest 
selgituslik aspekt, kuid ka ülejäänud analüüsi suhtes siduv uuritava materjali piiritlemine. MTÕ 
piiritletakse saksa õiguskirjanduse abil. 
 

2. Avalik majandusõigus või majandushaldusõigus? 

2.1. Avalik majandusõigus 
Mõiste "avalik maandusõigus" all võib mõista kõikide õigusnormide kogumit, mis reguleerivad 
majandussubjekti ning avaliku võimu kandja vahelist õigussuhet või avaliku võimu kandja enda 
osalemist turul või konkureerivate eraõiguslike majandussubjektide omavahelist majanduskäitumist (nt 
konkurentsiõigus)7. Avalikust majandusõigusest eristatakse majanduskaristusõigust ning 
majanduseraõigust. Vastavalt üldtunnustatud avaliku ja privaatse õiguse eristamisele8 reguleerib 
privaatne majandushaldusõigus9 turuosaliste omavahelisi õigussuhteid10. Kui riik või muu avaliku 
võimu kandja osaleb turul sarnaselt teistele  majandussubjektidele, allub temagi privaatse 
majandusõiguse reeglitele11. Samuti leiab sageli käsitlemist ka majanduse enesehaldusõigus12, mille 

                                                      
7 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 3 äärenr 1; U. Schliesky, Öffentliches Wirtschaftsrecht, lk 3;  
8 Vt Selle kohta nt H. Sodan/J. Ziekow, Grundkurs öffentliches Recht, § 67 äärenr 11 jj. 
9 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 3 äärenr 1 jj; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 1 äärenr 3 jj. 
10 Vdl J. Meyer, Wirtschaftsprivatrecht, 6. Auflage, 2006; P. Müssig, Wirtschaftsprivatrecht, 8. Auflage, 2005; F. Schade, 
Wirtschaftsprivatrecht, 2006. 
11 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 3 äärenr 4. 
12 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 4 lk 48 jj; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 22 lk 337 jj; R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 43 I 1 lk 282 jj. 
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puhul ei ole suunajaks avalik võim vaid eraõiguslikud asutused ja organid (nt Kaubandus- ja 
Tööstuskoda). 
 
2.2. Majandushaldusõigus 
Majandushaldusõigus seevastu sisaldab seda õigusmaterjali, mis on küll avalik majandusõigus, kuid 
ka samas haldusõiguse eriosa (nt keskkonna-, ehitus- ja planeerimisõiguse kõrval) ning on seega 
avalikust majandusõigusest laiema tähendusega. Majandushaldusõiguse üks vorm on 
majandustegevuse õigus, mille allikaks on traditsiooniliselt Gewerbeordnung, kuid aja jooksul on välja 
kujunenud rida majandustegevuse õiguse eriosa valdkondi, mis on reguleeritud eraldi seadustes. 
Neid eriseaduseid on, nagu eelmises kirjas mainisin, väga keeruline kokku koondada. Lisaks 
majandustegevuse õigusele on majandushaldusõiguse osaks nt ka majandustoetuste õigus ning 
viimasel ajal uue trendina eraldi käsitlemist leidnud infrastruktuuride reguleerimise õigus 
(telekommunikatsioon, post, energia). 
 
2.3. Eristamise vaieldavus 
Saksa ja Austria õigusruumis nimetatakse sageli majandushaldust (reeglina selle üldosa) selle sõna 
sünonüümi ja noorema terminina ka „avalikuks majandusõiguseks”. Avaliku majandusõiguse ning 
majandushaldusõiguse kattumine ja suhestumine teineteisega ei ole aga tihti sugugi selge ning selle 
üle ka vaieldakse. Tendentsina võib viimasel ajal täheldada aga avaliku majandusõiguse mõiste 
tähenduse (osalist) eristamist majandushaldusõigusest. Antud õigusvaldkonna ühise katusmõistena 
leiab seejuures üha rohkem poolehoidu termin „avalik majandusõigus”13, sest tihti ei hõlma antud 
õigusharu üksnes haldusõiguslikku eraõigusliku majandusõiguse korraldamist (esiplaanil 
korrapoliitilised eesmärgid ja ohutõrje14), vaid pigem on tegu kõikide nende regulatsioonide 
kogumikuga, millega kaasneb majanduse mistahes riivamine, mõjutamine ning suunamine avaliku 
võimu poolt15. Erinevalt majandushaldusõiguse mõistest ei liigitata avaliku majandusõigust üld- ning 
eriosaks. Avalik majandusõigus on katusmõisteks kõikidele ülejäänutele olemuselt avalik-õiguslikele 
majandusõiguse harudele. Tulenevalt majandushaldusõiguse mõiste muutumist Eesti kõnepruugist 
järjest enam kasutatavaks muutumisest, võetakse edaspidi aluseks termin majandushaldusõigus.  
 

3. Majandushaldushaldusõigus 

3.1. Probleemid piiritlemisel ja süstematiseerimise l  
Vaatamata rohkearvulistele majandushaldusõiguse temaatilistele sõnavõttudele ei ole tänaseni 
kahjuks välja kujunenud rahvusvaheliselt tunnustatud selgelt piiritletavat ning ühese definitsiooni, 
kontseptsiooni, terminoloogia ning sisuga majandushaldusõiguse mõistet. Piiride puudumisel 
majandushaldusõiguses on mitmeid põhjuseid. Esiteks ei ole majandushaldusõigus tüüpiline 
õigusmõiste. See väljend sisaldab endas ajaloolisi, sotsiaalseid, majanduslikke, ökoloogilisi, eetilisi, 
geograafilisi, poliitilisi ja haldusteaduslikke mõõtmeid16. Seega on antud valdkond niivõrd lai, et 
siinkohal räägitakse õigustatult majandushaldusõigusteadusest, mida paljude teiste 
õigusvaldkondade puhul olla ei saa. Ebaselge on ka majandushaldusõiguse liigitamine. Mõisteid 
„majandus” ja „haldus” ei saa antud kontekstis kvalifitseerida üheselt era- või avalik-õiguslikuks, sest 
majandushaldusõigus lõikub pea kõikide võimalike õigusharudega (avalik õigus, tsiviilõigus, 
karistusõigus, rahvusvaheline õigus, euroopa õigus jne). Majandushaldusõigus on ka ühe 
majandusõiguse vormina sageli veel küllaltki noor õigusharu, mistõttu ei ole ta veel paljudes riikides 
kodifitseeritud ega põhjalikult läbi arutatud. 
 
Euroopa autorid on majandushaldusõiguse süstematiseerimiseks välja pakkunud palju erinevaid 
kontseptsioone, kuid nende eraldi lahtiseletamine siinkohal oleks liialt aeganõudev. Enim on 
majandushaldusõigus eraldi temaatikana käsitlust leidnud saksa õigusruumis17. Ka on saksa 
majandushaldusõiguse mudel leidnud rohket poolehoidu muude maailma riikide seas. Seetõttu 
tugineb ka käesolev uurimustöö majandushaldusõiguse süstematiseerimisel paljuski saksa 
kirjandusele. Traditsiooniliselt jaotatakse majandushaldusõigus süstemaatiliselt kaheks, need on üld- 
ja eriosa. Majandushaldusõiguse üldosa esemeks on kõik üldisemat laadi riigipoolsed suunised 
                                                      
13 Vdl. W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfasungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 1 äärenr 3 jj; J. Ziekow, Öffentliches 
Wirtschaftsrecht, § 3 äärenr 1 jj. 
14 Vt majandustegevuse õiguse seose kohta politseiõigusega nt A. Greiner, Polizei- und Gewerberecht, Stuttgart, München, 
Hannover, 1979; R. Gröschner, Wirtschaftsüberwachung in gewerbepolizeirechtlicher Tradition und 
wirtschaftsverwaltungsrechtlichem Wandel, Ergebnisniederschrift der Tagung der wissenschaftlichen Mitarbeiter in Kiel 1986. 
15 J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 3 äärenr 1. 
16  
17 Saksa majandustegevusalane regulatsioon on üks vanimaid ning tuntumaid Euroopas, sellekohta täpsemalt allpool. 
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majandusehaldussüsteemi kujunemiseks. Eriosa esemeteks on aga majandustegevuse sektoreid 
eraldi käsitlevad regulatsioonid. Majandushaldusõiguse põhiliseks esemeks on eraõigusliku 
majandustegevuse haldusõiguslik korraldamine riigis. Esiplaanil on eelkõige korrapoliitilised 
eesmärgid (ohutõrje). Seetõttu on majandushaldusõiguse suunitlus kitsam võrreldes avaliku 
majandusõigusega. Siiski kasutatakse käesolevas analüüsis edaspidi Eesti keelepruugis tuttavamat 
majandushaldusõiguse mõistet. 
 
3.2. Majandushaldusõiguse üldosa 
Majandushaldushaldusõiguse üldosa esemeks on eelkõige kõikvõimalikud regulatsioonid ja suunised, 
mis on aluseks riigi majandushaldussüsteemi kujunemisele. Siin vaadeldakse tavaliselt rahvusvahelisi 
lepinguid, euroopa õiguse allikaid ning riigi põhiseaduses sätestatud printsiipe, mis kõik koos 
moodustavad riigi nn „majandusliku põhiseaduse” (saksa k Wirtschaftsverfassung). 
 
3.3. Majandushaldusõiguse eriosa 
Kahjuks ei ole majandushaldusõiguse eriosas veel välja kujunenud selget ja üldlevinud süstemaatikat, 
mille alusel eriosa esemeid piiritleda. Põhjused, miks majandushaldusõiguse eriosas selge 
piiritlussüsteem puudub, on eelkõige ajaloolised ning on tugevalt seotud majanduse dünaamilise 
arenguga viimase aastasaja jooksul. Majandushaldusõiguse regulatsiooni (nii üld- kui eriosa) 
iseloomustab muutuste kiireloomulisus, mis omakorda tingib õigusmaterjali „killustumise” paljude 
erinevate majandusvaldkondade vahel. Veelgi keerulisemaks on viimastel aastakümnetel 
majandushaldusõiguse mõistmisel muutnud olukorda keskkonnateemaatika lõikumine 
majanduseluga. Keskkonnaküsimused moodustavad majandushaldusõiguse siseselt omaette 
õigusliku dimensiooni. 
 
Siiski on võimalik välja valida sellised majandushaldusõiguse eriosa esemeteks olevad 
majandussektorid, mis juriidiliselt, majanduslikult ning õiguspraktilisest seisukohast võrdselt huvi 
pakuvad. Traditsioonilisima ning kesksema majandushaldusõiguse eriosa eseme moodustab 
majandustegevuse (avaliku piiramise) õigus (saksa k Gewerberecht18), mida peetakse suhteliselt pika 
eksisteerimisperioodi tõttu majandushaldusõiguse hälliks. Tõlgituna eesti keelde tähendab 
Gewerberecht „majandustegevuse õigust” ning lihtsuse huvides on otstarbekas eesti keeles antud 
alajoatust ka edaspidi nõnda nimetada. Majandustegevuse õigus on kantud eesmärgist hoida halduse 
kaudu korda eraõiguslikus majandustegevuses. Seetõttu on majandustegevuse traditsiooniline 
eesmärk ohutõrje. Majandustegevuse õiguse tähtsust on raske alahinnata, eriti, kui silmas pidada, et 
majandustegevuse õigus hõlmab pea kõiki majandusvaldkondi. 
 
Peale selle võiksid juriidiliselt, majanduslikult ning õiguspraktilisest aspektist vaadatuna 
põhimõtteliselt huvitavad olla sellised majandushaldusõiguse alajaotused nagu subventsiooniõigus  
ehk subsideerimisõigus (saksa k Subventionsrecht19), tootemajanduse, sh toote- ja jäätmemajanduse 
õigus (saksa k Protuktwirtschaftsrecht20), meediamajanduse õigus (saksa k Medienwirtschaftsrecht21) 
ja infrastruktuuride reguleerimise õigus (Regulierungsrecht). 
 

4. Majandustegevuse õigus 

Majandustegevuse õigus hõlmab kõiki neid regulatsioone, mis käsitlevad isiku majandustegevust. 
Sageli tähendavad majandustegevuse alased regulatsioonid majandussubjekti jaoks avalik-õiguslikke 
piiranguid. Seetõttu käsitletakse majandustegevuse õigust kui majandustegevuse avaliku piiramise 
õigust. 
 
4.1. Majandustegevuse õigus laiemas tähenduses 

                                                      
18 Vt selle kohta Stober, Rolf, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, Gewerbe und Medienwirtschaftsrecht. Stoffwirtschafts- 
und Subventionsrecht,, § 45 I 1. 
19 Samas, § 55 II. 
20 Materjalimajanduse õigus hõlmab saksa õiguses põhiliselt jäätmemajanduse ja toiduainemajanduse õigust. Vt selle kohta 
Stober, Rolf, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, Gewerbe und Medienwirtschaftsrecht. Stoffwirtschafts- und 
Subventionsrecht, § 52 I 1. 
21 Meediamajanduse õiguse esemeks on saksa käsitluse kohaselt peamiselt telekommunikatsioon, televisioon ja raadio 
(ringhääling). Viimastel aastatel on meediamajandusõiguses moodustund eraldi dimensioon seoses internetiga. Ohtralt on 
vastu võetud üksikuid regulatsioone seoses majandustegevusega elektroonilises keskkonnas (E-Commerce, E-Business, E-
Services, E-Producement jne). Vt selle kohta Stober, Rolf, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, Gewerbe und 
Medienwirtschaftsrecht. Stoffwirtschafts- und Subventionsrecht, § 51 I 1. 
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Sageli räägitakse majandustegevuse õigusest laiemas ja kitsamas tähenduses. Majandustegevuse 
õigus laiemas tähenduses hõlmab mistahes regulatsioone, mille esemeks ei ole otseselt isiku 
majandustegevus, kuid mis muuhulgas ka seda käsitlevad. Majandustegevuse õigus laiemas 
tähenduses sisaldab osaliselt näiteks ka keskkonna-, planeerimis-, emissioonikaitseõiguslikke 
regulatsioone. 
 
Näide: Saksamaal kuuluvad laiemas tähenduses majandustegevuse õiguse alla näiteks sellised seadused nagu Liidu 
emissioonikaitse seadus (BundesImmissionsschutzgesetz - BImSchG), seadmete töökindluse seadus (Gerätesicherheitsgesetz 
- GerätSG),  Toiduainete seadus (Lebensmittelgesetz), pimedate isikute kaupadega kauplemise seadus 
(Blindenwarenvertriebsgesetz - BliwaG ), ravimite seadus (Arzneimittelgesetz - AMG), seadus mitteväärismetallidega 
kauplemise kohta (Gesetz über den Verkehr mit unedlen Metallen), Isikute toetamise seadus (Personenbeförderungsgesetz - 
PBefG), Telekommunikatsiooniseadus (Telekommmunikationsgesetz - TGK),  kaupade transpordi seadus 
(Güterkraftverkehrsgesetz - GüKG) jne. 
 
Õigusharudes, mis kuuluvad laiemas tähenduses majandushaldusõiguse hulka on valdavalt nii 
majandus- kui korrapoliitilised eesmärgid: 

- Avaliku ettevõtluse õigus ja avalik konkurentsiõigus22 
- Privatiseerimisõigus23 
- Subventsiooni- e. majandustoetuste õigus24 
- Avalike hangete õigus25 
- kaupluste müügiaegade õigus26 
- Majanduse suunamise õigus27 
- Majanduse planeerimise õigus28 
- Majandusinformatsiooni õigus29 
- Infrastruktuuride reguleerimise õigus30 e. reguleerimisõigus31 (sh telekommunikatsiooni-32 ja 

meediamajandusõigus33 ning energiamajandusõigus34) 
- Tootemajandusõigus (sh jäätmeõigus35, toiduainete ja söödaõigus36, tooteohutuse õigus37) 
- Majanduskaristusõigus, majandusväärteo õigus 

 
4.2. Majandustegevus kitsamas tähenduses 
Kitsamas tähenduses keskendub majandustegevusõigus aga isiku konkreetse majandustegevusega 
seotud aspektide reguleerimisele. Majandustegevuse õiguse regulatsiooni esemeks kitsamas 
tähenduses on seega isiku õigus tegeleda iseseisvalt majandustegevusega, ehk teisisõnu 
ettevõtlusvabadus ja selle piiramine. Vaatamata sellisele jaotusele peetakse majandustegevuse 
õigusest rääkides reeglina silmas majandushaldusõigust just kitsamas tähenduses. 
 
Näide: Saksamaal kuuluvad kitsamas tähenduses majandustegevuse õiguse alla näiteks sellised seadused nagu MTS 
(Gewerbeordnung - GewO), gastronoomia valdkonna seadus (Gaststättengesetz - GastG), Käsitööseadus (Handwerksordnung 
- HandWO), tööaegade seadus (Arbeitzeitgesetz), kaupluste sulgemise seadus (Ladenschlussgesetz) jne. 
 
Austria on kitsamas tähenduses majandustegevuse õiguse allikaks sarnaselt saksamaale MTS (Gewerbeordnung – GewO).  
 

                                                      
22 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 7 lk 108 jj; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 3 lk 27 jj;  
23 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 8 lk 129 jj; R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 41 lk 278 jj. 
24 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 6 lk 68 jj; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 21 lk 322 jj; R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 31 I 1 lk 216 jj; R. Stober, 
Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 56 I 1 lk 301 jj. 
25 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 9 lk 137 jj; R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 40 I 1 lk 274 
jj. 
26 Vdl W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 15 lk 210 jj; R. Stober, Besonderes 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 50 I 1 lk 166 jj. 
27 R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 30 I 1 lk 214 jj. 
28 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 28 lk 195 jj. 
29 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 27 I lk 193 jj. 
30 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 13 lk 231 jj; R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 26 I 1 lk 
189 jj. 
31 Vdl W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 19 lk 277 jj; R. Stober, Besonderes 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 51 I 1 lk 176 jj. 
32 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 14 lk 237 jj. 
33 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 52 lk 194 jj. 
34 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 15 lk 254 jj; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 19 lk 280 jj. 
35 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 53 I 1 lk 229 jj. 
36 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 54 I 1 lk 246 jj. 
37 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 55 I 1 lk 279 jj. 
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Õigusharud, kus peamiselt on lähtepunktiks korrapoliitilised eesmärgid, liigitatakse kitsamas 
tähenduses majandushaldusõiguse, st majandustegevuse õiguse alla38. Sellisteks õigusarudeks 
peetakse traditsiooniliselt: 

- käsitööõigus39 
- külalismajade õigus40 
- turgude, messide ja näituste õigus41 
- transpordiõigus42 
- Hasartmänguõigus 

 
4.3. Majandustegevuse õiguse üld- ja eriosa 
Kui kitsamas tähenduses majandustegevuse mõistet veel omakorda analüüsida, võib täheldada 
regulatsiooni jaotumist süstemaatiliselt kaheks. Ühest küljest leidub sageli seadus, mis keskendub 
isiku majandustegevusega seotud üldiste ja põhimõtteliste aspektide reguleerimisele, seades paika 
üldised alused ja nõuded kõikidele ülejäänutele spetsiifilisematele majandustegevuse 
regulatsioonidele (põhiregulatsioon ehk majandustegevuse õiguse üldosa). Teisest küljest esineb 
hulgaliselt seadusi, mis reguleerivad isiku majandustegevust eraldi konkreetselt spetsiifiliste 
majandusvaldkondade kaupa (kõrvalregulatsioon ehk majandustegevuse õiguse eriosa). Seejuures 
on majandustegevust üldisemalt reguleeriv õigusakt baasiks ülejäänutele spetsiifilisematele 
seadustele.  
 
Näide: Saksamaal sätestab isiku majandustegevust puudutavad üldised põhimõtted MTS (GewO). Konkreetsetele 
tegevusaladele kehtivad siiski sellised üksikud õigusaktid nagu näiteks käsitööseadus (Handwerksordnung - HandWO) või 
gastronoomia valdkonna seadus (Gaststättengesetz - GastG). Seejuures viitavad mitmed kõrvalregulatsioonid sageli GewO-s 
sätestatud põhitõdedele. 
 
Austria on musterlapsena oma majandustegevuse õiguse üld- ja eriosa valdavalt kodifitseerinud 
ühtsesse majandustegevuse seadusesse (Gewerbeordnung – GewO). 
 
4.4. Majandustegevuse õigus kodifitseerimisprojekti  tähenduses 
Kodifitseerituks võib pidada olukorda, kui leidub õigusakt, mis keskendub isiku majandustegevusega 
seotud üldiste ja põhimõtteliste aspektide reguleerimisele, olles ise seejuures aluseks kõikidele 
ülejäänutele isiku majandustegevust käsitlevatele seadustele (majandustegevuse õiguse üldosa). 
Järelikult ongi kodifitseerimisprojekti lõplikuks produktiks isiku majandustegevust üldiselt käsitlev 
seadus, näiteks MTS (analoogne seadus saksa GewO-ga). Sellele vastavalt kasutatakse käesolevas 
eelanalüüsis edaspidi majandushaldusõigusest täpsema mõistena sõna „majandustegevuse õigus” 
ning kodifitseerimisprojekti käigus valmivast „majandustegevuse seaduse eelnõust”. 
 
4.5. Majandustegevuse õiguse kodifitseeritus maailm as ja Euroopas 
Kuigi ettevõtlusvabadus on printsiibina kanda kinnitanud enamikes maailma riikides, ei ole antud 
põhimõte reeglina kodifitseeritud, st majandustegevuse õigust ei ole suudetud koondada ühtsesse 
õigusakti. Pigem on majandustegevuse õigus „killustunud” ning 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 reeglina ülevaatlikku ja ühtset kodifitseerituse taset. Kuna 
tavaliselt on sellised üksikud regulatsioonid terviklikus õigussüsteemis suhteliselt vähetähtsad, siis ei 
tõlgita ka neid õigusakte enamkasutatud võõrkeeltesse (inglise, saksa, prantsuse keel). 
 
4.6. Vahaekokkuvõte 
Ei majandushaldusõigus ega ka majandustegevuse õigus ei ole kunagi nii selgelt piiritletav nagu seda 
haldusõiguse teised erivaldkonnad, nt keskkonnaõigus, ehitusõigus, kommunaalõigus või 
politseiõigus. Nii laiema kui kitsama tähendusega majandushaldusõiguse hulka peetavad õigusharud 

                                                      
38 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 10 lk 167 jj; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 3 lk 27 jj; R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 45 I 1 lk 1 jj. 
39 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 11 lk 199 jj; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 17 lk 252 jj; R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 48 I 1 lk 112 jj. 
40 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 12 lk 216 jj; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 16 lk 221jj; R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 47 I 1 lk 96 jj. 
41 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 10 lk 190 jj; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 14 lk 191 jj; R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 46 V 7 lk 88 jj. 
42 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 18 lk 252 jj; R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 49 I 1 lk 
146 jj. 
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sisaldavad reeglina ka majandustegevuse õiguse valdkonda kuuluvat ja sageli kattuvat regulatsiooni, 
mistõttu on siin kirjeldatav jaotamine idealiseeritud ning teenib pigem näitlikkuse eesmärki. 
Reaalsuses valitseb nii Eestis kui teistes liikmesriikides õigusmaterjali rägastik, milles 
orienteerumiseks tuleb otsida viise õigusmaterjali süstematiseerimiseks. 
  
Majandushaldusõiguse eseme ja sisu otsimine viib möödapääsmatult suure hulga mõistete 
määraltemiste ja piiritlemiste vajalikkuseni43. Kindel võib aga olla, et katusmõisteks on 
majandusõigus, mis hõlmab õigusnorme, mis mõjutavad otseselt või kaudselt üksikut 
majandussubjekti või tervikut majandusprotsessi. Kuigi saksa õiguskirjandusest võib sellist 
abstraktset ja üldist majandusõiguse definitsiooni väheste erisustega leida ikka ja jälle, on kaheldav, 
kas sellisest definitsioonist piisab, et otsustada õigusmaterjali majandusõiguse hulka kuulumise või 
mittekuulumise üle. 
 

                                                      
43 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 3 äärenr 1 jj; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 1 äärenr 3 jj. 
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4.7. Joonis: Majandushaldusõiguse (hierarhiline) ül esehitus

 
  

 
Tooteohtusõigus 
 

Majanduskaristus- 
ja 
majandusväärteo 
õigus 

Privaatne 
majandushaldusõigus 
(konkurentsi- ja 
kartelliõigus, äri- ja, 
kaubandusõigus) 

Majandushald usõigus 
kitsamas tähenduses ehk 
majandustegevuse õigus 
 
MTÕ puhul esilplaanil 
korrapoliitilised eesmärgid 
(ohutõrje) erinevalt avalikust 
majandusõigusest, kus on ka 
majanduspoliitilisi eesmärke. 

Majandustegevuse õiguse eriosa  (vertikaalne regulatsioon üksikutel tegevusaladel):   
- pangandus, finantsturg, finantsteenused  
- käsitööõigus 
- toitlustus- ja majutusasutuste õigus 
- tervishoiu teenused  
- apteegindus 
- transport  
- jne 

Majandustegevuse õiguse üldosa  (horisontaalne regulatsioon kõikidele tegevusaladel e): 
(üldine õigusakt majandustegevuse teostamiseks, st raamistik eriregulatsioonile). 
Näide: seadus, mis sätestab majandustegevuse avaliku piiramise  alused (tegevuslubadega, litsentsidega, registreeringutega, 
kooskõlastustega jne) 
 

Eesmärk on saavutada 
olukord, kus 
majandustegevuse 
põhiregulatsioon on 
aluseks 
kõrvalregulatsioonile 
mistahes muude avalik-
õiguslike suuniste puhul 
teistes õigusaktides 

Globaalne maja ndushaldusõiguse tasand  
1. World Trade Organization (WTO) 

a) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
b) General Agreement on Trade and Services (GATS) 
c) Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) 

2. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
3. Maailmapank (World Bank) 
4. Rahvusvaheline Valuutafond (International Monetary Fund) 

Regionaalne majandushaldusõiguse tasand  
1. Euroopa Liit (EL) 
2. EFTA (European Free Trade Association), Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon 
3. NAFTA (North American Free Trade Agreement), Põhja-Ameerika Vabakaubandusleping 
4. MERCOSUR (Mercado Común del Sur), Regionaalne Kaubanduslepe Brasiilia, Argentiina, Uruguay ning Paraguay 

vahel. 
5. jne 

Põhiseaduslik majandusõiguse tasand (majanduslikud põhivabadused, põhiotsus majandussüsteemi kohta) 

 
Subventsiooniõigus 
 

Majandusõigus 

Avalik majandusõigus ehk majandushaldusõigus laiemas tähenduses: 
 

Tavaseaduslik majandusõiguse tasand 

 
Meediamajanduse õigus 

Majandusinformat
siooni õigus 

Maj.planeerimise 
õigus 

Majanduse 
suunamise õigus 

 
Jäätmemajanduse 
õigus 
 

 
 
Avalike hangete 
õigus 

 
Masinaohutuse õigus 

 
Privatiseerimise õigus 

 
Infrastrukt. regul. õigus 

Toiduaine- ja loomasööda õ 

jms 
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II OSA – Majandushaldusõigus ja majandustegevuse õi gus valitud 
riikides 

 

Kirjandus 
Saksa õigusvõrdlusest üldiselt:  O. Brand, Grundfragen der Rechtsvergleichung, - Ein Leitfaden für die Wahlfachprüfung -, 
JuS 2003, 1082 jj; A. Tschentscher, Dialektische Rechtsvergleichung – Zur Methode der Komparistik im öffentlichen Recht, JZ 
2007, 807 jj; M. Bullinger, Zwecke und Methoden der Rechtsvergleichung im Zivil und im Verwaltungsrecht, FS Peter 
Schlechtriem, 2003, 331 jj; K. Zweigert/H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts, 3. 
Aufl, Tübingen 1996,  
 
Saksa võrdlev majandushaldusõigus:  J. Masing, Die US-amerikanische Tradition der Regulated Industries und die 
Herausbildung eines europäischen Regulierungsverwaltungsrechts, Constructed Markets on Networks vor verschiedenen 
Rechtstradtitonen, AöR, Bd 128 (2003), 558 jj: R. Breuer, Wirtschaftsverwaltungsrecht im Sog unterschiedlicher 
Rechtskulturen, Festschrift für W. Brohm, 2003, lk 310; R. Grote, Rechtskreise im öffentlichen Recht, AöR, Band 126 (2001), lk 
10-59; R. Stober (Hrsg.), Wirtschaftsverwaltungsrecht in Europa, Studien zum öffentlichen Wirtschaftsrecht, Bd 26 (1993); J. 
Bochum, Besonderheiten des amerikanischen Verwaltungsrechts im Vergleich, Zugleich ein Betrag zum Stellwert des 
Verwaltungsverfahrens, DÖV 1985, lk 377 jj; K. Gallent, Die Österreichische Gewerbeordnung und die Gewerbeordnung der 
Bundesrepublik Deutschland, Eine vergleichende Gegenüberstellung unter Berücksichtigung des österreichischen Entwurfes, 
ZfR 1968, 13 jj. 
 
Saksa majandustegevuse õiguse ajaloost, arengust ja  reformimisest üldiselt:  D. Hahn, Das Wirtschaftsverwaltungsrecht 
in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsrechts ab August 2005, GewArch 2007, jj; U. Schönleiter, Herbstsitzung 2006 
des Bund-Länder-Ausschusses „Gewerberecht”, GewArch 2007, 108 jj; U. Schönleiter, Föderalismusreform und Gewerberecht, 
- Erste Gedanken zur neuen Rechtslage - ,GewArch 2006, 371 jj; D. Postel, Das Glückspielstrafrecht im Fokus des 
Gemeinschafts- und Verfassungsrechts, WRP 2006, 703 jj; M. Paschke (Universität Hamburg), Zur Reform des 
Handelsgewerberechts – Erkenntnisse für die Gewerberechtsdiskussion, teoses: Gewerberecht im Umbruch, Reihe: Studien 
zum öffentlichen Wirtschaftsrecht, München 2004, lk 169 jj; W. Schünemann (Universität Dortmund), Das neue 
Gewerbearbeitsrecht – Ein gesetzessystematischer Schildbürgerstreich?, teoses: Gewerberecht im Umbruch, Reihe: Studien 
zum öffentlichen Wirtschaftsrecht, München 2004, lk 217 jj; A. Faulstich-Goebel, Das neue Bewachungsgewerberecht – Eine 
sinvolle Verbesserung?, teoses: Gewerberecht im Umbruch, Reihe: Studien zum öffentlichen Wirtschaftsrecht, München 2004, 
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§ 3.  Sissejuhatus õigusvõrdlusse: eesmärgid, meeto did ja ese  
 

1. Õigusvõrdluse eesmärk 

Erinevate riikide õigust võib võrrelda mitmetest eesmärkidest lähtudes. Nii tsiviil- kui ka haldusõiguse 
võrdlemisel valitakse õigusvõrdluse teostamiseks sobilik meetod vastavalt eelnevalt püstitatud 
eesmärgile44. Kuna tsiviilõiguse võrdlemine järgib mõnevõrra teistsuguseid eesmärke kui need on 
haldusõiguse puhul, siis kasutatakse haldusõiguse võrdlemisel ka tsiviilõigusest erinevaid meetodeid. 
Seega on õigusvõrdlus funktsionaalne distsipliin ning välja on vaja kõigepealt töötada võrdleva 
analüüsi peamised eesmärgid. 
 
Siinkohal võib täheldada kahte laadi eesmärke. Üks eesmärk on Eesti majandushaldusõiguse õiguse 
parandamine teiste riikide vastavast õigusest ideede ning mõttekäikude ammutamise ning nende 
võimaliku rakendamise kaudu. Teiseks eesmärgiks võib pidada Eesti õiguse üksikute sätete 
objektiivset ning täpset vastupidavuse kontrollimist välisriikide vastava õiguse taustal. Seega ilmneb, 
et kirjeldatud eesmärgid eeldavad õigusvõrdluse teostamist hoopis erinevatel tasanditel. Kirjanduses 
nimetatakse neid makro- ning mikrotasandiks45. Esimese eesmärgi puhul võrreldakse in abstracto 
õiguskorra ülesehituslikke aspekte, seaduste paiknevust õiguskorras, seaduse süstemaatikat, üldiseid 
regulatsioonis sisalduvaid vorme, meetodeid ning probleemide lahendamise mehhanisme. Esimene 
eesmärk leiab enda paiknevuse seega makrotasandil. Mikrotasandil tegeletakse seevastu in concreto 
detailselt ning võimalikult täpselt ja sihitult võrreldavate regulatsioonide üksikute sätete ning õiguse 
instituutide probleemidega. 
 
Kuivõrd Eestis puudub majandustegevuse kodifikatsioon, siis ei ole käesoleva osa (B) eesmärk 
niivõrd laskuda mikrotasandil detailselt õigusvõrdlevalt majandustegevuse regulatsioonide 
üksikutesse küsimustesse, kuivõrd anda laiem makromajanduslik ülevaade majandustegevuse 
reguleerimisest mujal maailmas.  Samuti on otstarbekas kõigepealt alustada in abstracto 
õigusvõrdlust ning kõrvutada teineteisega teiste riikide ja eesti õigus üldisemal tasandil, kui lähtuda 
kaalutlusest, et eelnevalt seaduse üldist süstemaatikat mõistes on deduktiivselt analüüsides võimalik 
aru saada ka üksikute sätete eesmärkidest. Nii on võimalik hiljem arusaadavamalt analüüsida teiste 
riikide konkreetseid sätteid ja võrrelda neid Eesti vastavate sätetega. Õigusvõrdleva analüüsi 
põhirõhk lasub seega kõigepealt makrovõrdlusel. Sellise eesmärgi tähtsust rõhutab kaalutlus, et 
reeglina ei ole otstarbekas laskuda välisriigi ja Eesti õiguse üksikute sätete detailsesse 
mikrovõrdlusse, kui ei ole arusaadav nende sätete omavaheline suhestumine üldisel süstemaatilisel 
makrotasandil. Konkreetsete välisriikide majandustegevuse regulatsioonide üksikküsimuste in 
concreto õigusvõrdlev analüüs järgneb allpool (osa E). 
 

2. Õigusvõrdluse teostamise metoodilised kaalutluse d 

Metoodiliselt võib kirjeldatud makro- ning mikrovõrdluse jaotada kolmeks sammuks. Esmalt antakse 
deskriptiivselt edasi välisriigi õiguse üldiseloomustus. Seejärel on võimalik vaadelda välisriigi ja Eesti 
õigust paralleelset, võimaldades nii sünteesida õigusaktide sarnasused ning erinevused. Kolmanda 
sammu metodoloogilise teostuse raskuskese lasub mittedeskriptiivsel analüüsil, st selgitatakse 
välisriigi ja Eesti õiguse sätete kõrvutamise kaudu konkreetselt ja sihitult välja MTS üldosa seaduse 
üldine süstemaatika,  üksikute sätete ning nende komplekside või dogmaatiliste lahenduste 
tugevused ja kitsaskohad ning nende õiguslik ja praktiline otstarbekus. Seejuures kõrvutatakse 
õigusvõrdluses teineteisega võimalusel mõlema riigi õigusnormi teleoloogia, süstemaatika, sõnastus 
ning ajalooline kujunemine. 
 
Käesoleva analüüsi olemusest tulenevalt kasutakse eelkõige võrdlevat meetodit. Järgimata seejuures 
raskesti teostatavat süstemaatilise õigusvõrdluse metodoloogilist ideaali, lähtutakse analüüsi 
eesmärkide poole püüdlemisel dialektilise õigusvõrdluse meetodist46. Kuigi esmapilgul võib antud 
meetod tunduda mitteteadusliku, süsteemitu ning eklektilisena, on lõpptulemuseks siiski teatav 
juriidiline järeldus terve Eesti MTS seadustiku kui ka selle üksikute sätete suhtes. Kuivõrd välisriigi ja 

                                                      
44 M. Bullinger, Zwecke und Methoden der Rechtsvergleichung im Zivilrecht und im Verwaltungsrecht, Festschrift Peter 
Schlechtriem, 2003, lk. 331 jj. 
45 A. F. Rusch, Methoden und Ziele der Rechtsvergleichung, Jusletter, 2006, lk. 1 jj. 
46 Vt. selle koht nt. A. Tschentscher, Dialektische Rechtsvergleichung – Zur Methode der Komparatistik im öffentlichen Recht, 
JZ 2007, 807 jj. 
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Eesti regulatsiooni võrdlemise puhul ei saa ajaressursi piiratuse tõttu oodata kõikide sätete ning 
nende üksikute aspektide sarnasuste ning erinevuste analüüsi, tehakse õigusvõrdluses läbivalt 
üldistusi ning selekteeritakse dialektiliselt välja need aspektid, mille võrdlemine uut juriidilist teadmist 
vahendada võiks. 
 

3. Õigusvõrdluse eseme määratlemine 

Sobivate välisriikide ja nendes leiduvate võrreldavate regulatsioonide väljavalimine 
majandushaldusõiguse kodifitseerimisprojekti raames ei saa toimuda juhuslikult. Esiteks on maailma 
vastav õigusmaterjal liialt laiaulatuslik, et sellest täielikku ülevaadet saada. Teiseks peab välisriikide 
õiguse uurimisel silmas pidama käesoleva analüüsi põhieesmärki, st selliste välisriikide 
majandushaldusõiguse regulatsioonide üles otsimine, mis on abiks koostatava seaduse eelnõu 
ettevalmistamisel. Seetõttu eeldab õigusvõrdluse nii välisriikide endi kui ka nendes leiduva 
regulatsiooni väljavalimisel, uurimisel ning hindamisel kasutavate kriteeriumite paika seadmist. Seega 
tuleb paika panna need kriteeriumid, millistele tuginedes väljaselgitatavate välisriikide 
majandushaldusõiguse regulatsioone uuritakse:   
 
− Enim kitsendab vaatluse alla võetavate välisriikide ringi õigusruumi sobivus, sest analoogia 

kasutamisel on üheks eelduseks õiguskorra sarnasus Eestiga. 
− Seejärel peab välisriigi regulatsioon mahtuma mitte üksnes üldisesse „majandushaldusõiguse” 

mõiste  käsitlusse, vaid tähtis on, et regulatsioon vastaks käesoleva analüüsi esemeks olevale 
„majandushaldusõiguse” õigusmõiste käsitlusele. Seega tuleb majandushaldusõiguse olemus 
määratleda eelnõu mõistes ning välja selgitada, mis on täpselt soovitavaks kodifitseeritavaks 
õigusmaterjaliks. 

− Ka tuleb arvestada välisriigi regulatsiooni kodifitseerituse taset, sest arvestades majandussektorite 
suurt arvu, võib sektoraalselt „pihustunud” majandushaldusõiguse süstemaatika tuvastamine liiga 
aeganõudev olla. 

− Peale selle saab käesolev analüüs lingvistilistel põhjustel käsitleda üksnes majandushaldusõiguse 
seda regulatsiooni osa, mis on kättesaadaval inglise või saksa keeles. Mõnevõrra leiavad käsitlust 
siiski ka soome ja prantsuse keeles kättesaadavad õigusaktid. 

− Viimasena kitsendab välisriikide sihtgruppi regulatsiooni kättesaadavus arvutivõrgus olevates 
andmebaasidest. 

 
Kuna analüüsi laiem eesmärk on uurida, milline peab olema Eesti MTS seadustik, kujundab analüüsi 
eseme ning seab piirid mahule (käsitletavale teemaderingile) eelkõige loodav õigusakt 
ise(normatiivne õigusvõrdlus). Arvestades välisriikide kohtupraktika ning õiguskirjanduse suurt mahtu 
on ajaressursi nappuse tõttu möödapääsmatu piirneda üksnes normatiivse analüüsi esemega. Siiski 
on kavas vajadusel võimaluste piirides õigusvõrdlusesse lisaks regulatsioonile kaasata nii välisriikide 
kui ka Eesti kohtupraktikat ning õiguskirjandust. Seega võib õigusvõrdleva analüüsi eset määratleda 
kui normtaiiv-positiivõiguslikku. Kõrvale jäetakse aga õiguspoliitiline võrdlus selles ulatuses, et ei 
hinnata teiste riikide õiguse kooskõla ülejäänud õigussüsteemiga.  
 
Uus-Meremaa  valiti Eesti majandushaldusõiguse kodifitseerimisprojekti käigus võrdlusriigiks eelkõige 
eesmärgiga saada ülevaade vähemalt ühe anglo-ameerika õigussüsteemi kuuluva riigi vastavast 
regulatsioonist. Väikese47 unitaarriigina, mille majanduskeskkond on vähemalt viimase kümnendi 
jooksul pidevalt majandusvabaduse edetabeli tipus olnud48, näis see olevat mugavam ja eeldatavalt 
ka sobivam võrdlusobjekt kui suured, föderaalse struktuuri või väga pika tavaõiguse ajalooga riigid. 
 
Analüüs kasutab välisriikide majandushaldusõiguse alaste õigusaktide otsimisel allikatena eeskätt 
elektroonilisi andmebaase. Kommenteerimisel tuginetakse võimaluste piires tunnustatud autorite 
seisukohtadele, teostele, artiklitele, sõnavõttudele jne.  
 

                                                      
47 Elanike arv 03.06.2008 kell 5.07 (Uus-Meremaa aja järgi) seisuga 4 266 811, arvutivõrgus 
http://www.stats.govt.nz/populationclock.htm 
48 The Heritage Foundation ja The Wall Street Journal'i poolt koostatava Majandusvabaduse indeksi (Index of Economic 
Freedom) järgi olid Uus-Meremaa kohad ülemaailmses paremusjärjestuses perioodil 1996-2008 vahemikus 3. kuni 6.  
Arvutivõrgus http://www.heritage.org/Index/. Maailmapanga „äritegevuse lihtsuse“ (Ease of Doing Business) edetabelis oli Uus-
Meremaa nii 2007. kui 2008. aastal 2. kohal. Arvutivõrgus http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ 
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Et välisriikide õigust võrdluseks Eestiga kõrvutada, peab paratamatult eelnevalt kirjeldama võõrast 
ning seni tundmatust regulatsiooni. Sellise ülevaate koostamise vajadust põhjendavad järgmised 
praktilised asjaolud: 

− võõras regulatsioon vajab eesti keeles terminoloogilist kandepinda; 
− seaduste makrovõrdluse teostamine eeldab välisriigi õiguse üldise süstemaatilise olemuse 

määratlemist; 
− mikrovõrdluse teostamise eelduseks on välisriigi üksiku sätte või sätete kompleksi paiknevuse 

määratletavus seadustiku üldises süstemaatikas (deduktiivne analüüs). 
 
Käesoleva analüüsi osa (II) eseme moodustavad seega välisriikide majandustegevuse regulatsiooni 
üldised ülevaated. 
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§ 4. Saksamaa 

Ülevaade internetiallikatest 

 
Asutus/ link Kirjeldus 

www.gesetze-im-internet.de  Saksa Justiitsministeeriumi kogumik kõikidest Liidu õigusaktidest. 

 

www.deutschland.de 

Saksamaad puudutav portaal, mis sisaldab ka informatsiooni ja 
asjakohaseid linke eraisiku majandustegevuse, ärivaldkondade ja üldiselt 
ettevõtluse kohta.    

www.bund.de  

 

Keskne avalikke teenuseid pakkuv portaal. Sisaldab linke informatsiooni 
ettevõtlusega seotud ametiasutuste osas. Sarnaneb portaaliga” riik. ee” 

www.invest-in-germany.de  Liidu poolt administreeritav äriportaal, mis sisaldab statistikat, fakte 
majandusliku ja õigusliku raamistiku kohta, maksunduse kohta jne.  

 

www.gründungskatalog.de 

Spetsiaalne lehekülg, mis koondab kokku kogu vajaliku informatsiooni 
äriühingu alustamiseks, finantseerimiseks ja edasiarendamiseks. 
Lehekülge administreerib avalik-õiguslik pank KfW. 

 

www.bmwi.de  

  

Liidu Majandus- ja Tehnoloogiaministeeriumi lehekülg. Sisaldab abistavat 
informatsiooni majandustegevusega alustavatele isikutele. Ministeerium 
haldab ka spetsiaalselt nimetaud valdkonnale spetsialiseerunud portaali: 
www.existenzgruender.de  

 

www.dihk.de 

Tsentraalne Saksa Kaubandus- ja Tööstuskoja lehekülg, mis vahendab 
laiaulatuslikku informatsiooni ja viiteid enda teenuste ning kohalike 
esinduste kohta. 

 

www.business-angels.de  

BAND - Business Angels Network Germany Kogenud ettevõtjate võrgustik, 
kes jagavad nõu ja innustavad uusi ettevõtjaid. 

www.zdh.de  Tsentraalne Käsitööliit 

www.gründerinnenagentur.de   Majandustegevusega alustavate naisettevõtjate agentuur.  

http://www.servat.unibe.ch/law/icl/gm00000_.html  Saksamaa põhiseadus (inglise keeles) 

www.startothkek.de   

http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/grundgesetz/  Saksamaa põhiseadus (saksa keeles) 
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Saksa majandustegevuse regulatsioon 

 
Põhiregulatsioon:  

− MTS (Gewerbeordnung - GewO49) 
 
Eri- kõrvalregulatsioon:50 

− toitlustusasutuste seadus (Gaststättengesetz - GastG51) 
− käsitööseadus (Handwerksordnung - HWO52) 
− ravimite seadus (Arzneimittelgesetz - AMG) 
− tööaegade seadus (Arbeitzeitgesetz - ArbZG53) 
− seadmete ja toodete ohutuse seadus (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - GPSG) 
− Liidu emissioonikaitse seadus (Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG) 
− Liidu emissioonikaitse määrus (Bundesimmissionschutzverordnung – BImSchV)  
− keskkonnaseadustiku eelnõu (Entwurf zum Umweltgesetzbuch – EUGB)54 
− telekommunikatsiooniseadus (Telekommmunikationsgesetz- TKG55) 
− teleteenuste seadus (Teledienstegesetz  -TDG) 
− pimedate isikute poolt tehtud kaupadega kauplemise seadus (Blindenwarenvertriebsgesetz56) 
− Seadus mitteväärismetallidega kauplemise kohta (Gesetz über den Verkehr mit unedlen 

Metallen) 
− isikutele suunatud transporditeenuse seadus (Personenbeförderungsgesetz - PBefG) 
− kaupade transpordi seadus (Güterkraftverkehrsgesetz - GüKG) 
− toiduainete, tarbeesemete ja loomasöödavahendite seadustik (Lebensmittel-, 

Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch – LFGB)57 
− elektri- ja gaasiseadus (Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung – EnWG)58 
− seadmete ja toodete ohutuse seadus Geräte- und Produktionssicherheitsgesetz – GPSG) 
− kaupluste sulgemise seadus (Ladenschlussgesetz – LadSchG) 
− ringlusmajanduse toetamise ja jäätmete keskkonnasõbraliku kõrvaldamise kindlustamise 

seadus (Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 
Beseitigung von Abfällen - KrW/AbfG) 

− krediidiseadus (Kreditwesengesetz - KWG) 
− finantsteenuste järelevalve seadus (Finanzdienstleistungenaufsichtsgesetz – FinDienstAufsG) 
− kindlustustegevuse järelevalve seadus (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) 
− veemajandamise seadus (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 
− veiniseadus (Weingesetz - WeinG) 
− kemikaaliseadus (Chemikaliengesetz, Gesetz vor Schutz gefährlicher Stoffen - ChemG) 
− pinnasekaitse seadus (Bodenschutzgesetz – BodSchG) 
− mälestistekaitse seadus (Denkmalschutzgesetz –DenkmSchG) 
− aatomiseadus (Atomgesetz - AtomG) 
− lõhkeaineseadus (Sprengstoffgesetz – SprerngG) 
− kultuurtaimede kaitse seadus (Gesetz zum Schutz von Kulturpflanzen - PflSchG) 
− vanade liiklusvahendite määrus (Altfahrzeugserordnung) 
− elektroonikaseadmete seadus(Elektronikgerätegesetz) 
 

 

                                                      
49 Arvutivõrgus saksa keeles kättesaadaval: http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/index.html . 
50 Eri- ja kõrvalregulatsiooni paljususe ning reguleerimisala piiride ebaselguse tõttu ei ole siinkohal võimalik esile tuua lõplikku 
loetelu, pigem on see näitlikku laadi avatud nimekiri, mis on koostatud kirjanduses eri- ja kõrvalregulatsiooni kohta kasutatud 
seaduseviidete põhjal. 
51 Arvutivõrgus saksa keeles kättesaadaval: http://www.gesetze-im-internet.de/gastg/index.html . 
52 Arvutivõrgus saksa keeles kättesaadaval: http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/index.html.  
53 Arvutivõrgus saksa keeles kättesaadaval: http://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/index.html.  
54 Arvvutivõrgus saksa  keeles kättesaadaval: http://www.bmu.de/umweltgesetzbuch/downloads/doc/40448.php. 
55 Arvutivõrgus saksa keeles kättesaadaval: http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/index.html . 
56 http://www.gesetze-im-internet.de/bliwag/index.html . 
57 Arvutivõrgus kättesaadaval: http://bundesrecht.juris.de/lfgb/.  
58 Arvutivõrgus kättesaadaval: http://bundesrecht.juris.de/enwg_2005/.  
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Majandustegevuse õiguslikud alused Saksamaal 

1. Majandustegevuse reguleerimine Saksamaal 

 
1.1. Reguleerimise kaudu kaitstavad õigushüved 
Õigushüvede kaitsmine majandustegevuse reguleerimise õiguses (nimetatakse ka majandustegevuse 
järelevalve õiguseks) kaudu toimub normide ja meetmete abil, mis kehtivad kas majandustegevuse 
alustamise, teostamise või lõpetamise suhtes. Majandusjärelvalve õigushüvede tüüpidena tuuakse 
kirjanduses esile: 
 

- Kollektiivset õigushüved 
 
 Näited: Avalik julgeolek ja avalik kord, avalik moraalsus, keskkond, konkurents, avalik 

varandus (GewO § 38 lg 2, EÜL art 30, art 174 lg 1, ELPH art 37, BImSchG § 1, LufgVG § 
27c, TKG § 2, EnWG § 2) 

 
- Individuaalsed õigushüved 
 
 Näited: Tervis, elu, inimväärikus (EÜL art 30, art 174 lg 1, ELPH art 35, GG art 2 lg 2) 
 
- Personaalsed õigushüved (järelevalve suunatud ohustatud isikute ringi kaitsele) 
 
 Näited: Tarbijakaitse, naabrikaitse, töötajakaitse, noorsookaitse, külalistekaitse, 

võlausaldajakaitse, konkurendikaitse (EÜL art 153, ELPH art 38, GastG §§ 4 j, LFGB § 1, 
EnWG § 1, GSPSG § 5) 

 
- Asjaõiguslikud õigushüved (järelevalve suunatud isikute vara kaitsele) 
 
 Näited: isikuvara, omand (EÜL art 30, GewO § 34c lg 2, BImSchG § 1), kaitse pettuse eest 

(LFGB § 1). 
 
1.2. Majandustegevuse alustamise reguleerimine 
Majandustegevuse alustamise reguleerimise (alustamisjärelvalve) puhul eristatakse teineteisest 
mitmesuguseid meetmeid: 
 
- Vaba majandustegevus 
 
Osaliselt kasutatakse ka täielikult vaba majandustegevuse vormi, et võimaldada teatud 
majandustegevuste võimalikult vaba arengut või tagada teenuste osutamise vabadust siseturul. 
 
Näited: Teleteenuste turulepääsu vabadus, TDG §§ 2, 5; päritoluriigi põhimõte, TDG § 4. 
 
- Teatamisreservatsiooniga keeld 
 
Kuivõrd teatamisreservatsiooniga keeld ei eelda isikult peale teatamiskohustuse 
(informatsioonikohustus) täitmise muude nõuete täitmist (nt tegevusluba), tähendab see kõige 
leebemat laadi majandustegevuse vabaduse piirangut. Teatamiskohustuse eesmärk on varustada 
haldusorganit informatsiooniga, et viimane oma järelvalvekohustust täita suudaks. 
 
Näited: GewO § 14 lg 1, BImSchG §§ 15 ja 23 lg 1, ChemG §§ 4 jj, TKG § 6, AMG § 74a lg 3, GüKG 
§ 15a, EnWG § 5. 
 
- Loareservatsiooniga keeld 
 
Majandustegevuse alustamise lubamise reservatsiooniga keeld lubab majandustegevust alustada 
juhul, kui isik on täitnud loakohustusese (GewO § 15 lg 2). Selline preventiivne 
majandustegevuskontroll (vdl nt EATUGB §§ 50 jj) teenib erinevaid majandushaldusõiguslikke 
eesmärke. Seetõttu ei ole majandustegevuse lubaduse ühtsed mastaapi. Lubamine võib olla seotud 
majandustegevuse sisulise või personaalse küljega. 
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Näited: BImSchG § 4, GewO § 30, §§ 55 j, GüKG § 3, GastG § 2, BImSchG § 33 (ehitusviis lubatavus), KrW/AbfG § 31 
(jäätmetöötluskäitis), KrW/AbfG § 49 (transpordiluba), KrW/AbfG § 52 (jäätmete ärakoristamine), TKG § 52 jj (frekventsiluba), 
EnWG § 4, LuftVG § 27a (õhkutõusmise ja maandumisaegade määramine), GSPSG § 14 lg 1 nr 4 (kontroll enne kasutusele 
võtmist). 
 
Loareservatsiooniga keeldude reguleerimisel võib Saksamaal täheldada kahte teineteisega vastuolus 
olevat tendentsi. Osaliselt nõutakse dereguleerimise kaudu loakontrollide kaotamist ning osaliselt 
kehtestatakse peamiselt tarbijakaitse eesmärgil uusi loakontrolle59. 
 
- Vabastusreservatsiooniga keeld 
 
Vabastusreservatsiooniga keeld ei võimalda haldusorganil teostada üksnes nõuetele vastavuse 
eelkontrolli vaid tunnistab teatud majandustegevuse täielikult sotsiaalselt või majanduslikult 
kahjulikuks või mitteadekvaatseks ning annab erandjuhtudel võimaluse reeglist kõrvalekaldumiseks. 
 
Näited: GewO § 56 lg 2, LadSchG § 23 , ArbZG § 9 j, hasartmängud, 
 
- Absoluutne keeld 
 
Absoluutne keeld järelvalveinstrumendina on GG-st tuleneva kutsevabaduse proportsionaalse 
piiramise nõude tõttu harva kasutatav. Absoluutset keeldu kasutatakse vaid elu ja tervise kaitseks 
ning majanduskaristusõiguse puhul. 
 
Näited: LFGB § 5 (keeld toota tervistkahjustavaid toiduaineid), ELPH art 3 lg 2 (siseorganitega kauplemise keeld). 
 
- Muud alustamisjärelvalveinstrumendid 
 
Muu alustamisjärelvalveinstrumentidena tuleb kõne alla näiteks teatud standardite täitmine. 
 
Näited: BImSchG § 23 lg 1, ChemG § 19a (hea laboripraktika) 
 
Isoleeritud usaldusväärsuskontroll 
 
Näited: GewO § 38 lg 1 
 
1.3. Majandustegevuse teostamise reguleerimine 
Oht kaitsmist väärivatele õigushüvedele ilmneb sageli alles majandustegevuse teostamise käigus, 
mistõttu on vajalik järelvalve majandustegevuse teostamise üle ka majandustegevuse kestel 
(teostamisjärelvalve). Seetõttu on majandushaldusametite käsutuses kontrollreservatsiooniga 
tegevuse puhul rida kontrollimis- ja sekkumisvolitusi, mis moodustavad saksa õiguskorras raskesti 
läbitungitava rägastiku ning mille mitmekülgne loetelu ei ole siinkohal lõplik vaid pigem näitlikku laadi 
illustreerimaks kodifitseeritava materjali võimalikku mahtu. 
 
-Teatamiskohustused 
 
Näited: GewO § 14 (majandustegevuse eseme muutmine), ChemG §§ 16 jj, BImSschG § 15 ja 52a, TKG §§ 4, 6. 
 
- Kontseptsiooni esitamise kohustused 
 
Näited: KrW/AbfG § 19 (jäätmemajanduskontseptsioon) 
 
- Tähistamis- ja hoiatuskohustused 
 
Näited: GPSG § 8 lg 4 nr 4, TDG § 7 
 
- Töötlemis-, vahendamis- ja kasutamiskeelud 
 
Näited: LFGB § 5 jj, GPSG § 8 lg 4 nr 2 
 
- Ametlik hoiatamiskohustus 

                                                      
59 R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 29 lk 203. 
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Näited: GPSG § 8 lg 4 
 
- Toote ülekontrollimise kohustus 
 
Näited: GPSG § 8 lg 4 nr 4 ja 7 
 
- Tagasivõtmise / käibest eelmaldamise kohustus (toodete, teenuste) 
 
Näited: KrW/AbfG § 24, GPSG § 8 lg 4 nr 7 ja § 8 lg 4 koosmõjus § 2 nr 17, AltfahrzeugsVO, ElektronikgeräteG, 
 
- Turvalisuse tõendamise kohustus 
 
Näited: BGB § 651 koosmõjus GewO § 147b (reiside puhul), BImSchG § 12 lg 1 ja § 17 lg 4a 
 
- Majandustegevuse peatamine 
 
Näited: GewO § 15 lg 2, HwO § 16 lg 3, BImSchG § 20 lg 2 
 
- Tasumäärade kindlaksmääramine 
 
Näited: PBefG § 51 (taksomajandustegevus), TKG § 27 
 
- Majandustegevuse keelamine, õiguspärase ja õigusvastase majandustegevuse vaidlustamine 
 
Näited: GewO § 35, GastG § 15, GPSG § 4 lg 4, EnWG § 5 lg 4, TKG § 126 
 
- Reklaamikeelud 
 
Näited: LFBG § 22 
 
- Aruandluskohustused 
 
Näited: GPSG § 8 lg 9, LSchlG § 22, GastG § 22, HwO § 17, GewO § 14 lg 8a ja § 29, Krw/AbfG § 40, BImSch § 27, TKG § 
127, TDG § 5. 
 
- Informeerimiskohustused (tarbijate) 
 
Näited: LFGB § 1 nr 3, GPSG § 5 lg 2 
 
- Äriandmete ülestähendamis- ja avaldamiskohustused ja andmekontroll 
 
Näited: GewO § 38 lg 3 
 
- Muude andmete ülestähendamis-, avaldamis- ja tõendamiskohustused 
 
Näited: GenTG § 6 lg 3, KrW/AbfG § 42 jj, TKG § 23 lg 2 
 
- Ametiasutuste äriruumidesse sisemis- ja järelevaatamisõigused (inspekteerimisvolitused) 
 
Näited: GastG § 22 lg 2, HwO § 17 lg 2, BImSchG § 52 lg 2, GPSG § 8 lg 7, GewO § 29, AMG § 64 lg 4 
 
- Käitiste ja toodete regulaarne järelevalve 
 
Näited: BImSchG § 52 lg 1, GPSG §§ 3, 14 lg 1, LFGB § 39 lg 1 
 
- Impordi- ja ekspordijärelvalve 
 
Näited: Zollkodex art 37 jj, 183 jj, ZollwerwaltungsG §§ 18, 54, ZollfahndungsneuregelungsG § 4 
 
-  Haldusakti täitmisega seatud korraldused60 ja tagantjärele korraldused61 

                                                      
60 Auflage. 
61 Nachträgliche Anordnung. 
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Näited: BImSchG §17, reostuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiiv62 art 5 ja 9 
 
- Proovide võtmise, mõõtmise ja monitooringu õigused 
 
Näited: EnWG § 35 ja 51, BImSchG § 26 jj, GPSG § 8 lg 8, LFGB § 43 ja 50 
 
- Vastutava isiku määramise kohustused 
 
Näited: KrW/AbfG § 53 jj, BImSchG §§ 53 jj, WHG § 21a jj, VAG § 11a jj 
 
- Keskkonnasõbralikuma tehnilise lahenduse kasutamise kohustus 
 
Näited: reostuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiiv art 2 nr 11 (best practical environmental 
option) 
 
- Hea erialapraktika kasutamine 
 
Näited: BodSchG § 17, KrW/AbfG § 8, PflSchG § 2a, WeinG § 13 lg 2 
  
- Turu jälgimine 
 
Näited: GüKG §14, ZollfahndungsneuregelungsG § 3 lg 2 
 
- Ohu tagantjärele vältimise ning tagajärgede kõrvaldamise kohustus 
 
Näited: BImSchG § 5 lg 3, KrW/AbfG § 36, AltfahrzeugsVO 
 
1.4. Järelevalve ettevõtja enda vastutuse kaudu 
Lisaks majandushaldusõiguslikele kohustustele, keeldudele ja lubadele tuginevale imperatiivsele 
halduskontrollile (Command and Control Regulation) kasutatakse veel ühe järelevalveinstrumendina 
kasutada ka ettevõtja enda vastutust, nt toote-, käitise-, personali-, transpordivastutuse tähenduses63. 
Nimetatud õigusinstituutide loomise taga seisab kaalutlus, et ettevõtja enda huvi võib toetada 
majandushaldusõiguslikult soovitud käitumist ja esile kutsuda ettevõttesiseseid meetmeid, mis 
ületavad riikliku ohutõrje efektiivsuse ning optimeerivad seeläbi ettevaatusprintsiibi ja riskijuhtimise64 
maksma panemist.  
 
1.5. Sanktsioneerimine 
Järelevalve majandustegevuse alustamis-, teostamis- ja lõpetamiskohustuste efektiivse täitmise üle 
eeldab reeglina kohustuste rikkumise sanktsioneerimist. Sanktsioneerimine baseerub üldisel 
haldusõiguslikul (nt keelud lubade ära võtmised, konfiskeerimine) ning karistus- ja väärteoõiguslikul 
regulatsioonil65. 
 
Näited: GewO § 144 jj, BImSchG § 62, GPSG § 20 
 

2. Saksa majandusinformatsiooni õigus 

2.1. Majandusinformatsiooni õigus kui majandushaldu sõigusliku järelvalve nurgakivi 
Majandustegevuse järelevalve õigusest eristatakse majandusinformatsiooni õigust. 
Informatsiooniõiguse valdkonda, mille reguleerimisesemeks on riigi majandust puudutav 
informatsioon (majandusinformatsioon), oleks kõige täpsem nimetada majandusinformatsiooni 
õiguseks. See õigusmaterjal on kahepoolset laadi, st reguleerib ühest küljest eraõiguslikke ning 
teisest küljest avalik-õiguslikke informatsioonialaseid õiguseid ja kohustusi. 
Majandushaldusõiguslikust aspektist vaadatuna omab majandusinformatsiooniõigus avaliku 
informatsiooniõiguse osana eelkõige avalik-õiguslikku karakterit, mis annab avaliku võimu kandjale 
majandusinformatsiooni kogumisel kasutamisel teatud õigused ja kohustused. 
                                                      
62 Nõukogu 26.09.96 direktiiv 96/61/EÜ reostuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta. 
63 Vdl Rennelfitsch, Selbstverantwortung und Deregulierung im Ordnungs- und Umweltrecht, 1995, lk 26 jj; Schoch, VVDStRL 
57 (1998), 210; R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 29 lk 206. 
64 Scherzberg, VVDStRL 63 (2004), 216, 235 jj. 
65 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 29 lk 206; Wolff/Bachhof/Stober, § 65, Ambs, in: Lexikon des 
Rechts, Gewerberecht, 1999, lk 356 jj. 
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Laiemalt mõistetava ja lõplikult defineerimatu kogummõistena hõlmab majandusinformatsiooniõigus 
majanduse jälgimist ning majandusstatistikat ettevõtluse informatsioonikohustuse tähenduses, mis 
ulatub andmete kogumiseni, töötlemiseni, hindamiseni ja levitamiseni teistele avalik-õiguslikele 
asutustele ja privaatsetele majandussubjektidele66. Majandusinformatsiooniõiguse esemeks on 
normid, mis annavad avaliku võimu kandjale majandusinformatsiooni puudutavaid õiguseid või 
kohustusi. 
 
Sarnaselt majanduslikule infrastruktuurile moodustab majandusinformatsiooni ülesannetering 
majandushaldusõiguse ühe baaselemendi67. Selline tõdemus peab vastama 
informatsiooniühiskonnast ning informatsioonimajandusest tulenevatele nõuetele, mille kohta leidub 
saksa õiguskirjanduses ohtralt kriitilisi hääli68. Märkamata ei tohi jääda majandusinformatsiooni roll 
ettevõtluse tootmisfaktorina, majandushalduse osana ning riigiülesandena69. Nii Euroopa Ühenduse 
kui ka riigiorganid sõltuvad oma majanduspoliitiliste ja –õiguslike ülesannete täitmisel laiaulatuslikest 
ja aktuaalsetest vettpidavatest ning andmetest70. 
 
Näited: Turujälgimine vastavalt PBefG § 13 lg 4 ja GüKG § 14; statistiliste andmete kogumine vastavalt GewO § 14 lg 1 lg 3, 
majandustoetuste mõju uurimine71, avalikkuse informeerimine vastavalt LFGB § 40. 
 
2.2. Majandusinformatsiooniõiguse alused 
Majandusinformatsioonialane vastutus ei ole sõnaselgelt reguleeritud EÜ õiguses ega Eesti 
põhiseaduses. Pigem on leiab avalik informatsioonõigus enda alused varjatult EÜ ja riigiorganite 
ülesanneteringi, pädevust ja eesmärke puudutavates sätetes. Nii võib avaliku informatsiooni õiguse 
aluseid näha eelkõige PS §-s 87. EÜ tasandil nähakse Euroopa informatsiooniühiskonna 
tuumelemendina EÜL art 284 j, mille eesmärk on muuhulgas ühisturu toimimise huvides liikmesriikide 
majanduse jälgimise ja majandusstatistika ühtlustamine72. Avaliku informatsiooniõiguse aluseid 
konkretiseerivad arvukat eriseadused ning muuhulgas EÜ statistikaeeskirjades. Nii EÜ kui ka riigil 
puudub majandusinformatsiooni- ja statistikamonopol. Ametiasutuste poolt kogutud andmete kõrval 
eksisteerivad paralleelselt arvukad mitteametlikud statistikad, mille loomise taga seisab ettevõtjate 
enda majanduslik huvi. 
 
2.3. Majandustegevusega tegeleva isiku informatsioo nikohustus 
Tähtsaim majandusinformatsiooni puudutav majandushaldusõiguslik instituut on majandussubjekti 
informatsioonikohustus (majandusinformatsioonialane vastutus)73.  
 
Näited: Käitisepidaja teatamiskohustus vastavalt rikkumisjuhtumi määruse §§-dele 11, 11a74. Vastavalt KrW/AbfG § 20 tuleb 
isikul koostada ülevaade järelvalvet eeldavate jäätmete liigist, kogusest ning paiknevusest. LFMG § 42 seab 
toiduaineettevõtjale teabeedastuskohustuse. GPSG § 5 lg 2 kohustab ettevõtjat samuti ametiasutusi informeerima.   
 
Majandusinformatsiooni kogumise, kasutamise ja levitamise huvisid tuleb kaaluda isiku 
informatsioonilise enesemääratlemisõigusega (PS 19 lg 1) ning ärisaladuste kaitsehuviga. Peale selle 
põrkub korduv (paralleelne) ja tihe andmekogumine nii isikule kui riigile tekkiva ajalise ja finantsilise 
koormusega. Kriitika liigse andmekogumise suhtes on põhjendatud eriti väikeste ja keskmiste 
ettevõtjate puhul, kellel puudub oma statistikaosakond ning üldine statistikakapatsiteet. Seetõttu 
nõuab EÜL art 285 lg 2 õigustatult, et ühenduse statistika koostamine peab olema kooskõlas 
erapooletuse, usaldusväärsuse, objektiivsuse, teadusliku sõltumatuse, tasuvuse ja andmete 
konfidentsiaalsusega ega või tuua majandusettevõtjatele kaasa ülemäärast koormat. 
 
2.4. Isiku majandusinformatsiooni nõue 

                                                      
66 Vdl majandusinformatsiooni mõiste kohta R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht § 27 lk 193. 
67 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 27 lk 193 jj. 
68 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 27 lk 193; M. Kloepfer, Informationsrecht, 2002. 
69 Vdl avalik-õigusliku informatsioonikorra kohta R. Scholz/R. Pitschas, Informationelle Selbstbestimmung und staatliche 
Informationsverantwortung, 1984, lk 18 jj ja lk 103 jj; Weißbuch der Komission Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, 
Beschäftigung, 1993, lk 101; R. Pitschas teoses: Hoffmann-Riem (Hrsg), Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechs, 1993, lk 
219 jj; I. Ebsen, Öffentlich–rechtliche Rahmenbedingungen einer Informationsordnung, DVBl 1997, 1039 jj; F. Schoch, 
Öffentlich–rechtliche Rahmenordnung einer Informationsordnung, VVDStRL 57 (1998), 158 jj. 
70 Seda möönab selgelt saksa kohtupraktika, BVerfGE 21, 1, 17; OLG Celle, NStZ 1981, 67; BerfGE 65, 1, 47; VGH Kassel, 
GewArch 1986, 225; BVerwG, GewArch 1991, 133; VG Wiesbaden, NVwZ-RR 2003, 645. 
71 Vdl R. Stober toeses: Hill (Hrsg), Wirkungsforschung zum Recht, 2000, lk 251 jj. 
72 Vdl R. Stober, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 27 lk 193. 
73 Vdl. R. Stober, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 27 lk 194. 
74 Störfallverordung gegenüber der Öffentlichkeit bei Störfällen. 
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Majandushalduse kõrval on ka privaatsed majandussubjektid seotud laiaulatusliku ning aktuaalse 
majandusinformatsiooniga, mistõttu on neil majandusinformatsiooni saamisel ja levitamisel teatud 
õigused. Tarbijad vajavad majandusinformatsiooni privaatseks tarbimiskaalutlusteks. Ettevõtjad 
vajavad majandusinformatsiooni äriotsuste planeerimiseks. Seejuures on informatsioon iseseisva 
konkurentsi- ja tootmisfaktorina75 seda tähtsam, mida lühem on innovatsiooni- ja produktsioonitsüklid 
ja mida suurem, mitmekesisem ja mitteülevaatlikum on erinevad turud76. Majandusinformatsioon 
tugevdab isikute võimalusi enda majanduslike põhiõiguste kasutamisel ning parandab riiklike otsuste 
läbipaistvust ja nende aktsepteerimist77. Sellel põhjusel on viimastel aastakümnetel majandusisikute 
informatsiooniõiguseid pidevalt suurendatud:  
 
Näited: Liidu ja liidumaade informatsioonivabaduse seadused78; EÜL art 255, keskkonnainformatsiooni seadus (UIG), 
planeeritakse tarbijainformatsiooni seadust (Verbraucherinformationsgesetz)79.  
 
2.5. Majandustegevuslik andmekaitse 
Majandustegevusteate, majandustegevuse alustamise lubamise ja majandustegevusjärelvalve 
instituutide kaudu satuvad avaliku võimu kandja käsutusse ka erinevad isikuandmed. 
 
 

                                                      
75 Vdl M. Mähring, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im europäischen Gemeinschaftsrecht,  EuZW 1991, 748, 
751; B. Amory, Telecommunica- tions in the European Communities, EuZW 1992, 75. 
76 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 27 lk 194. 
77 Vdl selle kohta lähemalt M. Kloepfer (Hrsg), Die transparente Verwaltung, 2002. 
78 Vdl selle kohta F. Schoch, Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland,  Verw 35 (2002), 
149 jj; Masing, VVDStRL 63 (2004), 376 jj; D. Kugelmann, Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, NJW 2005, 3609 jj. 
79 BT-Drucksache 16/199, vt ka ZRP 2003, 113 jj. 
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3. Saksa majandustegevuse seadustik (GewO) 

Saksamaa majandushaldusõiguse keskseks valdkonnaks on majandustegevuse õigus 
(Gewerberecht). Peale majandustegevuse õiguse leiab saksa majandushaldusõiguses rohkelt 
käsitlust subventsiooniõigus (Subventionsrecht), toote- ning materjalimajanduse õigus (Stoff- und 
produktwirtschaftsrecht), meediamajanduse õigus (Medienwirtschaftsrecht) ning infrastruktuuride 
reguleerimise õigus. Majandustegevuse õiguse mõistet ja selle paiknevust õiguskorras sai käsitletud 
eespool. Arvestades kodifitseerimisprojekti eesmärki, ei ole aga peale majandustegevuse õiguse 
nimetatud majandushaldusõiguse valdkonnad uuritava teema osaks. 
 
Samal ajal kui suur osa saksa majandusregulatsioone on allutatud Euroopast pärit suunistele, on 
saksa majandustegevuse õigus iseseisva ajalooga. Saksa majandustegevuse õigus on välja 
kujunenud tugeva saksa korrakaitse- ning politseiõiguse taustal, mistõttu on see valdkond euroopa 
mõjutustele küllaltki suletuks jäänud.  
 
Ajalooliselt väljakujunenud põhireegli alusel loetakse majandustegevuse mõiste raamidesse eelkõige: 

− kaubandus, sh jae-, hulgi-, väliskaubandus (Handelsgewerbe) ning sinna hulka loetakse ka 
nn kaubandustegevust toetav majandustegevus (Hilfsgewerbe). Sellised kaubandust 
toetavad majandustegevused on näiteks vahendustegevus ning pangateenused; 

− käsitöö (Handwerk); 
− tööstus (Industriegewerbe); 
− kindlustustegevus (Versicherungsgewerbe); 
− toitlustus- ja majutusasutuste pidamine (Gaststättengewerbe); 
− teenuste osutamisega seotud majandustegevus (Dienstleistungsgewerbe). 

 
Majandustegevuse õigus on põhiliselt reguleeritud majandustegevuse seaduses (Gewerbeordnung – 
GewO). Siiski leidub rohkelt spetsiaalsetes majandustegevuse valdkondades kehtivaid eriseaduseid, 
mis täiendavad ning tõrjuvad sageli kõrvale GewO regulatsioone. Nii on traditsioonilisest GewO 
reguleerimisalast eemale jäetud näiteks käsitööõigus, toitlustus- ja majutusasutuste õigus, 
emissioonikaitseõigus, seadmete- ja tooteohutuse õigus, tööaegade õigus jne. Seetõttu ei saa GewO-
d pidada kodifikatsiooniks, kuigi ta algusajal seda taotles80. Põhiline erinevus GewO ning 
kõrvalseaduste vahel seisneb selles, et üksnes GewO sätestab kõikide eriseaduste suhtes kehtiva 
majandustegevuse vabaduse põhimõtte (GewO § 1 lg 1), 
 
3.1. GewO üldiseloomustus 
Saksa GewO aluseks on 1811.a. Preisimaa majandustegevuse politsei seadus ning 1845.a. 
Preisimaa majandustegevuse seadus, mis omakorda sai aluseks 1869.a. Põhja-Saksa Liidu poolt 
vastu võetud samanimelisele seadusele. Saksa riigi loomisel 1871.a. sai Põhja-Saksa Liidu 
seadusest kogu ühendatud Saksamaa GewO, mis oli kantud liberaliseerimise ajastu ideedest. GewO 
näol oli tegemist riigi vastureaktsiooniga konservatiivsete tsunftide ja muude huvigruppide turgu 
piiravale tegevusele. Esialgu oli seaduseandja soov kogu majandustegevuse õigus ühtse seadusena 
kodifitseerida, kuid siiski on GewO regulatsiooni ulatus kuni tänaseni järk järgult vähenenud. Tänasel 
päeval kehtib 1999.a. ja 2002.a. muudetud versioon81. Kokku on GewO pidanud üle elama rohkem 
kui 300 seadusemuudatust82. GewO on peetakse saksa majandushaldusõiguse kirjanduses 
aegunuks lünklikuks õigusaktiks, mida tuleks põhjalikult reformida. 
 
GewO on seega üks vanimaid avalik-õiguslikke järelvalve regulatsioone nii Saksamaal kui ka mujal 
Euroopas. Ühest küljest viitab saksa majandustegevuse seaduse kõrge vanus selles sätestatud 
põhimõtete vastupidavusele, kuid samas tekivad aegunud sõnastuste puhul sageli 
tõlgendamisraskused. Probleeme on tekitanud tänase majandustegevuse seaduse pidev muutumine. 
GewO sisu muutub paratamatult suhteliselt kiiresti paralleelsest koos majanduse, tehnika ja teaduse 
arenguga. Sageli on muudatused liialt järk-järgulised ja detailsed, arvestamata seaduse üldist 
kontseptsiooni. 
 
GewO majandustegevuse regulatsiooni mustri võib kokku võtta alljärgnevalt: 

                                                      
80 Vdl. M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 44 jj. 
81 BGBl I, lk. 202 jj; BGBl I 3412 jj; Vdl R. Stober, Besonderes Gewerberecht, § 45 lk 6. 
82 Vt detaliselt R. von Landmann/G. Rohmer, Bd 1 Einl äärenr 23. 
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- majandustegevuse alustamise, muutmise ja lõpetamise korral kehtib üldine teatamiskohustus 
(GewO § 14), 

- loakohustus kehtib vaid teatud juhtudel (GewO § 15 lg 2), 
- loa puudumisel takistab ametiasutus isiku majandustegevust (GewO § 15 lg 2). 
- mitteusaldusväärsuse korral keelab ametiasutus põhimõtteliselt majandustegevuse (GewO § 

35 lg 1). 
 
3.2. Saksa GewO reform ja rekodifitseerimine (DiHT-  juhis 1981, DIHT-eelnõu 1991 ja GewO 21) 
3.2.1. Suur ja väike lahendus 
Siiski on võimalik ka GewO põhilises puuduses - fragmentaarne reguleerimisala – Eesti 
kodifitseerimisprojekti aspektist leida ka positiivseid jooni. Nimelt on huvitav jälgida juba alates 1950. 
aastate algusest alates ning isegi enne teist ja esimest maailmasõda kestnud diskussioone GewO 
reformeerimise ning kaasajastamise83 ja võimaliku kodifitseerimise84 kohta, ilma et seni 
põhjapanevate muutusteni jõutud oleks. Majandustegevuse õiguse probleemidele on peamiselt 
pakutud kahte lahendust: kas selle paljas uuendamine (nn väike lahendus)85 või täielik 
taaskodifitseerimine (nn suur lahendus)86. Saksa GewO reformi ja rekodifitseerimise kohta leidub 
ohtralt kirjandust, mis muudab Saksamaa Eesti majandustegevuse seadustiku loomisel eriti 
atraktiivseks võrdlusriigiks. 
 
3.2.2. Saksa Kaubandus- ja Tööstuskoja pingutused reformi suunas 
Esiteks on kasulik tutvuda Saksa Tööstus- ja Kaubanduskodade Päeva (Deutsche Industrie- und 
Handelskammertag  – DIHT), mis on peaorganisatsiooniks 83-le Kaubandus- ja Tööstuskojale kogu 
Liidu ulatuses, 1981. aastal ellu äratatud projektiga „Gewerberecht aus einem Guss” 
(majandustegevuse õigus ühest kannust)87, millega seatakse kõigepealt paika edasised soovituslikud 

                                                      
83 Vdl GewO arengu ja reformimise kohta lähemalt Bundestag 13.10.1949 otsust, BT-Drucksache nr 94 ning 3.06.1953.otsust, 
BT-Drucksache nr 4491, lisa 21 Riigipäeva 280. istungi stenograafilisele protokollile; R. Stober, Besonderes Gewerberecht, § 
45 lk 5 jj; D. Hahn, Das Wirtschaftsverwaltungsrecht in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsrechts ab August 2005, 
GewArch 2007, jj; U. Schönleiter, Herbstsitzung 2006 des Bund-Länder-Ausschusses „Gewerberecht”, GewArch 2007, 108 jj; 
U. Schönleiter, Föderalismusreform und Gewerberecht, - Erste Gedanken zur neuen Rechtslage - ,GewArch 2006, 371 jj; D. 
Postel, Das Glückspielstrafrecht im Fokus des Gemeinschafts- und Verfassungsrechts, WRP 2006, 703 jj; M. Paschke 
(Universität Hamburg), Zur Reform des Handelsgewerberechts – Erkenntnisse für die Gewerberechtsdiskussion, teoses: 
Gewerberecht im Umbruch, Reihe: Studien zum öffentlichen Wirtschaftsrecht, München 2004, lk 169 jj; W. Schünemann 
(Universität Dortmund), Das neue Gewerbearbeitsrecht – Ein gesetzessystematischer Schildbürgerstreich?, teoses: 
Gewerberecht im Umbruch, Reihe: Studien zum öffentlichen Wirtschaftsrecht, München 2004, lk 217 jj; A. Faulstich-Goebel, 
Das neue Bewachungsgewerberecht – Eine sinvolle Verbesserung?, teoses: Gewerberecht im Umbruch, Reihe: Studien zum 
öffentlichen Wirtschaftsrecht, München 2004, lk 231 jj; D. Frank (Advokaadibüroo Thümmel, Schütze & Partner, Dresden), Das 
neue IuK-Recht – Eine Herausforderung für das Gewerberecht, teoses: Gewerberecht im Umbruch, Reihe: Studien zum 
öffentlichen Wirtschaftsrecht, München 2004, lk 225 jj; U. Schönleiter, Die Dritte GewO-Novelle, GewArch 2003, 129 jj; B. 
Kempten, Die Entwicklung des allgemeinen Gewerberechts von 1996 bis 1999, NVwZ 2000, 1115 jj; H. Schulze-Fielitz, 
Entwicklungstendenzen des allgemeinen Gewerberechts im Spiegel der Rechtsprechung 1992/91, NVwZ 1993, 1157 jj; W. 
Hoffmann-Riem (Hrsg), Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechs, Baden-Baden 1993; R. Stober, Die Entwicklung des 
Gewerberechts in den Jahren 1990/91, NJW 1992, 2128 jj; H. Roehl, Beiträge zur preußischen Handwerkspolitik vom 
Allgemeinen Landrecht bis zur Allgemeinen Gewerbeordnung von 1845 teoses: Staats- und sozialwissenschaftliche 
Forschungen, hrsg von Gustav Schmoller, 17. Band Heft 4, Leipzig 1900; K. Rohrscheidt, Zur Geshichte des deutschen 
Gewerberchts, teoses: Die Gewerbeordnung für das deutsche Reich, 2. Auflage Berlin 1912. 
84 Vdl majandustegevuse õiguse kodifitseerimise kohta lähemalt R. Stober, Gewerbeordnung 21, Diskussionsentwurf eines 
Allgemeinen Teils, eine Gewerbeordnung für das 21. Jahrhundert, NVwZ 2003, 1349 jj; Stober, R. Zur 
Gemeinschaftsrechtlichen Kodifizierung und Konkretisierung des Wirtschaftsverwaltungsrechts, FS für A. Söllner, hg. von 
Köbler/Heinze/Hromadka, München 2000, 1125 jj; F.-J. Peine, Kodifikation des Gewerberechts?, teoses: Gewerberecht im 
Umbruch, Reihe: Studien zum öffentlichen Wirtschaftsrecht, München 2004, lk 201 jj; Stober, R. Gewerberecht und seine 
Reform im Rechtsvergleich – Internationales Werkstattgespräch der Universität Hamburg, NVwZ 2003, 1222 jj; G. Rexrodt, 
Deregulierung im Wirtschaftsverwaltungsrecht, GewArch 1993, 392 jj; H. B. Sattler, Gewerbereform in der Diskussion, die 
DIHT-Vorschläge für einen Allgemeinen Teil der Gewerbeordnung, GewArch 1991, 417; Deutscher Industrie- und Handelstag, 
Entwurf für einen neuen Allgemeinen Tel der Gewerbeordnung, NVwZ 1991, 1063 jj; L. Mülller, Anmerkungen zu den 
Leitsätzen des DIHT aus der Sicht des Bundes, WiVerw 1982, 217 jj; T. Strauch, Die Gesamtreform des Gewerberechts – eine 
Herausforderung aus der Wirtschaft an den Gesetzgeber, WuV 1982, 250 jj; Gewerberecht aus einem Guß – Leitsätze für ein 
Gewerbegesetzbuch, Deutscher Industrie- und Handelstag, vorgestellt vom Hauptgeschäftsführer des DIHT Franz Schoser, 
Bonn, WuV 1981, 188 jj; W. Joly, Wir brauchen eine Neuordnung des Gewerberechts, GewArch 1975, 74 jj; H. Rother, 
Neukodifikation des Gewerberechts, GewArch 1974, 357 jj; W. Thieme, Erneuerung der Gewerbeordnung? ZRP 1970, 25 jj. 
85 Vt kehtiva GewO reformi, nn väikese lahenduse pooldaja seisukohti: H. Rother, Neukodifikation des Gewerberechts, 
GewArch 1974, 357 jj. 
86 Vt kodifitseerimise, nn suure lahenduse peamiste pooldajate seisukohti: Joly, Wir brauchen eine Neuordnung des 
Gewerberechts, GewArch 1975, 74 jj; W. Thieme, Erneuerung der Gewerbeordnung? ZRP 1970, 25 jj. 
87 Vdl Gewerberecht aus einem Guß – Leitsätze für ein Gewerbegesetzbuch, Deutscher Industrie- und Handelstag, vorgestellt 
vom Hauptgeschäftsführer des DIHT Franz Schoser, Bonn, WuV 1981, 188 ja DVBl 1982, 710; Vt DIHT-juhise ettepanekute 
kohta M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 75 jj; H. B. Sattler, Gewerbereform in der Diskussion, die DIHT-Vorschläge 
für einen Allgemeinen Teil der Gewerbeordnung, GewArch 1991, 417; L. Mülller, Anmerkungen zu den Leitsätzen des DIHT 
aus der Sicht des Bundes, WiVerw 1982, 217 jj. 
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juhised majandustegevuse õiguse kujundamisel ning kodifitseerimisel (DIHT-juhis 1981 88). Nimetatud 
projektiga soovib Saksa Tööstus- ja Kaubanduskoda, et saksa GewO reformeeritaks sarnaselt 
AGewO-ga, st seadus kujutab endast kodifikatsiooni, mis on jaotatud üld- ja eriosaks. Sellise jaotuse 
kujundamisel on suures osas lähtutud saksa sotsiaalseadustiku mudelist89. Samuti on 
märkimisväärne Saksa Tööstus- ja Kaubanduspäeva 1991. aastal tehtud konkreetne ettepanek 
majandustegevuse õiguse üldosa regulatsiooni formuleerimiseks (DIHT-eelnõu 1991 90.). Kahjuks ei 
ole saksa seadusandja kuni tänaseni vaatamata mitmetele GewO muudatusettepanekutele ning 
initsiatiividele positiivse tulemuseni jõudnud. Hiljem on Saksa Tööstus- ja Kaubanduskoda91 
(Deutsche Industrie- und Handelskammer – DIHK), GewO põhjalikest muudatusinitsiatiividest 
loobunud. Siiski on näiteks Saksa Tööstus- ja Kaubanduskoda näiteks 2000. aastal läbi viidud projekti 
raames „Novellierung der Gewerbeordnung” (GewO uuendamine) teinud ettepanekuid interneti kui 
majandustegevuse meediumiga seotud regulatsiooni muutmiseks. Martin Benda on üks väheseid 
autoreid, kes on hiljem DIHT-eelõud põhjalikult analüüsinud oma Göttingeni ülikoolis kaitstud 
dissertatsiooni raames ja seda majandustegevuse kujunemisloo, üldise kodifikatsiooniidee, 
sotsiaalseadustiku, tööõiguse ning AGewO taustal edasi arendanud92. 
 
3.2.3. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rolf Stoberi pingutused reformi suunas 
Enim pakuvad aga kodifitseerimisprojekti käigus huvi professor Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Rolf Stoberi  
analüüsid ning ettepanekud GewO reformeerimise kohta93. Samuti on Viimane katse 
majandustegevuse õigust süstemaatilise üldosa loomise kaudu põhjapanevalt reformida pärineb R. 
Stoberi töögrupi sulest ning valmis koostöös Hamburgi Kaubandus- ja Tööstuskojaga.  Kõnealuse 
eelnõuprojekti nimi oli majandustegevuse seadus 21 (edaspidi GewO 21 2003 ) ning see paiknes 
16.03.2003.a. peetud 6. Hamburgi Majandusõiguspäeva94 päevakorra teema „majandustegevuse 
õigus muutuste keerises” (saksa k „Gewerberecht im Umbruch”) tähelepanu keskmes95. Seejärel 
diskuteeriti 2004.a. jooksul nimetatud eelnõu üle detailselt Hamburgi Majandusõiguspäeva 
esindajatest ning Liidu Kaubandus- ja Tööstuskodade Päeva majandustegevuse õiguse ekspertidest 
moodustatud töögrupis eesotsas Hamburgi Kaubadus- ja Tööstuskoja ja R. Stoberiga. Siiski ei 
leidnud GewO pärast 2004.a. enam laiemat poliitlist huvi.  
 
Kuigi viimastel aastatel on diskussioonid ning initsiatiivid võimaliku GewO reformi osas poliitilise tahte 
puudumise tõttu suhteliselt väheaktiivsed ning väikese tähelepanu all, on kogu loole uue tõuke 
andnud teenuste direktiiv (2006/123/EÜ), mille liikmesriigid 2009.a. lõpuks siseriiklikusse 
seadusandlusesse sisestama peavad. Seetõttu on käesoleval ajal Liidu Majandusministeerium 
pöördunud Saksa Tööstus- ja Kaubanduskoja poole ning 2008.a. jooksul peaks valmima 2003.a. 
projekti „GewO 21” uus ja kaasaegne versioon, milles arvestatakse eelkõige teenuste direktiivi 
suunistega ja praktikast lähtuvate kaalutlustega. Nimetatud eelnõu võiks olla täna Eesti jaoks kõige 
huvipakkuvam välisriigi projekt. Täna on käesoleva analüüsi autorite käsutuses kinnitamata kujul 
GewO 21-projekti 2008.a. tööversioon (edaspidi GewO 21 2008), mis eeldatavalt novembris 
vastavava kinnituse saamisel muutub Liidu Kaubandus- ja Tööstusoja ametlikuks ettepanekuks 
kehtiva GewO üldosa reformi ettepanekuks. Kuigi pilk Austriasse ning kesk-Euroopasse tõendab, et 
majandustegevuse õigus on materiaalselt kodiftseeritav, on äärmiselt kaheldav, kas Saksamaal on 
lähimatel aastatel selline projekt teostatav.  
 
Tähtsamate reformiprojektide, st üldosa loomise projektide kronoloogia: 

- „Neufassung der Gewerbeordnung”96 

                                                      
88 Vastav DIHT-eelnõu brožüür on ära trükitud GewArch 1981 veerandaasta lisas. 
89 Strauch, Theodor, GewArch,  WiVerw, 1982, lk 241. 
90 Der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT), 1991. aastal avaldatud majandustegevuse üldosa regulatsiooni projekt „ 
Mehr Recht durch weniger Gesetze. Allgemeine Bestimmungen des Gewerberechts”, ära trükitud NVwZ 1991, 1063 jj. 
91 Saksa Tööstus- ja Kaubanduskoda (Deutsche Industrie- und Handelskammer –DIHK) on kaasaegne nimetus endisele 
organisatsioonile Saksa Tööstus- ja Kaubanduspäevale (Deutsche Industrie- und Handelstag – DIHT). 
92 Vdl M. Benda teost Gewberberecht und Kodifikation, Dissertation, Göttigen, 1998; M. Benda töötab käesoleval ajal 
advokaadina Saksamaal ettevõtte Coca-Cola teenistuses. 
93 Vt nt R. Stoberi konkreetselt formuleeritud ettepanekut uue GewO üldosa regulatsiooni kohta vt  R. Stober, Gewerbeordnung 
21, Diskussionsentwurf eines Allgemeinen Teils, eine Gewerbeordnung für das 21. Jahrhundert, NVwZ 2003, 1349 jj; 
Majandushaldusõiguse reformi ning kodifitseerimise kohta üldiselt vt R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 45 
lk 5 jj; R. Stober, Zur Gemeinschaftsrechtlichen Kodifizierung und Konkretisierung des Wirtschaftsverwaltungsrechts, FS für A. 
Söllner, hg. von Köbler/Heinze/Hromadka, München 2000, 1125 jj; Stober, R. Gewerberecht und seine Reform im 
Rechtsvergleich – Internationales Werkstattgespräch der Universität Hamburg, NVwZ 2003, 1222 jj; R. Stober, Deregulierung 
im Wirtschaftsverwaltungsrecht, - Die Wirtschaftsverwaltung zwischen Staats- und Privatfunktionen -, DÖV 1995, 125 jj. 
94 6. Hamburger Wirtschaftsrechtstag. 
95 Vdl C. Graf/M.Paschke/R. Stober (Hg), Gewerberecht im Umbruch, 200. 
96 BT-Ds 4491 v. 03.07.1953. 
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- „Gewerberecht aus einem Guss” (DIHT-juhis 1981 ) 
- „Mehr Recht durch weniger Gesetze” (DIHT-eelnõu 1991 ) 
- 2003.a. Gewerbeordnung 21 (GewO 21 2003) 
- 2008.a. Gewerbeordnung 21 (kasutuses on tööversioon, GewO 21 2008) 

 
3.2.4. Majandustegevuse seadustiku loomise realiseerimise meetodid Saksamaal 
Majandustegevuse õiguse kodifikatsiooni loomisel tasub silmas pidada kahte saksa seadusandluses 
rakendust leidnud võimalikku viisi, mille omavaheline võrdlus aitab otsuseni jõuda97. Esimest 
kodifikatsiooni loomise viisi kasutati saksa GewO loomisel 1845.a. ning selle hilisemal muutmisel 
1869.a. Nimetatud seaduste eelnõude koostamiseks kutsus Riigiministeerium98 kokku vastava 
komisjoni. Mitmete riigiasutuste99 ja omavalitsuste100 eksperthinnangute baasil esitati 
majandustegevuse õiguse kodifikatsiooni terviklik eelnõu Riiginõukogule101, mis edastas selle pärast 
omapoolse kinnituse andmist Riigipäevale102. Sellise lähenemismeetodi eelisteks oli komisjoni 
sõltumatus parlamendiperioodidest, riiginõukogu ainuvastutus eelnõu valmimise suhtes ning 
riiginõukogu kohustus riigiheaolu poole püüelda103. Seadusandluse mõju komisjonile oli vähene, 
eksimused seadustikus pakutud lahenduste suhtes ilmnesid alles rakendamise käigus, mitte 
kontseptsiooni loomisel, nagu tõendavad mitmed hilisemad põhimõttelist laadi muudatused104. 
Seaduseisad võisid segamatult luua suletud regulatsiooni, ilma seejuures partikulaarhuvisid 
arvestamata, kuigi need tuginesid seaduse loomisele eelnenud ulatuslike uurimuste kaudu 
vahendatud materiaalsetele alustele105. 
 
Teist lähenemisteed kasutati SGB loomisel. Seadusandja alustas sotsiaalseadustiku üldosa 
kodifitseerimisega. Vastav üldosa seadus võeti vastu, kuigi veel polnud eriosa seadust koostatud. 
Seega tugineti osavale võttele, mis seisnes selles, et eriosa regulatsioon jäeti kuni sotsiaalseadustiku 
eriossa üleviimiseni kehtima106. Tänaseks on suksessiivselt valdav osa üldosa koostamisel üles 
loetletud seadustest sotsiaalseadustikku integreeritud107. 
 
Esimese tervikliku lähenemismeetodi kasuks räägib seadustiku sisemine sidusus ja suletus, mida on 
oluliselt lihtsam saavutada seetõttu, et üldiste ja siduvate normide kõrval saab dialektiliselt vaadeldes 
eriregulatsiooni paralleelselt analüüsida. Kodifikatsiooni realiseerimine kahe sammuna ning 
kõigepealt alustada eriosa loomisega ongi seega kritiseeritud põhjendusel, et midagi ei tohi sulgude 
ette kirjutada enne, kui ei ole lõplikult teada, mis sulgudes olema hakkab108. Selline etteheide ei ole 
aga lähemal vaatlusel õigustatud, sest seadusandja annab hiljem integreeritavate seaduste 
üleslugemise kaudu edasiseks toimimiseks selged suunised, mistõttu on  Integratsioon ise on siis 
vaid aja ning poliitilise tahte küsimus109. Lisaks on sotsiaalõiguse kodifitseerimine näidanud, et ka 
suksessiivset kodifikatsiooni on lahkarvamuste tulemusel tekkinud kaotusest hoolimata seaduseteksti 
hilisemal kohandamisel võimalik edukalt läbi viia. 
 
Veel üks ning lõppude lõpuks otsustav argument sammhaaval kodifitseerimise kasuks rääkiv 
argument on selle poliitiline läbiviidavus. Erinevalt eelmise sajandi Preisimaast tuleb tänasel 
seadusandjal arvestada ekspertkomisjoni kõrval ka poliitiliste parteide fraktsioonidega, puudutatud 
ühendustega ning huvigruppide esindajatega. Surve kiirele kokkuleppe saavutamisele ning 
legislatiivperioodide katkendlikkus tingivad seaduseelnõu ebaõnnestumise, kui selle komplekssusest 
tulenevaid vastuseise ei suudeta ületada lühikese aja jooksul110. Aktuaalne näide saksa 
seadusandluses on püüe saavutada majandustegevuse õiguse kodifikatsioon. Nii DIHT-suunis 

                                                      
97 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 103. 
98 Saksa k Staatsministerium. 
99 Saksa k Oberpräsidien, Regierungen 
100 Saksa k Provinzialstände. 
101 Saksa k Staatsrat. 
102 Saksa k Reichstag. 
103 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 103; K. Rohrscheidt, Zur Geshichte des deutschen Gewerberchts, teoses: 
Die Gewerbeordnung für das deutsche Reich, lk XVII j. 
104 Vt GewO novelleerimiste loetelu teoses Landmann/Rohmer, GewO Einleitung äärenr 23. 
105  Vdl H. Roehl, Beiträge zur preußischen Handwerkspolitik vom Allgemeinen Landrecht bis zur Allgemeinen 
Gewerbeordnung von 1845 teoses: Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen, hrsg von Gustav Schmoller, 17. Band 
Heft 4, Leipzig 1900,  lk 189 jj. 
106 Vdl. M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 103. 
107 Vdl H. Zacher, Das Vorhaben des Sozialgesetzbuchs teoses: Schriftenreiche des deutschen Sozialverbandes, Heft 40, lk 
18. 
108 Vdl. H. Kindermann, Überlegungen zu einem zeitgemäßen Verständnis der Kodifikation, lk 369. 
109 Vdl. M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 104. 
110 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 104. 
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„Gewerberecht aus einem Guß”, DIHT-eelnõu kui ka GewO 21 püüdlevad SGB eeskujul mitte 
tervikliku vaid sammhaaval kodifiktatsiooni poole. 
 
Lõpetuseks olgu märgitud, et üldosa eelneva jõustumisega forsseeritakse majandustegevuse õiguse 
teaduslikku läbitöötamist ning värskendamist, nagu seda on saksamaal alati nõutud 
kodifikatsioonikriitikute poolt. Selline ennustus on tuletav võrdlusest SGB loomisega, mille puhul H. 
Zacher konstateerib, et teatus tegeles põhjalikult sotsiaalõigusega alles reformi käigus111. 
 
3.3. Paralleelsed kodifikatsioonid 
Samal ajal majandustegevuse õiguse kodifitseerimisega on Saksamaal tänaseks teostatud mitmeid 
teise avaliku õiguse kodifikatsioone: 

- Ehitusseadustik112 
- Sotsiaalseadustik113 
- Tolliseadustik114 

 
Kodifitseerimine on kantud ideest lihtsustada, ühtlustada, debürokratiseerida ja dereguleerida 
õigusharusid, et saavutada suurem õigusselgus ja elulähedus115. Siiski leidub ka tähtsaid 
vastunäiteid, mille puhul ei ole nimetatud kaalukate argumentide kiuste veel tulemusteni jõutud. Esile 
võib tuua seni realiseerimata projekte: 

- Keskkonnaseadustik116 
- Maksuseadustik117 
- Tööseadustik (mille tuumelemendid viidi hiljuti süsteemivastaselt GewO koosseisu118) 

 
3.4. GewO üldsätted – eesmärk, reguleerimisala, põh imõtted, mõisted 
Nii kehtiv GewO kui ka GewO 21 ja teised reformiprojektid sisaldavad üldsätteid. Siinkohal olgu esile 
tootud GewO 21 §§-des 1 kuni 10 reguleeritud üldsätted: 

- majandustegevuse vabadus (GewO 21 § 1), 
- põhimõisted (GewO 21 § 2), 
- reguleerimisala (GewO 21 §§ 3-5), 
aga ka selliseid üldiseid sätteid nagu: 
- majandustegevuse asukoht (GewO 21 § 5), 
- esindusõigus (GewO 21 § 6), 
- majandustegevuse jätkamine isiku surma ja pankroti korral (GewO 21 § 7), 
- üldine informatsioonikohustus majandustegevuses (GewO 21 § 8). 

 
3.4.1. GewO eesmärk (GewO § 1, DIHT-eelnõu 1991 § 1 , GewO 21 2003 § 1, GewO 21 2008 § 1)  

Saksa majandustegevuse õigus järgib eeskätt korrakaitse- ning politseiõiguslikke eesmärke119. Kogu 
majandustegevuse õigust läbiv ühine joon sisaldab ideed, et mistahes majandustegevusest võib 
lähtuda oht üldsusele, isikutele või isikute gruppidele. Oht võib seejuures sageli taanduda 
mitteusaldusväärsele majandustegevuse teostamisele. Seaduse eelnõu regulatsiooni eesmärk on 
kaitsta üldsust ning üksikisikuid mitteusaldusväärsest majandustegevustest lähtuvate ohtude suhtes. 
Majandustegevuse seaduse eesmärk on hoida avalikku korda ja julgeolekut, tervist ning häid tavasid. 
Seega kvalifitseerub majandustegevusõigus muuhulgas korrakaitseõiguse120 haruna, mistõttu tuleb 
ohu mõiste sisustamisel arvestada üldist korrakaitselist ohumõistet. 
 
Ohutõrjega samaväärseks võib aga pidada eesmärki fikseerida seaduse tasemel isiku põhimõtteline 
majandusvabadus (majandusvabaduse põhimõte). Seaduse eelnõu tähtsaim kontseptsiooniline 
                                                      
111 Vt H. Zacher, Sozialgesetzbuch – Entwicklung und Stand, BayVBl 1991, 534, 537. 
112 Baugesetzbuch - BauGB. 
113 Sozialgesetzbuch – SGB. 
114 Zollkodex. 
115 Vdl Vdl R. Stober, NVwZ 2003, 1349, 1350. 
116 Umweltgesetzbuch; Vdl selle kohta C. Schrader, Umweltgesetzbuch? Nein Danke., ZRP 2008, 60 jj. 
117 Steuergesetzbuch. 
118 Vdl R. Stober, NVwZ 2003, 1349 1350. 
119 Vt majandustegevuse õiguse seose kohta korrakaitseõigusega nt A. Greiner, Polizei- und Gewerberecht, Stuttgart, 
München, Hannover, 1979; R. Gröschner, Das Überwachungsverhältnis: Wirtschaftsüberwachung in gewerberechtlicher 
Tradition und wirtschafts-verwaltungsrechtlichem Wandel, Habilitationsschrift, Nürnberg-Erlangen 1990; R. Gröschner, 
Wirtschaftsüberwachung in gewerbepolizeirechtlicher Tradition und wirtschaftsverwaltungsrechtlichem Wandel, 
Ergebnisniederschrift der Tagung der wissenschaftlichen Mitarbeiter in Kiel 1986. 
120 Korrakaitseõiguse põhiregulatsioon sisaldub korrakaitse seaduses. Korrakaitse seaduse eelnõu ning seletuskiri on 
arvutivõrgus kättesaadaval: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=93502&u=20071201192930.  
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iseloom väljendub regulatsioonis, et isikul on PS-st tulenev subjektiivne õigus teostada vabalt valitud 
majandustegevust ning vaid ohu vältimise nimel võib riik siinkohal piiranguid seada. Seega on 
majandustegevuse vabaduse sätestamine eelnõus ohutõrje kõrval isegi vältimatu. 
 
GewO algne idee baseerub kaalutlusel, et kõikide selliste majandustegevuste puhul, mille raames 
võib esineda oht avalikkusele (nt kolmandate isikute õigushüvedele), peab riigil olema võimalus 
sekkumiseks. GewO näol on seega tegemist algselt põhiliselt ohutõrjele suunatud regulatsiooniga. 
GewO-d on seetõttu liigitatud ka politseiõiguse eriosana. GewO-s ettenähtud majandustegevuse 
politsei ohutõrjele suunatud tegevuse eesmärk on konkreetsete üksikjuhtumite kontrollimine ja 
järelvalve. GewO mustri järgi lasub seetõttu igal majandustegevusega alustaval isikul nn 
teatamiskohustus ning vastutaval ametiasutusel on õigus pärast teatamist majandustegevus lubada 
või keelustada. Siiski on aja jooksul GewO sisu ja eesmärk oluliselt muutunud. Mida enam on GewO-
s ettenähtud järelevalve menetlus normatiivselt iseseisvamaks muutunud, seda rohkem taandub ka 
puhas ohutõrjeline eesmärk kvaliteedigarantii, tarbijakaitse ja tööstuspoliitikaga seotud eesmärkide 
ees. 
 
Ohutõrje regulatsiooni ning majandustegevuse vabaduse sätestamise kui peamiste eesmärkide 
kõrval võib majandustegevusele ka kõrvaleesmärke omistada. Sellistena tulevad kõne alla nt üldine 
majanduse suunamise eesmärk ning ökoloogilised eesmärgid. 
 
Euroopa õiguse perspektiivist omandab majandustegevuse õigus teatud lisaeesmärgi Euroopast 
lähtuvate suuniste järgimisel. Näiteks sisalduvad sageli tarbijakaitsele suunatud direktiivid 
majandustegevuse õiguse aspektist tähtsaid eesmärke. 
 

3.4.2. GewO reguleerimisala 

Täna kehtivas GewO-s sätestatud majandustegevuse mõiste on oluliseks ühenduslüliks mitmetele 
teistele majandustegevust reguleerivatele kõrvalseadustele. Saksa GewO-st räägitakse lausa kui 
majandustegevuse põhiseadusest (Grundgesetz der Gewerbe). Sellele vaatamata ei reguleeri GewO 
majandustegevuse õigust lõplikult. Heites pilgu GewO sisukorrale, ilmneb, et GewO puudutab ka 
õigusvaldkondi, mille jaoks on olemas põhjalikud spetsiaalsed seadused. Need valdkonnad on 
toitlustus- ja majutusasutuste õigus (Gaststättenrecht), käsitööõigus (Handwerksrecht), 
emissioonikaitse õigus (Immissionschutzrecht), seadmete töökindluse õigus (Gerätesicherheitsrecht), 
tööaja õigus (Arbeitszeitrecht). Seega on GewO puhul tegemist nn avatud regulatsiooniga. Ka leidub 
valdkondi, mille puhul saab rääkida osalisest iseseisvusest õigusharuna ning tugevast seotusest 
majandustegevuse mõistega GewO tähenduses. 
 
Näide: Majandustegevuslik relvatootmine ning relvakaubandus saksa relvaseaduse järgi (Waffengesetz). Majandustegevuslik 
kaubandus loomadega saksa loomakaitse seaduse tähenduses (Tierschutzgesetz). Lihatootmisettevõtete lubatavus saksa 
lihahügieeni seaduse järgi (Fleischhygienegesetz). 
 
Majandustegevuse regulatsiooni tuleb aga eristada majandustegevuse subsideerimise 
regulatsioonist. Samuti ei täida majandustegevuse õigus põhimõttelise majandustegevuse vabaduse 
tõttu ka konkurentsikaitse eesmärke. 
 
Olles saksa GewO materiaalse reguleerimisalaga juba põgusalt tutvunud, tasub parema ülevaate 
saavutamiseks lisaks välja tuua, et GewO sisaldab lisaks muule ka tööõiguslikke sätteid (GewO § 105 
jj), karistus- ja väärteoalast regulatsiooni (GewO § 144 jj), sätestab majandustegevuse keskregistri 
põhialused (GewO § 149 jj) ning delegeerib määruse andmise volitusi (GewO § 155), mille puhul võib 
kahelda nende sätete majandustegevusõiguslikus olemuses. Seaduse kogumaht on 156 §§-i pluss 
lisad. 

3.4.3. Majandustegevuse vabaduse põhimõte 

3.4.3.1. Majandustegevuse vabaduse põhimõte GewO-s  
GewO tähtsaim põhimõte, st majandustegevuse vabadus on normeeritud GewO § 1 lg-s 1. 
Majandustegevuse vabaduse põhimõte on kandvaks sambaks GewO-s, millega tuuakse esile aspekt, 
et majandustegevuse õigus lähtub ennekõike turumajanduslikust ühiskonnakorraldusest121. GewO § 1 
järgi on igaühel õigust tegeleda majandustegevusega, arvestades seejuures GewO-s sätestatud 
erandeid, piiranguid või piiramise võimalusi. GewO §-s 1 sätestatud majandustegevusvabaduse 

                                                      
121 Vt selle kohta põhjalikult M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 44; Lisaks P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, 
GewO, § 1 äärenr 1 jj. 
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põhimõtte taustaks on Saksamaa Liitvabariigi põhiseaduse (Grundgesetz – GG) art 12 lg 1, mis 
annab igaühele (Saksamaa kodanikule) õiguse vabalt valida ning teostada enda elukutset122. See 
põhiõigus sisaldab endas tõrjeõigust ning samas põhiseaduslikku otsust, mis väärtustab 
majandustegevusvabadust, so väärtusotsus majandustegevusvabaduse kasuks.  Seaduseandja saab 
järelikult kitsendada kodaniku majanduslikku tegutsemist üksnes GG artiklis 12 lg-s 1 sätestatud 
põhiseaduse kaitseala materiaalõiguslikes raamides. Igal juhul tohib aga seaduseandja isiku 
majandustegevust reguleerida, et tagada tegevuse materiaalõiguslik kooskõla GG § 12 lg-ga 1. 
Seega on isikul alati nõudeõigus majandustegevuse lubamiseks, kui tegevus jääb põhiseaduslikesse 
raamidesse. 
 
3.4.3.2. Avaliku võimu kandja majandustegevusega tegelemise lubatavus (BHO § 7 lg 1) 
Saksamaal on avalik-õiguslikud majandustegevusega t egelevad isikud, sh riigi ning kohaliku 
omavalitsuse majandustegevusega tegelevad isikud ni ng muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud lubatavad vaid juhul, kui see on tungiva ava liku huvi tõttu vajalik avalik-õigusliku 
infrastruktuuriülesande ning avalik-õigusliku täitm iskohustuse täitmiseks 123. Avalik-õiguslik 
majandustegevusega tegelev isik ei ole lubatud, kui tema poolt teostatavat majandustegevust saab 
vähemalt samaväärselt või paremini teostada eraõiguslik isik. Seejuures lasub tõendamiskoorem 
pädeval avalikul juriidilisel isikul. Säästlikkuse ning majandusliku otstarbekuse põhimõte kohustab 
avalik-õiguslikku majandustegevusega tegelevat isikut kontrollima, kas ja millises ulatuses on võimalik 
teostada riiklikku, kommunaalset või sarnast majandustegevust privatiseerimise kaudu või koostöös 
eraõiguslike isikutega (BHO § 7 lg 1). 
 

3.4.4. Majandustegevuse mõiste GewO-s 

Kuigi GewO majandustegevuse mõistet sõnaselgelt ei sätesta, on seda saksa õiguses mõiste 
negatiivjärelduse kaudu defineeritud järgnevalt124:  
 
Majandustegevus on igasugune kasumile suunatud ning püsiv iseseisev tegevus125, välja arvatud 
põllumajanduslik tegevus, vabad elukutsed, teaduslik ja loominguline tegevus ja muud teenused126, 
niivõrd kui nende teostamise eelduseks on vajalik kõrgem kvalifikatsioon127. Ka ei peeta 
majandustegevuseks iseenda vara haldamist ning kasutamist128.  
 
Sellise definitsiooni on üle võtnud ka üldosa projektid (DIHT-eelnõu 1991 § 2, GewO 21 2003 § 2 lg 1, 
GewO 21 2008 § 2 lg 1). Ülaltoodud majandustegevuse definitsioon vastab suures osas ettevõtja 
mõistele BGBG § 14 tähenduses. Seega on majandustegevuse mõiste poolt hõlmatud ka ühingud, 
mis loob majandustegevuse õiguse kooskõlas tsiviilõigusega.   
 
Saksa majandustegevuse mõiste on väga oluliseks ühenduslüliks rohkearvulistele kõrvalseadustele. 
Majandustegevusvabaduse isiklikku kaitsealasse kuulub igaüks. Sinna hulka kuuluvad põhimõtteliselt 
ka välismaalased (välismaised juriidilised isikud). Siiski seatakse neile teatud piirangud „seaduses 
riigis viibimise kohta” (Aufenthaltsgesetz § 21). Isikliku kaitsealaga on hõlmatud nii tsiviilõiguslikud 
juriidilised isikud. Avalik-õiguslikud isikud kuuluvad majandustegevusvabaduse kaitsealasse juhul, kui 
selline majandustegevus nende kompetentsi kuuluda saab. 
 
Rõhutada tuleb, et majandustegevusvabaduse esemeline kaitseala garanteerib õiguse 
majandustegevuse teostamiseks, st GewO regulatsiooni esemeks on küsimus „kas“, aga mitte 
“kuidas“. GewO eesmärk on seega tagada võimalus majandustegevusega alustamine ja sellega 
jätkamine, kuid regulatsioon ei puuduta majandustegevuse teostamise sisulisi viise.129 

                                                      
122  
123 Vt avalike ettevõtete majandustegevuse legitimatsiooni kohta põhjalikult, R. Stober, Allgemeines 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 24 lk 175 jj. 
124 Vt Majandustegevuse mõiste kohta, Pauly/Brehm, GewArch 2000, 51 jj.; Pinegger, GewArch 1999, 463/466 (näited 
praktikast). 
125 Vt Mõiste „iseseisvus” kohta BVerwG, NVwZ 2004, 103 j. 
126 Vt selle kohta BFH, NJW 2003, 1622; VG Ansbach, GewArch 1998, 70/71; VG Braunschweig, GewArch 2000, 485/486; VG 
Freiburg, NJW 2002, 1285. 
127 Vt kõrgema kvalifikatsiooni vajalikkuse kohta nt OVG NRW, GewArch 2001, 293. 
128 BFH, NJW 2003, 1622; VG Ansbach, GewArch 1998, 70/71; VG Braunschweig, GewArch 2000, 485/486. 
129 BVerwG, GewArch 2002, 154, 155. 
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Tänaseni on üks problemaatilisemaid majandustegevusena kvalifitseerimise juhtumeid 
prostitutsioon . Liit-Liidumaade-Komisjon130 nimega „Gewerberecht” on võtnud seisukoha, et 
prostitutsioon ei ole elukutse tavapärases tähenduses ning seega ka mitte majandustegevus131. 
Märkimisväärne osa kirjandusest siiski peab prostitutsiooni majandustegevuseks132. Kuivõrd seda 
küsimust ei saa tõenäoliselt vastata seadusega, tuleb see välja selgitada praktikas. Seetõttu puudub 
viide prostitutsioonile ka DIHT-eelnõus ning GewO 21 2003 ja GewO 21 2008 eelnõuprojektides. 
 

3.4.5. Majandustegevuse mõiste jaotus GewO-s 

GewO eristab kolme liiki majandustegevuse vormi: seisev ehk püsiva tegevuskohaga 
majandustegevus133 (GewO § 14 jj), liikuv ehk püsiva tegevuskohata majandustegevus134 (GewO §§ 
jj) ning majandustegevus messidel ja turgudel135 (GewO 64 jj). Sellise majandustegevuse 
kolmikjaotuse puhul kehtib reegel, et konkreetsele majandustegevusele saab kohaldada vaid ühe 
mõiste kohta käivaid sätteid. Kohaldatavad on kõigile kolmele majandustegevuse vormile vaid GewO 
üldsätted (nt GewO § 60b lg 2, § 61a). 
 
3.4.5.1. Püsiva tegevuskohaga (seisev) majandustegevus (GewO § 14 jj) 
Esmalt nimetab GewO sellist majandustegevuse vormi nagu „seisev majandustegevus“ (GewO §§ 14 
jj, Stehende Gewerbe). Seisva majandustegevuse põhitunnus on kindel ja püsiv asukoht, võimalik on  
ainult teha väljasõite klientide asupaikadesse. Seisvat majandustegevust ei sätestata GewO-s 
positiivselt, vaid selle olemasolu eeldatakse. Seetõttu sisustatakse seisva majandustegevuse mõiste 
negatiivselt liikuva ning laadamajandustegevuse kaudu: kõik tegevused, mis ei mahu liikuva ega 
laadamajandustegevuse raamidesse, kuuluvad seisva majandustegevuse mõiste alla. Seisvat 
majandustegevuse vormi peetakse seega õigustatult kõige laiaulatuslikumaks ning käsitletakse kui 
majandustegevuse põhivormi. Sellest tulenevalt tasub kõige lähemalt just selle majandustegevuse 
seonduvat regulatsioonimustrit. 
 
3.4.5.2. Püsiva tegevuskohata majandustegevus (GewO §§ 55 jj) 
Peale seisva majandustegevuse leiab GewO käsitlust püsiva tegevuskohata majandustegevus ehk nn 
liikuv majandustegevus (GewO §§ 55 lg 1, Reisegewerbe), mille puhul toimub majandustegevus ilma 
kindla asupaigata või põhiliselt väljaspool asupaika. Liikuvat majandustegevust eristab seisvast 
põhiliselt nõue, et liikuvat majandustegevust tohib teostada ainult enda isiku kaudu. Juriidilised isikud 
seejuures liikuva majandustegevusega põhimõtteliselt tegeleda ei tohi. Samuti eristab liikuvat 
majandustegevust teistest alajaotustest kindlate keeldude kataloogi olemasolu GewO §-s 56. 
 
Liikuva majandustegevusega tegelemiseks peab isikul alati olema eriline tegevusluba (GewO § 55 lg 
2, Reisegewerbekarte). Selline regulatsioon vastab sisuliselt loakohustusega seisva 
majandustegevuse regulatsioonile. Loa andmisest võib riik keelduda mitteusaldusväärsuse korral 
(GewO § 57). Loa puudumisel võib riik majandustegevuse GewO § 60d alusel peatada (normi sisu 
vastab GewO § 15 lg-le 2). Liikuva majandustegevus loakohustuse rikkumine kujutab endast 
vastavalt GewO §-le 145 väärtegu. 
 
3.4.5.3. Majandustegevus messidel ja turgudel (GewO 64 jj) 
Kolmandaks tunneb GewO majandustegevuse erivormina ka majandustegevust messidel ning 
laatadel (GewO §§ 64 jj, Marktverkehr). 
 
Näited: Messid (GewO § 64), näitused (GewO § 65), mistahes laadad (GewO §§ 66, 67, 68 lg 1 ja 2, 60 b). 
 
Messidel ning laatadel teostatava majandustegevuse eraldi sätestamine on kantud ideest anda 
sellisele majandustegevuse harule privileege. Nii annab GewO § 70 igaühele põhimõttelise 
majandustegevuse teostamisvabaduse messidel ja laatadel, mille sisuks on isiku vabastamine GewO 
II ja III jao regulatsioonikoormast. 
 
3.5. Majandustegevuse alustamine 
                                                      
130 Bund-Länder-Ausschuss. 
131 Vdl Schönleiter/Stenger, GewArch 2007, 320, 321 j koos edasiste viidetega. 
132 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 45 VII 1 lk 16 koos edasiste viidetega. 
133 Saksa k stehende Gewerbe. 
134 Saksa k Reisegewerbe. 
135 Saksa k marktgewerbe. 
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3.5.1. Kehtiv õigus ja ideaal  

Saksamaad eeskujuks võttes ei saa lähtuda täna kehtivast õigusest, vaid pigem kirjanduses ja 
praktikas arutatavast ideaalist. Eriti tähtis on silmas pidada üldist regulatsiooni vähendamise ideed 
(dereguleerimine) ning efektiivse haldusstruktuurri loomise ideed. Saksamaal diskuteeritakse selle 
üle, et majandustegevusega alustamine peaks ka saksa õiguses erinevalt kehtivast regulatsioonist 
olema reguleeritud eraldi alajaotuses, sest eelkõige just majandustegevusega alustamisel tuleb isikul 
silmas pidada norme, mis on tema tegevuse legaalsuse eelduseks, olgu see siis lihtsalt 
teatamiskohustus või tegevusloa hankimise vajadus136. Majandustegevuse alustamise nõuetele 
vastavuse tähendust rõhutab GewO § 15 lg 2, mis lubab isiku majandustegevust tegevusloa 
puudumisel takistada. Analoogne regulatsioon sisaldub ka DIHT-eelnõu §-s 10. Erinevalt AGewO-st, 
mis normeerib vaid majandustegevuse teostamist ning näeb majandustegevuse alustamises 
teostamise vältimatut etappi137, on majandustegevuse alustamise ning teostamise teineteisest 
eristamine isiku jaoks ülevaatlikum ning seadusesüstemaatiliselt arusaadavam138. Majandustegevuse 
alustamisregulatsiooni suhtes kehtib vastavalt GG art-le 31 põhimõte, et liiduõigus tõrjub liidumaade 
õiguse139. Seega võib majandustegevuse alustamist reguleerida üksnes Liidu seadusandja140. 
 

3.5.2. Majandustegevuse üldised ja erilised eelduse d (majandustegevuse jaotus) 

Peamiseks üldisteks eelduseks saksa õiguses on isiku teatamiskohustuse (Anzeigepflicht) täitmine 
ning isiku usaldusväärsus. Erilisteks eeldusteks on osaliselt GewO-st, kuid enamasti rohketest 
eriseadustest tulenevad loakokohustused. Seega tunneb saksa õigus kahte majandustegevuse 
põhijaotust, nendeks on teatamiskohustusega majandustegevus ning loakohustusega 
majandustegevus,   mida võiks nimetada reguleeritud majandustegevuseks AGewO tähendues. 
Loakohustusega majandustegevuse osakaal Hamburgi liidumaal on ca 10% ning üleliiduline suhtarv 
peaks olema umbes sama. Saksa õiguse erisusena on majandustegevuse jaotatud kolmeks 
põhiliigiks, need on püsiva tegevuskohaga, püsiva tegevuskohata majandustegevus ja turgude ja 
messide korraldamine. Kõigi kolme liigi puhul kehtivad mõnevõrra erinevad üldised ja erilised 
eeldused. 
 

3.5.3. Teatamiskohustusega majandustegevus (GewO § 14 lg 1, DIHT-eelnõu 1991 § 5, GewO 
21 2003 § 16 jj, GewO 21 2008 § 11 jj) 

Et vastav ametiasutus teaks, kes ja kus majandustegevust teostab, lasub majandustegevust alustaval 
isikul vastavalt GewO § 14 lg-le 1 alati nn teatamiskohustus. “Liikuva majandustegevuse” 
teatamiskohustus on sätestatud GewO §-s 55c. Teatamisele on ametiasutus alati kohustatud 
vastama (GewO § 15 lg 1). Saadud teade ei ole luba või loa andmisest keeldumine, vaid lihtsalt 
kinnitus teate kättesaamise kohta (GewO § 15 lg 1, Gewerbeschein). Teatamiskohustus lasub isikul 
sõltumata loakohustusest, st põhimõtteliselt peab isik vajadusel mõlemad kohustused täitma (nii 
teatamis-, kui loakohustus). Teatamiskohustus ei lange ära ka siis, kui ametiasutus juba teab isiku 
majandustegevuse kohta. Teatamiskohustust rikkudes võib ametiasutus haldusaktiga nõuda 
kohustuse täitmist ning vajadusel sunniraha abil täitmisele pöörata. Paralleelselt sellega võib 
ametiasutus kohaldada ka rahatrahvi väärteo tõttu (teatamiskohustuse rikkumine on väärtegu 
vastavalt GewO § 146 lg 2 nr-le 1). 
 
3.5.2. Loakohustusega majandustegevus (GewO §§ 30 j j, GewO 21 2003 § 19 jj, GewO 21 2008 

§§ 14 jj) 

GewO  § 1 ütleb, et põhimõtteliselt ei ole majandustegevuseks luba vaja, st riik ei kontrolli isiku 
sobivust majandustegevusega alustamiseks (loavabaduse põhimõte, GewO § 1 lg 1). 
 
Näide: A avab arvutipoe, kuigi tal ei ole mingeid teadmisi arvutitest ega kaupmeheoskusi. Samas ei huvita riiki ka see, kas ta 
on eelnevalt karistatud või mitte. A jätab selle nö klientide ja turu otsustada, kas ta arvutikaupmehena sobilik on. Siiski võib riik 
nõuda lube muudes valdkondades, näiteks ehitise kasutamisluba. 
 
Siiski leidub majandustegevusi, milliste puhul sätestatakse loakohustus. Enamasti teostab siiski riik 
tegevuslubade kaudu kontrolli selle üle, kas isik võib majandustegevusega alustada. Selliste 

                                                      
136 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 130; R. Stober, NVwZ 2003, 1349 , 1350. 
137 Vdl W. Kinchser/S. Paliege-Barfuß, GewO § 5 äärenr 1; Kinscher-Sedlak, Gewerbeordnung, § 5 äärenr 1. 
138 M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation,  lk 130. 
139 Bundesrecht bricht Landesrecht. 
140 Vdl W. Frotscher/ U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 10 äärenr 243; R. Stober, 
Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 45 IX 1, lk 30. 
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tegevusalade puhul ei piisa isiku jaoks üksnes GewO §§-des 14 jj sätestatud teatamiskohustuse 
täitmisest. 
 
Näide: Pantimine (GewO § 34), järelevalve ja turvateenuste ettevõtted (GewO § 34a), hasartmängudega seotud ettevõtlus141 
(GewO § 33g lg 1, § 33i lg 1), haavade ravimisega seotud tegevused on küll loavabad, kuid teatamiskohustus lasub isikul 
siiski142 (GewO § 14 lg 1). 
 
GewO II jagu B osa kannab pealkirja „majandustegevusega tegelevad isikud, kes vajavad erilist luba”. 
Pealkirjale järgneb GewO § 29, mis võtab kokku kõik II jaos esinevad loakoosseisud. GewO kasutab 
sõna „luba” puhul selliseid saksakeelseid termineid nagu „Erlaubnis”, „Genehmigung”, „Konzession” ja 
„Bewilligung”. Siiski möönab GewO tekst, et grammatiliselt kuuluvad kõik ülalnimetatud loavormid 
ühise mõiste alla „Zulassung” (vt GewO § 15 lg 2). Süstemaatiliselt eristab GewO teineteisest kahte 
erinevat liiki tegevuslubasid, no asjasse puutuv (sisuline) luba (Sachkonzession) ja isikuga seotud 
luba (Personalkonzession). 
 
Tähtis on silmas pidada, et kui majandustegevus eeldab loa olemasolu, on selleks ette nähtud 
eelduste täitmise korral isikul alati võimalik loa andmist nõuda. Sellise nõude taustaks on saksa PS §-
12 sätestatud elukutse- ning majandustegevusvabaduse põhiõigus. GewO loakohustuse eesmärk on 
GewO peaeesmärki silmas pidades preventiivne ja mitte repressiivne piirang. 
 
3.5.2.1. Asjasse puutuv ehk sisuline tegevusluba (Sachkonzession) 
Asjasse puutuv (sisuline)  luba on majandustegevuse luba, mille puhul peavad olema täidetud teatud 
sisulised kriteeriumid, eriti majandustegevuse teostamisega (seadmete ning hoonetega) seotud 
ehituslikud ja tehnilised eeldused143. Asjasse puutuva loa eesmärk on kontrollida mistahes ohtusid 
ning koormavaid asjaolusid, mis lähtuvad konkreetsest majandustegevusega seotud objektist. 
Seejuures eristatakse süstemaatiliselt teineteisest seadmeid, mis vajavad üksnes järelvalvet ning 
seadmeid, mis vajavad lisaks järelvalvele ka kasutamise luba.  
 
Kui riigipoolse kontrolli põhirõhk asub majandustegevuse seadme kasutamise üle järelevalve 
teostamisel, siis on tegu „järelvalvet vajava seadmega” (Überwachungsbedürftige Anlage). 
Järelevalve teenib seejuures ohtutõrje eesmärki, st kaitstakse üldsust (eelkõige naabreid). Siinkohal 
ei ole seadmete kasutusele võtmiseks vaja eraldi luba, sest seadusandja on järelevalvet vajavad 
seadmed klassifitseerinud kui väiksema ohupotentsiaaliga seadmeid. Järelvalvet vajavad seadmed 
on seaduseandja üles loetlenud tehniliste töövahendite ning tarbijale suunatud toodete seaduses 
(Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte – GPSG).  
 
Näited: Järelvalvet vajavate seadmete hulka kuuluvad näiteks aurukatlad, muud surve all olevad 
vedelike- või gaasimahutid, tuleohtlike vedelike hoidmiseks mõeldud seadmed, liftid, gaseeritud 
jookide valmistamise seadmed jms. 
 
Kui riigipoolse kontrolli raskuskese lasub seadmete kasutamise lubamisel ning mitte üksnes 
järelevalvel, siis on tegu „luba vajavate seadmetega” (Genehmigungsbedürftige Anlage). Sellisel juhul 
on loa eesmärk tagada, et mingit laadi ohtusid ei lähtu seadmetest, millistele omistatakse keskmisest 
kõrgem ohupotentsiaal. Sellised ohtlikumad seadmed on reguleeritud erinevates seadustes. 
 
Näited: Emissioonikaitse seaduse järgi vajavad kasutusluba kõik seadmed, mis võivad enda iseärasuste tõttu keskkonnale 
ohtlikud olla või muid koormavaid asjaolusid kaasa tuua (BImSchG §§ 4 jj); Geenitehnoloogilised seadmed (Gentechnikgesetz 
–GentechnikG § 11). 
 
Tähelepanuväärne on, et „luba vajavate seadmete” puhul on nende kasutamise lubamisel või 
keelamisel üha enam kaalu andvaks kriteeriumiks keskkonnakaitse. Näiteks saksa emissiooni kaitse 
seaduse (BImSchG) § 5 seob lubavajavate seadmete kasutusele võtmise võimalikkuse 
keskkonnaõiguses üldtunnustatud printsiipidega (keskkonnakaitse, ettevaatuse printsiip, 
keskkonnakahju (jäätmete tekkimise) vältimine ja heastamine, säästlikkuse põhimõte). Samuti loovad 
aluse luba vajavate seadmete kasutusele võtmiseks euroopa õigusest tulenevad ettekirjutused, 

                                                      
141 BVerwG, NVwZ 2005, 861 koos märkusega autorilt Liesching, 898; OVG Berlin, MMR 2003, 204 j. 
142 BVerfG, NJW-RR 2004, 705 j. 
143 Saksa keeles kasutatakse kõikvõimalike majandustegevusega seotud hoonete ning seadmete puhul sõna „Anlage”, mis 
tähendab tõlkes seadet. Parema mõistetavuse huvides tasub ka siinses analüüsis edaspidi kasutada üksnes mõistet „seade”, 
mis hõlmab tegelikult mistahes majandustegevuse teostamisel kasutatavaid hooneid, ehitisi, seadmeid, masinaid süsteeme 
jms. 



59 
 

näiteks keskkonnamõjude hindamise menetlus (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz – UVPG). 
Siinkohal ilmneb selgesti, miks leitakse kirjanduses sageli, et majandustegevuse õigust ei tohiks 
keskkonnaõigusest isoleeritult vaadelda144. Pigem tuleb tunnistada nii ajalooliseid kui süstemaatilisi 
seoseid mõlema õigusharu vahel145. 
 
3.5.2.2. Isikuga seotud ehk personaalne tegevusluba (Personalkonzession) 
Isikuga seotud luba (Personalkonzession) on majandustegevuse loa vorm, mille puhul peavad 
täidetud olema enne majandustegevusega alustamist teatud isiklikud tingimused. Isiklikeks 
tingimusteks on eelkõige pädevus, asjatundlikkus (kvalifikatsioon) ning usaldusväärsus 
majandustegevuse teostamisel. Isikutega seotud lubasid nimetab GewO §§-des 30-34c ja §-s 36. 
 
Näited: Erakliinikud (Privatkliniken, GewO § 30), majandustegevus, mis seisneb isikute näitamises avalikkusele (Schaustellung 
von Personen, GewO § 33a), mängusaalide pidamine (Spielhallen, § 33i GewO), Valveteenus (Bewachungsgewerbe, GewO § 
34a), oksjonite korraldamine, sh internetis (Versteigerungsgewerbe, GewO § 34b), maaklerid, ehitusjärelvalve (Makler, 
Bauträger, Baubetreuer, GewO § 34c), avalikus teenistuses olevad eksperdid (öffentliche Bestellung von Sachverständigen, 
GewO § 36). 
 
Isikuga seotud load on lisaks GewO-le sätestatud mitmetes eriseadustes. 
 
Näited: Apteekide seadus (Apothekengesetz – ApothekenG), loomakaitse seadus (Tierschutzgesetz – TierschutzG), 
relvaseadus (Waffengesetz - WaffG), sõiduõpetaja seadus (Fahrlehrergesetz – FahrlehrerG), inimestele suunatud 
transporditeenuse seadus (Personenbeförderungsgesetz), toitlustusasutuste seadus (Gaststättengesetz – GastG), 
meditsiinilise kõrghariduseta ravitsejate seadus (Heilpraktikergesetz). 
 
3.5.2.3. Loa puudumisel majandustegevuse formaalne illegaalsus (GewO § 15 lg 2) 
GewO § 15 lg 2 sätestab, et juhul, kui majandustegevuse teostamise eelduseks on luba ning isik 
jätkab majandustegevust sellise loa olemasoluta, võib pädev ametiasutus edasist majandustegevust 
takistada. GewO § 15 lg 2 annab seega ametiasutuse käsutusse õigusliku aluse isiku loakohustusega 
majandustegevuse edasiseks takistamiseks, kui tegevus ei ole veel luba väljastatud. Sanktsioonidena 
loata tegevuse eest sätestab GewO § 15 lg 2 majandustegevuse sulgemise.  Lisaks annab GewO 
riigile võimaluse sanktsioonideks trahvide näol karistus- ja väärteomenetluslikud normide kaudu 
(GewO §§ 143 – 148b, X jagu), eeldusega, et täidetud on vastav teokoosseis. 
 
3.5.2.4. Loa andmisest keeldumise üldised võimalikud põhjused 
Kuigi mitmed loakohustuse koosseisud on GewO-s ning eriseadustes eraldi sätestatud, võib 
täheldada läbivalt sarnaseid kriteeriumi majandustegevuse lubamisel või keelamisel. Tüüpilised loa 
andmisest keeldumise põhjused on mitteusaldatavus, puuduv asjatundlikkus, heade kommete 
vastasus ning karistusõiguslike või muude keelavate normide rikkumine. 
 
Näide: Problemaatiline on nt nn “Peep-Show” juhtum. Valitseva arvamuse kohaselt oli majandustegevus heade kommetega 
vastuolus146. Küsitavusi on tekitanud selline meelelahutuslik ning atraktiivne tegevusala nagu “liliputivise”, mida valitsev 
arvamus peab heade kommetega vastuolus olevaks, sest inimene kujutab endast alandavat viskamisobjekti147. Seevastu ei ole 
heade kommetega vastuolus nn Swinger-Clubs, sest see mahub saksa toitlustusasutuste seaduse (Gaststättengesetz) 
raamidesse148. 

3.5.3. Järelvalvekohustusega majandustegevus (GewO § 38)  

GewO II jagu B osa pealkirja kiuste („majandustegevusega tegelevad isikud, kes vajavad erilist luba”) 
näeb GewO § 38 ette ka võimaluse ilma erilise loata majandustegevust teostada. Erinevus 
loakohustuseta majandustegevusest on üksnes isiku järelvalvekohustus, mis ei ole 
majandustegevuse alustamise eelduseks („kas”), vaid pigem selle teostamise regulatsioon („kuidas”). 
 
Näited: GewO §-s 38 nimetatud majandustegevustest: Kõrgema väärtusega tarbekaupade müük, eriti 
meelelahutuselektroonika, arvutite, optilised seadmete, fotoaparaatide, videokaamerate, vaipade, karusnahast või nahast 
rõivaste, autode ning jalgrataste, väärismetallide, vääriskivide, pärlite, ehete ning teatud liiki metallide müük;  Samuti 
informatsiooniteenused (eraviisilised uurimis- ning detektiiviteenused), abielude, partnerluse, tutvuste vahendamine, 
reisibüroode pidamine ja majutuse vahendamine, hoonete turvaseadmete ehitamine, konstrueerimine ja paigaldamine,  sh 
võtmeteenused jms. 
 
Sellise leebema kohustuse põhjenduseks tuuakse, et seadusandja on GewO §-s 38 loetletud 
majandustegevustele omistanud keskmisest väiksema ohupotentsiaali (võrreldes GewO §§-dega 30-
                                                      
144 Stober, NJW 1992, 2128, 2132 jj. 
145  
146 BVerwG, NJW 1996, 1423 jj. 
147 VG Neustadt, NVwZ 1993, 98 j. 
148 BVerwG, NVwZ 2003, 603. 
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34c ja § 36). Seega on GewO §-s 38 nimetatud majandustegevuste puhul teostamise eelduseks 
üksnes teatamiskohustus vastavalt GewO §-le 14. Pärast teatamist kontrollib riik isiku 
usaldusväärsust keskmisest intensiivsemalt, kasutades seejuures mõõdupuuna GewO §-i 38. 
 
3.6. Majandustegevuse teostamine 
 

3.6.1. Majandustegevuse vabaduse kitsendatud kehtiv us majandustegevuse teostamisel 

Võrreldes majandustegevuse alustamisega, kehtib saksa õiguses majandustegevuse vabaduse 
põhimõte valdava arvamuse kohaselt majandustegevuse teostamise suhtes kitsendatult. 
Regulatsioon, mis puudutab majandustegevuse teostamise viisi (seadmeid/käitist) ning seejuures 
isikule teatud kohustused ette näeb, ei ole saksa õiguses majandustegevuse vabaduse põhimõtte 
kaitseala poolt hõlmatud149. Siiski ei tohi teostamisregulatsioon ulatuda nii kaugele, et see 
majandustegevusega alustamisel teatud tegevusalal takistuseks kujuneks. Seega tuleb 
diferentseerida alustamis- ning teostamisregulatsiooni, sest vastasel korral tekib oht, et 
majandustegevuse vabaduse põhimõtte poolt tagatud isiku nõue majandustegevuse alustamisele 
(„kas”) jookseks selle teostamise viisi („kuidas”) reguleerimise kaudu tühja.  Kui saksa õiguses kehtib 
majandustegevuse alustamisregulatsioonis suhtes liidureservatsioon, st et seadusandlikult on pädev 
üksnes Liit, siis teostamisregulatsiooni puhul on pädevad nii Liit kui liidumaad150. Levinuimaks 
majandustegevuse teostamisregulatsiooni allikad on Liidumaade politsei- ning korrakaitseõiguslikud 
aktid. 
 

3.6.2. Üldine teostamisregulatsioon Saksamaal 

Majandustegevuse teostamine on valdavalt reguleeritud GewO teise peatüki kolmandas alapeatükis 
(GewO §§-des 41 jj), mis sisaldab muuhulgas regulatsiooni isiku surma korral majandustegevusega 
jätkamise ning esindusõiguste kohta. Majandustegevuse teostamist puudutava regulatsiooni 
koondamisega üldosa seadusese peatükki tegi algust ka DIHT-eelnõu ja GewO 21 koostajad ning 
majandustegevuse õiguse töörühm ning kes püüdsid üldosa ühte peatükki koondada eelkõige 
põhiliste teemadena esindusõigused majandustegevuses (GewO § 45, DIHT-eelnõu § 7, GewO 21 § 
9), majandustegevuse jätkamise õigus, nt isiku surma korral (GewO § 46, DIHT-eelnõu § 8, GewO 21 
§ 10) ning  majandustegevuse asupaik (GewO § 42, GewO 21 § 8). Nimetatule lisandub regulatsioon 
ärilises suhtluses ülesastumise ning käitumise kohta. Nii tuleb juba täna vastavalt GewO  kohaselt 
majandustegevusega tegeleval isikul ärilises suhtluses teatavaks teha enda ees- ja perekonnanimi 
ning  juriidilise isiku puhul selle täispikk nimi (GewO § 15a ja § 15b, DIHT-eelnõu § 6, GewO 21 § 12). 
 

3.6.2. Volitusnorm informatsiooni kogumiseks ja jär elvalve teostamiseks (GewO § 29)  

Üheks tähelepanuväärseimaks majandustegevuse teostamisregulatsiooniks võib pidada GewO § 29, 
mis sisaldab üldist regulatsiooni informeerimise ja järelevalve kohta151. GewO § 29 lg 1 järgi peab isik, 
kelle majandustegevuseks on vajalik loa olemasolu, pädevale järelvalve ametiasutusele pärimise 
korral tasuta enda majandustegevuse kohta informatsiooni edastama. GewO § 29 lg 2 annab 
volitusnormi riigile isiku majandustegevuse ruumidesse sisenemiseks tavapärastel tööaegadel, et 
vaadelda seadmeid ning kontrollida võimalike tegevuslubade olemasolu. Tungiva ohu korral avalikule 
julgeolekule ja korrale võib riigi esindaja ööpäevaringselt majandustegevuse ruumidesse siseneda. 
Riigi käitumise õiguspärasuse hindamisel on eelkõige mõõdupuuks põhiseaduse (GG) artiklid 13 lg 7 
ja 2 lg 1. 
 
3.7. Majandustegevuse lõppemine ja peatumine 
 

3.7.1. Diskussioon majandustegevuse lõppemise regul eerimisel 

Kehtiva GewO regulatsiooni (GewO § 35 lg 1), DIHT-eelnõu (DIHT-eelnõu § 11), GewO 21 2003 § 35 
ning GewO 21 2008 §§ 28 järgi võib majandustegevust keelata eelkõige isiku mitteusaldusväärsuse 
korral. Koondades nimetatud GewO üldosa eelnõuprojektidesse majandustegevuse lõppemist 
puudutavad sätted, on saksa õiguses DIHT-eelnõu ning GewO 21 puhul tähelepanu pööratud kehtiva 
majandustegevuse lõppemise regulatsiooni killustatusele ning vastuolulisusele. Nii kohalduks 
majandustegevuse lõppemist puudutav regulatsioon kõikide majandustegevuste suhtes. Kuivõrd 

                                                      
149 Vdl R. von Landmann/G. Rohmer,  § 1 äärenr 6; P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO § 1 äärenr 79 j. 
150 Vdl selle kohta nt W. Frotscher/ U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 10 äärenr 141. 
151 Vdl selle kohta J. Ennuschat, Behördliche Nachschau in Geschäftsräume und die Unverletzlichkeit der Wohnung 
gem. Art. 13 GG, AöR 127 (2002), S. 252 jj. 
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DIHT-eelnõu eesmärk oli vastupidiselt esialgsele seisukohale152 kaotada üksnes kehtiva GewO 
esimest osa ja mitte viia üldsätetesse sisse edasisi majandustegevuse lõppemise põhjuseid. Sellist 
ideed ei saa aga aktsepteerida, kui MTS tahab säilitada kodifikatsiooni karakterit153. Vastavalt austria 
eeskujule peaksid ühes peatükis sisalduma kõik võimalikud majandustegevuse lõppemise põhjused, 
olgu see siis majandustegevuse keelamine (mitteusaldusväärsuse tõttu), tegevusloa kehtetus või 
selle äravõtmine ning muud põhjused, mille puhul tuleb konkreetselt või abstraktselt 
majandustegevusest loobuda. Seejuures tuleb leppida ka teistele seadustele viitamisega (VwVfG §§ 
48, 49).  
 

3.7.2. GewO kehtiv lõppemise regulatsioon 

Kui AGewO puhul paiknevad kõik majandustegevuse lõppemise põhjuseid sisaldavad normid 
seadustiku endas, siis saksa GewO keelamisregulatsioon kehtib tunduvalt kitsamalt. Kõigepealt 
diferentseeritakse saksa õiguses ülejäänud põhjuseid mitteusaldusväärsusest, mille suhtes 
kohalduvad teiste seaduste regulatsioonid. Nii kehtivad õiguspärase ja õigusvastase 
majandustegevuse õiguse vaidlustamise suhtes haldusmenetluse (VwVfG §§ 48, 49) ning 
kõrvalseaduste154 (nt GastG § 15) normid. Samuti kehtib kitsendus, et GewO § 35 lg 1 ei ole üldise 
regulatsioonina rakendatav ka eriseaduse suhtes, kui leidub eriline majandustegevuse 
keelamisregulatsioon (GewO § 35 lg 8). Vaid kindlatele tegevusaladele kitsendatakse ka 
majandustegevuse keelamise võimalust teatud tähtaja lõppemise tõttu (GewO § 49 lg 2). 
Majandustegevuse õigusest vabatahtlikku loobumist ei puuduta GewO üldse. 
 
3.7.1.1. Majandustegevuse keelamise põhjused 
 

3.7.2. Majandustegevuse keelamine mitteusaldusväärs use tõttu (GewO § 35 lg 1) 

Vaatamata põhimõttelisele majandustegevusvabadusele ning konkreetse loakohustuse puudumisele 
võib isiku majandustegevust keelata nn „mitteusaldusväärsuse” puhul (GewO § 35).  Tegemist on 
üldise ja seetõttu subsidiaarse volitusnormiga ning seda rakendatakse juhtudel, kui puuduvad 
spetsiaalsed normid. Et majandustegevuse keelamine GewO § 35 alusel „mitteusaldusväärsuse” tõttu 
oleks õiguspärane, peab järgima normis sisalduvaid nii formaalseid kui materiaalseid õiguspärasuse 
eelduseid. Formaalõiguslikust aspektist saab GewO § 53 alusel isiku majandustegevust keelustada 
menetlusnõudeid järgides vaid selleks volitatud ametiasutus. Materiaalõigusega on kooskõlas GewO 
§ 35 alusel isiku majandustegevuse keelustamine, kui isiku mitteusaldusväärsus kujutab endast ohtu 
üldsusele või majandustegevusega seotud isikutele (töötajad). 
 
Mitteusaldusväärsuse puhul ollakse üksmeelel selles osas, et mitteusaldusväärsuse mõiste puhul ei 
ole tegemist diskretsiooniõigusega ega tõlgendamisruumiga. Mitteusaldusväärsus on hoopis 
määratlemata õigusmõiste, millele tuleb anda sisu kohtupraktika ning kirjanduse kaudu. Selliselt on 
tänaseks jõutud järgmise mitteusaldusväärsuse definitsioonini: 
 
Mitteusaldusväärne on isik, kes ei suuda garanteerida seda, et ta enda majandustegevust tulevikus 
usaldusväärselt teostab155. 
 
Süülisust mitteusaldusvääruseks tunnistamisel tõendada vaja ei ole. Mitteusaldusvääruse 
otsustamine põhineb seega prognoosil (eelkõige prognoosil ohu kohta), mille koostamine peab 
põhinema tõendatavatel majandustegevuslikel faktidel. 
 
Näiteid mitteusaldusväärsuse kohta: Välismaalastest töötajad, kellel puudub tööluba; kaubandus 
esemetega, mille abil on võimalik valmistada ning tarbida narkootilisi aineid; prostitutsiooni 
vahendamine; maksude tasumata jätmine; isiku vastu on algatatud väärteo- või kriminaalmenetlus; 
isikul ei ole piisavalt majanduslikke vahendeid (suur võlakoorem); isikul on kehalised või vaimsed 
probleemid (alkoholism, narkomaania); ,mitteusaldusväärne on majandustegevus juhul, kui võib 
tõendada seotust karistatava teoga, karistuse äärel seisva teoga, väärteoga, maksupettusega, 
maksejõuetus. Tähelepanuväärne on, et puuduv asjatundlikkus (kvalifikatsiooni puudumine) ei vii 
reeglina mitteusaldatavuseni (erandiks on nn Bungee-Jumping, mille puhul lasub ametiasutusel 

                                                      
152 Vdl DIHT-eelnõu ls-t 2: „ Der neugefaßte Allgemeine Teil faßt … generellen Vorschriften über Beginn, Ausübung und 
Beendigung allen gewerblichen Handels zusammen…”. 
153 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 133. 
154 Vdl R. von Landmann/ G. Rohmer, Gewerbeordnung § 35 äärenr 19. 
155 BVerwGE 65, 1, 2. 
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turvalisuskohustused). Ka võib mitteusaldusväärseks pidada isikut, kes osaleb kolmanda isiku 
mitteusaldusväärses tegevuses, olles ise samal ajal usaldusväärse äri juht. Näiteks abikaasa osaleb 
enda elupartneri mitteusaldusväärses äris. Ka võib pidada mitteusaldusväärseks kogu äriühingut, kui 
seda on üksnes ettevõtte juhatus.  
 
Kokkuvõttes võib riik isiku loakohustusega majandustegevust GewO-s nimetatud mittusaldusväärsuse 
instituudi alusel keelata, kui on täidetud § 35 lg-s 1 ette nähtud eeldused: 

− tegemist peab olema majandustegevusega; 
− esineva peavad konkreetsed faktilised asjaolud, mis isiku mitteusaldusväärsust tõendavad; 
− isiku majandustegevus peab olema mitteusaldusväärne (seos mitteusaldusväärsuse ning 

majandustegevuse vahel); 
− keelamine peab olema vajalik (keelamine toetab ohu kõrvaldamist avalik huvi või töötajate 

huvide suhtes); 
− Keelamine peab olema isikule vastuvõetav (proportsionaalsuse põhimõte, isiku huvide 

kaalumine üldsuse huvidega; märksõna avalik kord ehk ordre public). 
 

Kui on täidetud GewO § 35 lg 1 eeldused ning majandustegevusega tegelev isik on 
mitteusaldusväärne, tuleb tegevus keelustada.. Isiku mitteusaldusväärseks tunnistamise otsus võib 
sisaldada isiku kohustust majandustegevuse lõpetamise või selle teostamise viisi muutmise kohta. 
Mõiste majandustegevuse „keelamine” ei piirne üksnes keeluga jätkata teatamiskohustusega 
majandustegevust, vaid laieneb ka reaalsele majandustegevuse takistamisele ning annab 
haldusvõimule konkreetsed täidesaatvad volitused. Siinkohal omab erilist tähtsust proportsionaalsuse 
põhimõte, sest täielik isiku majandustegevuse takistamine peaks õigustagajärjena olema ultima ratio. 
Eelnevalt tuleb siiski üritada isikut leebemate meetoditega suunata tema tegevuse usaldusväärseks 
muutmisel. 

3.7.3. Sageli probleemiks õige volitusnormi valik s ekkumisel 

Tähelepanu tuleb pöörata ka asjaolule, et GewO sisaldab mitmeid riigile suunatud volitusnorme isiku 
majandustegevusse sekkumiseks (GewO § 35 ning § 15 lg 2). Õige volitusnormi valikust sõltub 
ametiasutuse käitumise õiguspärasus. Problemaatiliseks on osutunud ametiasutuste paralleelne 
sekkumine vastavalt  üldisele politsei seadusele (Polizeigesetz). Õige on olukord, kus üldise 
politseiseaduse alusel sekkutakse alles seejärel, kui ükski GewO volitusnorm ei kohaldu. Heaks 
pidepunktiks volitusnormi valimisel on küsimus, kas sekkutakse selllese, „kas“ või „kuidas“ 
majandustegevust teostatakse. Esimese puhul on sisaldub volitusnorm reeglina GewO-s ning teise 
puhul üldises politseiseaduses.  
 
Näide: Mängusaali juhtum, kus omanik sisustas mängusaali liiga suure arvu mänguautomaatidega. Volitusnorm sisaldus 
siinkohal politsei seaduses156. Sarnane probleem tõstatus nn Laserdrome juhtumis157.  
 
3.8. Majandustegevuse keskregister (GewO §§ 149 jj,  XI jagu) 158 
Avalikes huvides ning isiku usaldusväärsuse hindamisel on põhjendatud majandustegevuse kohta 
andmete kogumine ning nende andmebaasi salvestamine159. Ülevaatlikkuse ja järelevalve teostamise 
eesmärgil peetakse majandustegevuse keskregistrit. Selle kaudu üritatakse eelkõige vältida, et isik  
pärast majandustegevuse keelamist lihtsa asupaiga muutusega järgmises kohas majandustegevust 
uuesti alustada ei saaks. §§ 149 – 153b viidi GewO-sse sisse 1974. aasta reformi käigus. 
Majandustegevuse keskregistrisse kantakse üksnes loakohustusega majandustegevused. § 149 lg 2 
ja § 151 nimetavad registrisse kantavad andmeid, sh avaldus loa saamiseks, luba, jõustunud 
majandustegevusliku seosega väärteomenetluse/kriminaalmenetluse otsused, haldusotsused, sh 
tegevusloa andmisest keeldumised, õiguspäraste ja õigusvastaste lubade vaidlustamised ja muudel 
alusel majandustegevuse keelamised. Tähelepanuväärne on vaidlus küsimuse üle, kas registrikanded 
kujutavad endast haldusakte või judikatiivse riigivõimu toiminguid. Küsimuse tähtsus ilmneb eriti 
õiguskaitse võimaluste otsimisel. Vastusena kaldutakse registrikandeid enam judikatiivse võimu 
aktideks kvalifitseerima, kuna majandustegevuse keskregistri pidajaks on Liidu Peaprokurör 
(Generalbundesanwalt). 
 

                                                      
156 BVerwG, GewArch 1995, 111 j.; VGH Baden-Württemberg, GewArch 1990, 403 jj. 
157 BVerwG, GewArch 2002, 154/155. 
158 Vt majandustegevuse keskregistri kohta nt A. Götz, Vier Jahre Gewerbezentralregister, VR 1980, 294 jj. 
159 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 134. 
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Majandustegevuse keskregistri sisseviimine GewO-sse on ennast õigustanud, mida kinnitab järjest 
kasvav kannete arv160. Seejuures on ilmnenud, et teatud majandustegevuse valdkonnad, nagu nt 
toitlustusettevõtlus ja ehitusettevõtluses161. Enamik kandeid kuuluvad püsiva tegevuskohaga 
majandustegevuse raamidesse, mis on omakorda argument muutuva tegevuskohaga 
majandustegevuse vormi loobumisese kasuks. Nimelt on püsiva tegevuskohaga 
majandustegevusega seotud kannete rohkus tõendiks selle kohta, et muutuva asupaigaga 
majandustegevus ei ole atraktiivsem rikkumiste suhtes, mida seni on kõnealuse eristamise aluseks 
peetud. Peale selle on majandustegevuse keskregister võimaldanud nii teadusel kui seadusandjal 
salvestatud andmete abil küsimusi lahendada. Nii on võimalik andmeanalüüsi kaudu tuvastada, 
millised normid eriti sageli või harva karistuse määramise aluseks on võetud. Samuti saab kindlaks 
määrata, kus paiknevad valdkonniti ning üksikutel tegevusaladel majandustegevusliku väärkäitumise 
raskuskeskmed. Neid äratundmisi võib toetavalt kasutada seadusandluses või halduspraktikas. 
 
Siiski on täna on majandustegevuse registri saatus küsitav, sest näib, et liigutakse selles suunas, et 
majanduse registriga seonduv reguleeritakse eraraldi Liidumaa seaduses 
(Bundeszentralregistergesetz – BZRG ), mis koondab endasse kokku kõikvõimalike registritega 
seotud regulatsiooni (nn registrikodifikatsioon). GewO kui MTS üldosa seaduse eesmärk seejuures on 
majandustegevuse sätestada registri roll ning kaotada mahukas ning majandustegevuse alustamist 
ning teostamist sageli vaid kaudselt puudutav majandustegevuse registri normid. 
 
3.9. Majandustegevusega seotud menetluste regulatsi oon 
 
2.9.1. Haldusstruktuuri efektiivsuse parandamine 
Nagu ka eelmiste alajaotuste puhul, tuleb kehtiva õiguse kõrval Saksamaa puhul erilise tähelepanuga 
jälgida parasjagu diskuteeritavaid lahendusi. Tänases saksa majandustegevuse õiguses pannakse 
suurt rõhku haldusstruktuuri efektiivsemaks muutmisele, mis on tihedalt seotud ametiasutuste ning 
haldusmenetlusega. Sellele on kõvasti hoogu lisanud ka teenuste direktiiv.  Majandustegevuse 
haldusstruktuuri paramaks muutmisele on mõeldud ka GewO 21 2003 ja GewO 21 2008 koostamise 
juures. GewO 21 2008 ei ole paljalt novelleerimisprojekt, mis piirdub üksnes teatud normide 
muutmisega, vaid loob täielikult uue ja palju süstemaatilisema majandustegevuse õiguse üldosa. 
Esiteks tuleb tähelepanu juhtida täna kehtivale Liidu haldusmenetluse seaduse sättele (VwVfG §-le 
3a), mis võimaldab ka saksa majandustegevuse õiguses elektroonilise ametliku kirjavormi 
kasutuselevõttu (GewO 21 § 26). Siiajuurde kuulub ka aktuaalne ettepanek Saksamaal luua 
tsentraalne majandustegevuse register, mis on internetipõhine ning millega ühendatakse täna 
eraldiseisev saksa kaubandusseadustikus reguleeritud ettevõtjateregister (HGB § 8 b). Õigus 
majandustegevuse registrist informatsiooni saada antakse igaühele ilma eriliste 
juurdepääsupiiranguteta (GewO 21 § 13 lg 3). Sellega järgitakse ka nn teise keskmise suurusega 
ettevõtete halduskoormuse seaduse162 novelleeritud § 14, mille kohaselt võib avalikult 
kättesaadavaks teha ettevõtja nime, asukohta ning teatatud tegevusala. Haldusstruktuuri efektiivsust 
peaks tõstma ka see, et Liit ja Liidumaad ka Kaubandus- ning Tööstuskojdele 
majandustegevusõiguslikke ülesandeid täita võivad (GewO 21 § 38 lg 2). Kodade sellisel kujul 
sidumine vähendab oluliselt vahetu riigihalduse koormust. Efektiivsuse võit maksimeeritakse seeläbi, 
et pädevatel ametiasutustel või kodadel on lubatud omakorda üle anda loamenentlusega seotud 
avalikke ülesandeid (GewO 21 § 16 lg 3). Seega arvestatakse ka menetluse privatiseerimisideed.  
 
2.9.2. Tegevusloa menetlus 
GewO 21 installeerib loamenetluslike instrumentidena osalise tegevusloa ning esialgse tegevusloa, 
sest nende puhul on tegu instrumentidega, mille eesmärk on tagada isikule võimalus õigeaegselt 
majandustegevusega alustada ja/või kindlustada õiguskindlus proportsionaalse aja jooksul. Kuigi 
osaline tegevusluba ning esialgne tegevusluba haldusaktidena võiksid olla ka ilma vastava seadusliku 
aluseta põhimõtteliselt lubatavad163, on soovitava normeerida need instrumendid selgete eelduste 
ning kriteeriumitega selleks, et ametiasutus nendele majandustegevusega tegeleva isiku huvides 
selgelt tugineks. Nimetatud instrumendid on juba täna kehtiva õiguse osaks (nt BImSchG).  GewO 21 
2008 koondab majandustegevuse teostamisega seotud üldise haldusmenetluse regulatsiooni kokku, 
mis võetakse käesolva osa sisustamisel peamiseks eeskujuks. 
 

                                                      
160 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 134. 
161 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 134. 
162 BGBl 2007, Teil I, Nr 47, lk 2245 jj. 
163 Vdl selle kohta Pünder teoses: Erichsen/Ehlers, Allgemeines Verwaltungsrecht, 13. Aufl, 2006, lk 437 j. 
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2.9.3. Konsentratsioonipõhimõte 
Peale eeltoodu viib GewO 21 2008 § 16 lg 1 sisse kontsentratsioonipõhimõtte , mis ei saa 
kaasaegses majandustegevuse õiguses puududa. Kuivõrd GewO kontsentratsioonipõhimõte hõlmab 
ka kõiki teisi ametiasutuste korrapoliitilisi otsuseid, ületab selle kontseptsioon isegi teenuste direktiivi 
ühtse kontaktpunkti nõude (teenuste direktiiv art 6).  
 
3.9. Karistus- ja väärteomenetluslikud normid (GewO  §§ 143 – 148b, X jagu) 
GewO X jagu (§§ 143 – 148b) sisaldab karistusõiguslikke (§§ 148 - 148b) ning väärteoõiguslikke (§§ 
144 – 147b) norme. Valdavalt käsitleb GewO X jagu väärteoõiguslikke teokoosseise, mis alluvad 
saksa väärtegude seaduse regulatsioonile (Ordnungswidrigkeitengesetz – OwiG) ning sealsetele 
põhimõtetele. GewO § 144 loetleb üles rikkumised GewO-s sätestatud majandustegevusõiguslike 
kohustuste suhtes. Tähelepanuväärne on kohtupraktika ning kirjanduse seisukoht, et kõik karistus- ja 
väärteoõiguslikud teokoosseisud eeldavad kehtiva ning täitmisele pööratava haldusakti olemasolu164. 
Samuti ollakse üksmeelel selles osas, et GewO nõuete rikkumisi võib sanktsioneerida haldusõiguslike 
sunnimeetmete kaudu (haldusakt ja selle täitmisele pööramine) või väärteomenetluses tavaks oleva 
rahatrahvi näol. Hierarhilist vahet neil kahel sanktsioneerimisviisil põhimõtteliselt ei tehta165. 

4. Saksa käitiste õigus (BImSchG, GPSG) 

4.1. Tegevusloakohustusega käitised 
Saksa käitiste kasutusele võtmise lubatavust, st küsimust „kas” reguleerib ammendavalt saksa 
emissioonikaitse seadus (BImSchG) 166. Seega on valdav osa saksa majandustegevuse sisulisest 
tegevusloaregulatsioonist koondatud just nimeatud õigusakti. Plaanitav keskkonnaõiguse reformi 
tulemusena kaoks aga BImSchG ning selles sisalduv regulatsioon jaotataks keskkonnaseadustiku 
üldosa seaduse ning eriosa seadustega167.  
 
4.2. Järelvalvekohustusega käitised 
Majandustegevuse käitiste üle järelevalve teostamise volitused ja korra sätestab seevastu masina- ja 
tooteohutuse seadus (GPSG), mis sisaldab mitmeid volitusnome täiendavate määruste andmiseks 
(GPSGV)168. Kui GPSG loetakse saksa õiguses reeglina majandushaldusõiguse haruks, siis 
BImSchG leiab traditsiooniliselt keskse õigusaktina käsitlemist keskkonnaõiguse alastes raamatutes.  
 
4.3. Käitiste õiguse ja GewO vaheline seos 
Tegelikkuses on nii BImSchG, GSPG ning GewO omavahel süstemaatiliselt tihedalt haakuvad 
õigusaktid. On ju saksa keskkonnaõigus rahvusvahelise õiguse mõjude saatel välja kasvandud 
majandushaldusõigusest. Enne BImSchG loomist kuni aastani 1974 olid tegevusluba vajavad käitised 
reguleeritud GewO-s. Siinkohal ilmneb, miks leitakse kirjanduses sageli, et majandustegevuse õigust 
ei saa keskkonnaõigusest isoleeritult vaadelda169. Pigem tuleb tunnistada süstemaatilisi seoseid 
mõlema õigusharu vahel. 
 
4.4. Käitiste reguleerimine määruste kaudu 
Iseäralik saksa ning Austria käitiste õigusele on käitiste kasutusele võitmise lubatavuse ning käitiste 
üle järelevalve teostamise reguleerimine rohkete määruste kaudu170. Võimaldamaks 
järelevalveregulatsiooni paindlikkust ning reageerimisvõimet dünaamiliselt areneva 
tootimistehnoloogia suhtes võiks ka MTS üldosa sätestada, et tegevusluba ja järelevalvet nõudvate 
käitiste üle järelevalve korraldamiseks võib Vabariigi Valitsus vastu võtta määruse käitiste 
valmistamisest või püstitamisest, kasutuselevõtust või muutmisest ning muudest käitisi puudutavatest 
asjaoludest teatamise ning lisatavate dokumentide kohta, käitistele esitatavate tehniliste nõuete 
kehtestamiseks, käitiste kasutamise üle kontrolli kehtestamiseks ning kontrollimise kulude katmiseks. 
Seadusreservatsiooni põhimõttest tulenevalt ei saa määrusega kehtestada omavoliliselt piiranguid, 
nõudeid ega loakohustusi majandustegevuse käitiste valmistamisele või püstitamisele, 
kasutuselevõtmisele ning muutmisele, kui see kujutab endast majandustegevuse õiguse kasutamise 
tingimusi või korda. 

                                                      
164 OLG Thüringen, GewArch 1997, 327 (329); Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO Kommentar, Vor § 143 jj, äärenr 3. 
165 BVerwG NJW 1977, 722; BayVGH DÖV 1982, 251. 
166 Vdl saksa käitiste õiguse kohta eelkõige H. Jarass, Saksa immissioonikaitseõiguse põhistruktuurid, Juridica 2007/VII, 464 jj; 
R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 46 II 1 lk 55. 
167 Vt saksa keskkonnaseadustiku eelnõud ja põhjendust arvutivõrgus: 
http://www.bmu.de/umweltgesetzbuch/downloads/doc/40448.php . 
168 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 46 II lk 54. 
169 R. Stober, NJW 1992, 2128, 2132 jj. 
170 Nii BImSchG, GPSG kui ka AGewO juurde on antud rohkelt määruseid, mis  käitiseid reguleerivad. 
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5. Saksa tootemajanduse õigus 

Peale käitiste õiguse peetakse sageli saksa majandushaldusõiguse osaks ka kõikvõimalikku 
toodetega seonduvat õigusmaterjali, eelkõige jäätmajanduse õigus (KrW/AbfG), toiduainete ja 
loomasööda õigus (LFGB) ja tooteohutuse õigus (GPSG). 

6. Käsitööõigus ning külalistemajade õigus 

Traditsiooniliseks saksa majandustegevuse õiguse eriosaks on käsitööõigus (HwO) ning 
külalismajade õigus (GastG). 

8. Kaupluste lahtiolekuaegade õigus (LadSchlG) 

Samuti käsitletakse majandustegevuse õiguse eriosana ka õigusharu, mis reguleerib kaupluste ja 
äride lahtiolekuaegasid ning müügipiiranguid. 

9. Saksa infrastruktuuride reguleerimise õigus 

Peale eeltoodu peetakse majandushaldusõiguse eriosaks Saksamaal võrdlemisi kaasaegset 
infrastruktuuride reguleerimise õigust, sh eelkõige meediamaianduse õigust ja energiamajanduse 
õigust. 
 

6. Kokkuvõte ja järeldused Saksamaa majandustegevus e õiguse kohta  

 
5.1. Saksa GewO tugevad küljed kodifitseerimisproje kti eeskujuregulatsiooni valikul 
Saksa majandustegevuse õigus on üks Euroopa vanimaid. Samuti ületab saksa kirjanduse kogumaht 
antud temaatika osas ilmselt kogu ülejäänud Euroopa. Saksa õigusteooria ja praktika on 
majandustegevuse hästi süstematiseerinud ning majandustegevusega seotud mõisted põhiseaduse 
valguses täpselt ning põhjapanevalt sisustanud. Saksa GewO-d tuleb seetõttu kindlasti pidada üheks 
prioriteetseks õigusaktiks, millele kodifitseerimisprojekti raames edaspidi tugineda. 
 
5.2. Saksa GewO nõrgad küljed kodifitseerimisprojek ti eeskujuregulatsiooni valikul 
Puudusena tuleb saksa majandustegevuse õiguses välja tuua eelkõige küllaltki tugeva regulatsiooni 
killustatuse mitmete eriseaduste vahel (nõrk kodifitseerituse tase). Samuti ei ole saksa GewO-d alates 
tema algusajast vaatamata ohtratele seadusemuudatustele põhjapanevalt reformeeritud ega 
kaasajastatud (vastupidiselt AGewO 1994-le). Juba lühikesest pilguheitmisest GewO sisukorrale 
piisab, et märgata kogu seaduse ulatuses läbivalt kehtetuid paragrahve. GewO selline „iluvigadega” 
välimus viitab seadusandja püüetele seadust jooksvalt vastavalt ühiskonna arenguga modifitseerida. 
Tõsiasjana tuleb märkida, et 2003. aastaks oli GewO-d tema algusaastatest saadik 238 korda 
muudetud171. Just selline „poolik” GewO reform on põhiliseks diskussioonipunktiks. 
 

                                                      
171 Vdl R. Stober, NVwZ 2003, 1349. 
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5. Joonis: GewO paiknevus saksa õiguskorras 

 
 
 Õigus 

Tsiviilõigus Karistusõigus Avalik õigus 

Rahvusvaheline õigus Euroopa õigus Riigiõigus Haldusõigus 

Haldusmenetluse 
õigus (VwVfG) 

Halduskohtumenetlu
se õigus (VwGO) 

Kommunaalõigus 
(GemO) 

Politseiõigus 
(PolG) 

Keskkonnaõigus 
(BImSchG, 
BNatSchG, 
WasserG, 
BodSchG, UVPG, 
UIG etc. 

Ehitus- ja 
planeerimisõigus 

Majandustegevuse õiguse üldosa  

Kaupluste sulgemise seadus 
(LadSchlG) 

Telekommunikatsiooniseadus 
(TKG) 

Toitlustusasutuste 
seadus (GastG) 

Käsitööseadus 
(HandwO) 

jne 

Majandustegevuse õiguse eriosa 

Majandushaldusõigus  

MTS (GewO) 
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§ 5. Austria  
 

Ülevaade Austria internetiallikatest 

 

Asutus Kirjeldus 

www.ris.bka.gv.at  Õigusaktid 

www.jusline.at  Õigusaktid 

www.bmj.gv.at  Austria Justiitsministeeriumi lehekülg 

www.bmwa.gv.at  Austria Majandus- ja Tööhõiveministeeriumi 
lehekülg 

www.wko.at  Austria Majanduskoja lehekülg 

Commercial and company law - Company structures 
   

www.help.gv.at    „Business Start-up Service” (Gründerservice), mis 
sisaldab kogu äritegevuse alustamiseks vajaminevat 
informatsiooni. Tegemist Austria valitsuse ametliku 
portaaliga abistamaks majandustegevusega 
alustavaid isikuid. 

http://www.ris.bka.gv.at/info/bvg_eng.pdf  Austria põhiseadus (inglise keeles) 

 

Austria majandustegevuse regulatsioon 

 
Põhiregulatsioon 

− GewO 1994172 
 

Eri- ja kõrvalregulatsioon 
− Liidu seadus konkurentsi kahjustava tegevuse vastu (Bundesgesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb 1984 – UWG173; Federal Act Against Unfair Competition of 1984;) 
− Lahtiolekuaegadeseadus (Öffnungszeitengesetz174). 

 

1. Austria majandushaldusõiguse üldiseloomustus 

 
1.1. Majandustegevuse õiguslikud alused 
Austria majandustegevuse õigus on ajaloolistel ning kultuurilistel põhjustel väga sarnane saksa 
omaga. 
 
1.2. AGewO 
AGewO on peaaegu alati olnud seaduseandja tegevuskavade osa175 ning seetõttu kuni tänaseni 
olnud pidevate muudatuste objektiks, millest viimane suurem reform toimus 2002.a. Austria 
majandustegevuse õiguse süsteemi nimetatakse seetõttu avatud süsteemiks . Analoogselt 
Saksamaaga on Austria majandustegevuse seaduse (AGewO) regulatsiooni keskseks mõisteks 
„majandustegevus” (Gewerbe). Aktuaalne AGewO moodustab koos majandustegevuslike 

                                                      
172 BGBl 1994/194. Arvutivõrgus saksa keeles kättesaadaval: http://www.ris.bka.gv.at/bgbl/ . Tänaseks on GewO veelkord 
uuendatud, mistõttu on aktuaalne versioon GewO 2002. 
173 Arvutivõrgus saksa keeles kättesaadaval: http://www.ris.bka.gv.at/erv/erv_1984_448.pdf . 
174 BGBl I 2003/48. 
175 GewO on viimaste aastakümnete jooksul palju muutunud. Vt arengute ja muudatuste kohta H. Stolzechner, 
Gewerberechtsreform in Österreich, Gewerberecht im Umbruch, lk 13 jj. 
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kõrvalseadustega keskse õigusraamistiku vabale ettevõtlusele. Majandustegevuse teostamisel on 
Austria õiguses tunnustatud kolm peapõhimõtet: 

− õigust majandustegevuse teostamiseks omab üksnes majandustegevusega tegelev isik. 
(isikliku majandustegevuse teostamise põhimõte, „Grundsatz der persönlichen 
Gewerbeausübung”.). 

− majandustegevusega võib tegeleda üksnes selles asukohas, millest teatati registreerumise 
käigus (asukohaseotuse põhimõte, „Standortgebundenheit”.) 

− Majandustegevuse sisu peab vastama sellele, millest teatati registreerumise käigus. 
 
1.3. Austria MTÕ kõrvalregulatsioon 
Sarnaselt Saksamaale leidub ka AGewO kõrval ka rohkesti nn majandustegevusõiguslikke 
kõrvalseaduseid, mille all mõistetakse AGewO kui tüviseaduse reguleerimisulatusest väljapoole 
ulatuvaid seaduseid, milliste esemeks on spetsiaalsed majandustegevuse valdkonnad. AGewO  §§-d 
2 kuni 4 sisaldavad kataloogi, valdkondadest, mis ei ole antud seaduse reguleerimise esemeks.  
 
Näited: AGewO ei kuulu kohaldamisele majandustegevuse korral sellistes valdkondades nagu põllumajandus, mäetööstus, 
vabad elukutsed, elektri- ja gaasimajandus, toitlustus, vabaaja- ning lõbustusüritused jms. Samuti on eraldi õigusaktiga 
reguleeritud kaupluste lahtiolekuajad (Öffnungszeitengesetz 2003176). Selles seaduses sätestatud lahtiolekuajad kehtivad 
kõikidele jaekaubandusega tegelevatele ettevõtjatele, sealhulgas ostukeskustele. Pärast 2003.a. lahtiolekuaegade seaduse 
reformi muutus regulatsioon oluliselt liberaalsemaks. 
 

2. Austria majandustegevuse õiguse kodifitseerimine  

2.1. AGewO 1859 
Austria majandustegevuse õigusel on ligi neljasaja aastane ajalugu, seega on sellel õigusharul 
Austrias sarnaselt Saksamaaga pikk traditsioon. Siiski on Austrias erinevalt Saksamaast, kus riigivõim 
oli tugevalt killustunud, majandustegevuse õigus olnud alati ühtsemalt reguleeritud. Esimene katse 
Habsburgide riigis tsunftide hegemooniat piirata leidis aset juba 1527. aastal, kui võeti vastu üldine 
politsei- ning käsitööseadus, mis oluliselt ka majandustegevuse regulatsiooni liberaliseeris. Pingeline 
vastasseis tsunftide ning riigi vahel majandustegevuse regulatsiooni kujundamisel kestis kuni 
25.12.1859, kui võeti vastu AGewO. Seadus oli murrangulise tähendusega, sest tõi 
majandustegevuse õigusesse endaga kaasa kaks uut printsiipi, need on: 

− majandustegevuse vabaduse printsiip 
− ja loakohustusega majandustegevuse printsiip. 

 
Seega sai Austria kaasaegne ja kodifitseeritud majandustegevuse õigus sai alguse aastal 1859, kui 
võeti vastu Gewerbeordnung177, mis kehtis katkestusteta 110 aastat ning alles 1973.a. täielikult uuesti 
rekodifitseeritud AGewO178 vastu välja vahetati. AGewO 1859 oli majandusliku liberalismi tulemus 
ning seetõttu äärmiselt liberaalse kontseptsiooniga. AGewO 1859 sisaldas kokku 14 loetletud 
majandustegevust. Kõik ülejäänud majandustegevused olid piiranguteta lubatud. Kontseptsiooniline 
uuendus seisnes GewO 1859 puhul relatiivse majandustegevuse mõiste sisse toomises. Relatiivsus 
tähendab seejuures, et majandustegevuse alustamine ning jätkuv teostamine on lubatud ainult juhul, 
kui ei ohustata / kahjustata avalikku kindlust ning korda (Öffentliche Sicherheit und Ordnung). Siiski 
kaotati järgmistel aastakümnetel 1859. aastal vastu võetud liberaalne regulatsioon samm-sammult.  
 
2.2. AGewO 1973 
Hetkel kehtiva ning 1859.a. algselt vastu võetud AGewO vahele jääb hulgaliselt arenguetappe ning 
reforme, millest kaalukamaks peetakse 1973. aasta reformi. AGewO 1973-ga võeti vastu uus 
majandustegevuse regulatsioon, millega üritati taastada ja tugevdada majandustegevuse vabadust. 
Peale selle sisaldas AGewO 1973 uudse nähtusena tarbija- ning keskkonnakaitse sätteid. 
Põhimõtteline uuendus 1973. aastal muudetud AGewO-s seisnes aga kõikvõimalike 
majandustegevust puudutavate normide ning erinevate majandustegevuse valdkondade regulatsiooni 
kodifitseerimises ühtsesse seadustikku. Samuti muudeti 1973. aasta reformi käigus seaduse 
ülesehitus tunduvalt kaasaegsemaks, nimelt jaotati seadus kahte suurde peatükki, need on üld- ja 
eriosa. 
 
2.3. AGewO 1994 

                                                      
176 BGBl I 2003/48. 
177 RGBl 1859/227. 
178 BGBl 1974/50; Majandustegevuse õiguse arengu kohta 
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Põhjalikult reformeerititi AGewO-d aastal 1994.  
 
2.4. AGewO 2002 
Täna kehtib Austrias AGewO, mis sai viimati põhjalikult reformeeritud aastal 2002. ning 
põhjapanevaid muudatusi pärast seda ei esine. 

3. AGewO kontseptsioon 

3.1. AGewO strukturaalne ülesehitus 
Silmatorkav on AGewO ülesehitus:  I peatükk (§§ 1 – 93, üldosa) sisaldab üldsätteid ning II peatükk 
(§§ 94 – 378, eriosa) sisaldab nõudeid üksikutele majandustegevuse valdkondadele. 
AGewO I peatükis sätestatust omab kogu seaduse jaoks suurt osakaalu § 5, mis sätestab 
majandustegevuse teostamise tingimused ning majandustegevuse süstemaatilised liigid. AGewO § 5 
lg 1 kohaselt võib põhimõtteliselt igaüks teostada majandustegevust vastavalt AGewO-s sätestatud 
üldistele ning spetsiaalsetele nõuetele. GewO § 5 lg-s 2 eristab seadus teineteisest: 

− „reguleeritud” (AGewO § 94, reglementierte Gewerbe) 
− „osalise” (AGewO § 31, Teilgewerbe) 
− ning „vaba” (freie Gewerbe) majandustegevuse mõisteid. 

 
Esimeste kahe puhul nõuab seadus „sobilikkuse” tõendamist isiku poolt, vabade majandustegevuste 
puhul selline nõue puudub. Osalise majandustegevuse (Teilgewerbe) puhul kehtivad isikule seejuures 
„sobilikkuse tõendamisel” leebemad nõuded kui reguleeritud majandustegevuse korral. AGewO 
regulatsiooni mustri võib seega kokku võtta järgmiselt. Igale majandustegevusele kehtivad seaduse 
üldised nõuded (üldised nõuded on sätestatud AGewO §§-des 8 jj), näiteks registreerimiskohustus 
(kohustus kattub sisuliselt Saksamaa teatamiskohustusega). Teatud juhtudel võib aga seadus veel 
lisaks nõuda ka sobivuse tõestamist isiku poolt konkreetseks tegevuseks (vt AGewO § 16 lg 1, 
Befähigungsnachweis).  
 
3.2. AGewO üldosa (üldsätted) 
AGewO esimese peatüki nimetus on üldsätted (AGewO §§ 1-93), mis moodustab koos 
menetlusõiguslike sätete (AGewO §§ 333-365t) ning karistussätetega (AGewO §§366-373) Austria 
majandustegevuse seadustiku üldosa. AGewO üldosa sisese mõttelise „üldosa” võiksid aga 
moodustada AGewO §§ 1-4 (reguleerimisala) ja §§ 29-37 (majandustegevusega tegelemise õigus) . 
Seejuures võb tähtsaimaks üldsätteks pidada AGewO § 1 lg 2, mis legaaldefineerib 
majandustegevuse mõiste järgmiselt: 
 
Majandustegevus on igasugune tegevus, mida teostatakse iseseisvalt, reeglipäraselt ning 
eesmärgiga saada majanduslikku tulu. Seega sisalduvad ka Austria majandustegevuse mõistes 
sarnaselt Saksamaale märksõnad „iseseisev”, „püsiv” ning „kasumile suunatus”. Seejuures käsitleb 
seadus neist mõistest igaühte ka eraldi (AGewO § 1 lg 3, 4 ja 5). 
 
 
3.3. Majandustegevuse alustamine 

 

3.3.1. Majandustegevuse jaotus Austrias (vaba ja re guleeritud) 

Vahetult pärast AGewO reguleerimisala paikaseadmist esimese peatüki esimeses alajaotuses 
(reguleerimisala: §§ 1-4) jaotab AGewO esimese peatüki teine alajaotus majandustegevuse 
põhimõtteliselt vabaks ja reguleerituks (majandustegevuse jaotumine: §§ 5-7). Seejuures eristab 
lähemal vaatlusel AGewO vaba majandustegevuse raames täielikult vaba (§ 5 lg 1) ja 
teatamskohustusega majandustegevust ja reguleeritud majandustegevuse raames osaliselt vaba 
majandustegevust (§ 5 lg 2), lihtsat reguleeritud majandustegevust (§ 94) ning nn tundlikku 
majandustegevust (§ 95), millele on kehtestatud kõige rangemand nõuded. Nii jaotatakse 
majandustegevus AGewO-s nelja erinevasse kategooriasse, mille loomise aluseks on 
majandustegevusele omistatava ohupotentsiaali intensiivsus. Seega loob AGewO meeldivalt 
süstemaatilise pinna majandustegevusele esitatavate nõuete reguleerimiseks järgmistes ehk 
kolmandas ja neljandas alajaotuses. 
 



70 
 

3.3.2. Austria majandustegevuse üldised ja erilised  nõuded (AGewO §§ 8-15  ja §§ 16-23) 

Et alustada ja teostada majandustegevust, tuleb Austria majandustegevuse õiguse kohaselt isikul 
täita nii üldised kui erilised majandustegevuse nõuded, mille reguleerimiseks pühendabb AGewO 
esimese peatüki raames (üldsätted) eraldi alajaotused (üldnõuded: §§ 8-15; erinõuded: §§ 16-23). 
Vaba majandustegevust võib seejuures reeglina teostada ilma eriliste eeldusteda, kuid reguleeritud 
majandustegevus eeldab sobivustõendit (st tegevusluba). Üldised eeldused austrias on isiku 
õigusvõimelisus (AGewO § 8) ning juriidiliste isikute õigusvõimelisus ja esindaja olemasolu (AGewO § 
9 lg1), Majandustegevusega võib tegeleda ka välismaa kodanik, kui see on ettenähtud 
rahvusvahelise lepinguga (AGewO § 14), selle puudumisel aga legaalse majandustegevust 
võimaldava riigisviibiibise alusel. EL kodanik võib Austrias majandustegevusega alustada samadel 
alustel nagu sisemaalased (AGewO § 373b), Reguleeritud majandustegevuse puhul tuleb isikul 
eelnevalt esitada sobivustõend (AGewO § 16, § 19) ning tõendada enda usaldusväärsust 
majandustegevuse teostamisel. Usaldusväärsus puudub siis, kui majandustegevusega tegelev isik 
eksib raskelt enda tegevusalal kehtivate nõuete ning huvide vastu (AGewO § 87 lg 1 nr 3). 
 

3.2.5. Majandustegevuse teostamine (AGewO §§ 38-73a ) 

Erinevalt saksa GewO-st reguleeritakse AGewO-s isiku õiguseid ja kohustusi majandustegevuse 
teostamisel märksa laiahaardelisemalt, kuid tegelikult on AGewO antud peatükis ka austria õiguse 
erisustest hoolimata keskseteks teemadeks majandustegevuse jätkamise õigused, sh isiku surma 
korral (AGewO §§ 41-45), esindusõigused (AGewO § 39a), majandustegevuse asupaik (AGewO §§ 
46-52) ning ärilises suhtluses ülesastumine (AGewO §§ 63-68) ning käitumine. Seejuures käsitletakse 
neid aspekte AGewO-s saksa omast tunduvalt põhjalikumalt. Kui saksa õigus nimetab valdavalt vaid 
majandustegevuse teostamise tingimusi, siis austria õigus astub peale selle ka üksikuid 
menetlustoiminguid, nagu nt täiendav teavitamismenetlus ja loamenetlus jätkamise õiguse puhul ning 
seejuures kehtivad võimalikud erandid (AGewO § 41 jj). Näib, et sellist seadusandlikku mõttelaadi on 
järgitud DIHT-eelnõu koostamisel järgitud, kuigi teavitamis- ning loakohustusel kehtivate 
menetlustoimingute diferentseerimine käesoleva peatüki raames ei aita kaasa MTS üldosa 
ülevaatlikkusele179. 

3.2.6. majandustegevuse lõppemine/peatumine 

Saksa GewO regulatsiooni (GewO § 35 lg 1), DIHT-eelnõu (DIHT-eelnõu § 11) ning GewO 21 § 35 
järgi võib majandustegevust keelata eelkõige isiku mitteusaldusväärsuse korral. AGewO seevastu 
toob esile süstemaatilise ülevaate kõigist kõne alla tulevatest keelamispõhjustest (AGewO §§ 85-93). 
Seejuures nimetab AGewO lisaks mitteusaldusväärsusele (AGewO § 87 lg 1 nr 3) ka vabatahtlikku 
majandustegevuse õigusest loobumist, õiguspärase180 või õigusvastase181 majandustegevuse õiguse 
vaidlustamist, kohtuotsust ning ajalise kestuse lõppemist. 
 
3.3. Menetlusregulatsioon (AGewO §§ 338-365) 
AGewO mis pühendab pädevatele ametiasutuste ja erinevate menetluse reguleerimisele eraldi 
peatüki (AGewO 4 peatükk, §§ 338-365t). Erilise rõhuga tuleb seejuures esile tõsta 
kontsentratsioonipõhimõtte  sätestatust (AGewO § 356 b). 
 
3.3. AGewO eriosa (sätted üksikute tegevusalade suh tes) 
Lisaks sisaldab AGewO eraldi peatükki üksikute tegevusalade reguleerimiseks. 
 
3.4. Kauplemine turgudel ja muudel avalikel üritust el 
Samuti näeb AGewO ette iseseisva peatüki regulatsiooni jaoks seoses kauplemisega avalikel 
üritustel, eelkõige turgudel. 
 
3.6. Karistussätted 
Eraldi peatükk on AGewO-s ette nähtud karistussätetele. 
 
3.7. Euroopa majandusruumi kohandamissätted  
Arvestades võimalust, et Euroopa Liidu kuulumine toob endaga kaasa pidevalt muudatusi, on AGewO 
selleks moodustanud eraldi peatüki, kuhu koondatakse kokku kõikvõimalikud Euroopa õigusest 
lähtuvad muutadused ja täiendused. 

                                                      
179 Vdl. M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 132. 
180 Rücknahme. 
181 Widerruf. 
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3.8. Joonis: AGewO struktuur 

AGewO struktuur  
 
1. I Peatükk – Üldsätted (§§ 1-93) 

1.1. Reguleerimisala (§§ 1-5) 
1.2. Majandustegevuse jaotus (§§ 5-7) 

1.2.1. Registreerimiskohustusega majandustegevus 
− Käsitöö (§ 96) 
− Loakohustuseta majandustegevus (§ 124) 
− Vaba majandustegevus (§ 5) 

1.2.2. Loakohustusega majandustegevus (§ 5 lg 2) 
− Sobivustõendiga majandustegevus (§§ 16 – 25) 

1.2.3. Reguleeritud majandustegevus (§ 18, §§ 94 – 150) 
1.2.4. Vaba majandustegevus (§ 5 lg 3 lause 1 var 4, §§ 151 - 160) 
1.2.5. Osaline majandustegevus (§ 31) 
1.2.6. Seotud majandustegevus 

− Loakohustuseta seotud majandustegevus (§ 124) 
− Loakohustusega seotud majandustegevus (§ 127) 

1.3. Majandustegevuse üldnõuded (§§ 8 - 15) 
1.4. Majandustegevuse erinõuded – sobivustõend (§§ 16 - 25) 

1.4.1. Üldsätted 
1.4.2. Sobivustõend reguleeritud majandustegevusele (§ 18) 
1.4.3. Individuaalne sobivustõend (§ 19) 
1.4.4. Käsitööalane meistrieksam (§ 20) 
1.4.5. Sobivuseksam muule reguleeritud majandustegevusele (§ 22) 
1.4.6. Eksamikorra teatavakstegemine (§ 22a) 
1.4.7. Ettevõtjaeksam (§ 23) 

1.5. Järelevalve majandustegevuse nõuete järgimise üle (§§ 26-28a) 
1.6. Majandustegevuse õiguse ulatus (§§ 29 – 37) 

1.6.1. Seotud majandustegevus (§ 30) 
1.6.2. Lihtne tegevus ja lihtsustatud juurdepääsuga osaline majandustegevus (§ 31) 
1.6.3. Majandustegevusega tegeleva isiku muud õigused (§ 32) 
1.6.4. Teenused postiasjanduse valdkonnas (§ 34 
1.6.5. Integreeritud tegevus (§ 37) 

1.7. Majandustegevuse teostamine (§§ 38 – 73a) 
1.7.1. Majandustegevuse õiguse olemus (§ 38) 
1.7.2. Majandustegevusõiguslik ärijuht (§ 39a) 
1.7.3. Majandustegevuse jätkamise õigus (§§ 41 – 45) 
1.7.4. Järgnevad tegevuskohad, tegevuse üleviimine (§§ 46 – 48) 
1.7.5. Majandustegevus väljaspool tegevuskohta (§§ 50 – 52) 
1.7.6. Müütamine ringiliikudes (§§ 53 – 53a) 
1.7.7. Teenuste pakkumiseks vajalike tellimuste kogumine ning vastuvõtmine (§§ 54 – 62) 

− Eraisikutega kontaktivõtmine (§ 57) 
− Trükiteoste tellimuste kogumine (§ 58) 
− Kaupade saamisele suunatud tellimuste vastuvõtmine eraisikutelt (§ 59) 
− Majandustegevusega tegeleva isiku ja tema volitatud esindaja legitiimsus (§ 62) 

1.7.8. Nimekandmine ning tegevuskoha kirjeldamine (§§ 63 – 68) 
− Autasustamine (§ 68) 
− Kaitsesätted (§§ 69 – 73a) 

1.8. Majandustegevuse seadmed ehk käitised (§§ 74 – 84) 
1.9. Rasketest õnnetustest lähtuvate ohtude haldamine (§§ 84a-84f) 

1.9.1. Eesmärk ja reguleerimisala (§ 84a)  
1.9.2. Mõisted 
1.9.3. Ettevõtte omaniku kohustused (§ 84c) 
1.9.4. Tsentraalne registreerimiskoht, ametiasutuse kohustused (§ 84d) 
1.9.5. Liidu hoiatusasutus (§ 84e) 
1.9.6. Üleminekusätted asutatud ettevõtetele (§ 84f) 

1.10. Majandustegevuse õiguse lõppemine ja peatumine (§§ 85 – 93) 
2. II Peatükk – Sätted üksikutele tegevusvaldkondade le (§§ 94 – 158) 
3. III Peatükk – Turg (§§ 286 – 332) 
4. IV Peatükk – Ametid ja menetlus (§§ 333 – 365u) 
5. V Peatükk – Karistussätted (§§ 366 – 373) 
6. VI Peatükk – (EWR) kohandamissätted (§§ 373a – 373i )  
VII Peatükk – Üleminekusätted ning jõustumine (§§ 374  - 382) 
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5. Kriitika AGewO suhtes 182 

Peamine kriitikapunkt AGewO suhtes on rohked ning kogu seadust läbivad määrustevolitused. Nii 
kriteerib näiteks F. Kopp, et raske on põhjendada määruse volituse kooskõla demokraatia ning 
õigusriigi printsiibiga, kui majandustegevuse asutusel on ilma lähemalt determineerimata õigus anda 
määruseid kogu AGewO täitmiseks183. Siinkohal on tähtis silmas pidada, et AGewO § 74 jj järgi on 
võimalik anda majandustegevuse käitistest tulenate ohtude tõrjumiseks määruseid, mis võivad 
üksikjuhtumil vabalt olla niivõrd piiravad, et on mõjult võrreldavad majandustegevuse juurdepääsu 
keelamisega184. Peale selle ei peeta AGewO-s sisalduvad majandustegevuste käitistest lähtuvate 
ohtude tõrjumise regulatsiooni piisavaks, sest tegelikkuses esineb olukordi, kus ohtlik käitis ei ole 
seotud majandustegevusega. Tulemuseks on käitiste õiguse killustumine. Seetõttu on Saksamaal 
otustatud ühtse õigusakti kasuks (BImSchG)185. 

6. Austria käitiste õigus (AGewO §§ 74-84) 

Majandustegevuse teostamise üldistele ning spetsiaalsetele nõuetele lisanduvad ka muud 
majandustegevusega seotud nõuded. Üheks tähtsamaks neist on sarnaselt saksa „luba vajavate 
seadmete” regulatsioonile AGewO §§-des 74 jj sätestatud nõue, et selliste majandustegevusega 
seotud ehitiste, rajatiste ning seadmete kasutuselevõtmine (majandustegevuse käitised), mis võivad 
avalikkusele ohtlikud olla, eeldab ametliku kasutamise loa saamist riigilt (AGewO  § 74 jj, 
Betriebsanlagen). 

6. AGewO ning saksa GewO võrdlus 

Tähtsaimaks majandustegevust reguleerivaks seaduseks on Austrias sarnaselt Saksamaaga 
Gewerbeordnung (AGewO). AGewO tekkimise alused ning eesmärgipüstitused suures osas saksa 
GewO-ga kattuvad. Näiteks on sarnaselt Saksamaale sisustatud ka AGewO-s majandustegevuse 
mõiste. Põhiliseks erinevuseks kahe seaduse vahel on AGewO 1994 laiahaardelisem regulatsioon. 
AGewO kogumaht on 382 §§-i, mis on saksa 156 §§-ga võrreldes oluliselt mahukam. Ajalooliselt 
tsentraliseerituma võimu tõttu on AGewO 1994 hõlmanud näiteks alati ka käsitöö- ning 
toitlustusasutuste alast regulatsiooni. AGewO 1994 peetakse Saksamaal sageli hea ülesehituse (üld- 
ja eriosa) ning laiahaardelisuse tõttu isegi majandustegevuse õiguse kodifitseerimise 
musterlapseks186. 
 

7. Järeldused Austria MTÕ kohta 

Sarnaselt Saksamaaga moodustab AGewO 1994 majandustegevuse õiguse tugiraamistiku,  st 
AGewO omab justkui majandustegevuse „põhiseaduse” rolli, reguleerides küsimusi 
materiaalõiguslikus mõttes. GewO 1994-le tuginevad mitmed nn kõrvalseadused, mis reguleerivad 
majandustegevust erivaldkondades. Järelikult kuulub AGewO 1994 Saksamaaga samasse 
majandustegevuse õiguse süsteemi. AGewO 1994 kõige tugevama küljena tuleb kindlasti välja tuua 
kõrge kodifitseerituse tase ning ülesehituse süstemaatika. 1973. aasta reformi käigus anti AGewO-le 
modernne nägu ning kõrvaldati seoses vananemisega tekkinud vastuolud ja ebakõlad. Eesti 
kodifitseerimisprojekti raames on Austria seega AGewO kindlasti eeskujuks, mida tasub edaspidi 
veelgi lähemalt analüüsida. 
 
 

                                                      
182 Vt põhjalikult M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 40 jj. 
183 F. Kopp, Entwicklungstendenzen und Probleme des österreichischen Gewerberechts, WuV 1978, lk 42. 
184 Vdl. M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 43. 
185 F. Kopp, Entwicklungstendenzen und Probleme des österreichischen Gewerberechts, WuV 1978, lk 37. 
186 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 38 j. 
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§ 6. Tšehhi 

1. Tšehhi majandustegevuse litsentseerimise seaduse  (MLS) üldsätted  

Tšehhi põhiõiguste ja –vabaduste harta artikli 26 kohaselt on igaühel õigus vabalt valida tegevusala ja 
tegeleda majandustegevusega. Seadusega võib teatud elukutsetele ning majandustegevustele seada 
tingimusi ja piiranguid. Majandustegevuse alustamisega seotud põhiregulatsioon on sätestatud 
majandustegevuse litsentseerimise seaduses187 (edaspidi MLS). MLS on vastu võetud veel Tšehhi ja 
Slovkkkia föderaalse vabariigi poolt, kuid loomulikult on seadust korduvalt muudetud, näiteks „one 
stop shop”–põhimõte toodi sisse 2006. aastal vastuvõetud muudatustega188. Samuti kehtib mitmete 
muudatuste järel ka Slovakkias tänaseni majandustegevuse litsentseerimise seadus189. 
 
Viimased MLS-i muudatused kiideti Tšehhi parlamendi esindajate koja poolt heaks 13. veebruaril 
2008. aastal ja Senati poolt 20. märtsil 2008. aastal ning peaksid jõustuma juuli alguses190. Tehtud 
muudatuste maht näitab, et Tšehhi seadust reformiti küllalti laiaulatuslikult ning muudatused peaksid 
veelgi lihtsustama majandustegevusega alustamist, muu hulgas vähendama halduskulusid ja 
majandustegevuse alustamiseks kuluvat aega191. 
 
Üldsätted on koondatud I osa II peatükki. Peale majandustegevuse mõiste seadus sõnaselgelt muid 
mõisted ei defineeri, kuid peatükk on siiski üsna süsteemselt üles ehitatud, käsitledes kõiki üldsätete 
seisukohast olulisi aspekte.   
 
1.1. Majandustegevuse vabaduse põhimõte  
Majandustegevuse vabadus on sätestatud § 5 lõikes 1, mille kohaselt majandustegevusega võib 
tegeleda iga füüsiline ja juriidiline isik (ettevõtja), kes vastab MLS sätestatud nõuetele. Sama sätte 
teise lause kohaselt saab tegevusloa (tšehhi keeles koncese, tõlge inglise keelde licence) kohustus 
tulla üksnes MLS-st. Seega sarnaselt Poolale kõige ulatuslikum majandustegevuse vabaduse piirang 
ehk tegevusloa nõue sätestatakse üksnes üldseadusega. Üldreegli kohaselt  kehtivad kõikidele 
välisriigi kodanikele ja äriühingutele põhimõtteliselt samad reeglid mis kohalikele (§ 5 lg 2) ning 1. mail 
2004. aastal jõustunud muudatuse kohaselt ei nõuta Euroopa ühise siseturu põhimõttest tulenevalt 
Euroopa Liidu kodanikelt ja äriühingutelt esitatavate dokumentide ametlikku, vandetõlkide poolt 
tõlkimist tšehhi keelde (§ 5 lg 4).  
 
1.2. MLS eesmärk 
Seadus ei sätesta otsesõnu eesmärki, vaid määratleb lihtsalt reguleerimisala, milleks on reguleerida 
majandustegevusega tegelemise tingimusi ja nende tingimuste täitmise kontrollimist. Seadus 
defineerib majandustegevuse mõiste §-s 2: majandustegevus tähendab igasugust süstemaatilist, 
iseseisvat ja kasumile suunatud tegevust füüsilise või juriidilise isiku poolt MLS-s sätestatud 
tingimusel tema enda nimel ja vastutusel. 
 
1.3. MLS reguleerimisala 
Kuigi definitsioon on väga lai, kitsendab § 3 seaduse reguleerimisala, sisaldades pikka loetelu 
tegevusaladest, mis toodud majandustegevuse definitsioonile ilmselgelt vastavad, aga mida ei loeta 
majandustegevuseks MLS mõttes. Näiteks riigi tegevus avalike ülesannete täitmisel, kõikvõimalikud 
nn vabad elukutsed (vandetõlgid, notarid, advokaadid, audiitorid, kogu tervishoiusektori töötajad jt), 

                                                      
187 Tšehhi keeles Zákona o živnostenském podnikání, arvutivõrgus kättesaadav näiteks: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/. Tõlge inglise keelde Trades Licensing Act, vastu võetud 2. oktoobril 
1991, jõustunud 1. jaanuaril 1992. Arvutivõrgus inglise keeles kättesaadaval:  
http://www.adamek.in/374_2004_Trade_Licensing_Act_final.pdf (muudatustega kuni 2004).  
188 Informatsioon Tšehhi tööstus- ja majandusministeeriumi kodulehelt. Arvutivõrgus kättesaadaval: 
http://www.mpo.cz/zprava20906.html.  
189 Vdl Slovakkia Tade Licencing Act ehk „Small Business Act”,  nr 455/1991 of 10.02.1991. 
190 Informatsioon kirjavahetusest Tšehhi tööstus- ja majandusministeeriumi  pressiesindaja Tomáš Bartovskýga. 
Seadusemuudatuste tekst kättesaadaval tšehhi keeles Tšehhi parlamendi koduleheküljel: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=354&CT1=0.    
191 Näiteks sätestatakse kohustus esitada ainult neid andmeid, mida haldusorganil pole võimalik saada teistest avalikest 
andmebaasidest ja luuakse konkurents majandustegevuse sertifikaate ja tegevuslubasid väljastavate regionaalsete ametite 
vahel. Informatsioon Tšehhi tööstus- ja majandusministeeriumi kodulehelt. Arvutivõrgus kättesaadaval: 
http://www.mpo.cz/zprava40580.html.      
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loominguline tegevus ja autorikaitse, pangandus, loteriide korraldamine, maavarade kaevandamine, 
raudteetransport, kalandus ja nii veel ligi 25 majandustegevuse valdkonda192.  
 
MLS-st selgub, et ka Tšehhis on rohkelt eriseadusi spetsiaalsetele majandustegevuse valdkondadele, 
mis täiendavad üldseadust ning mis sätestavad konkreetsed eeldused ja nõuded vastava 
majandustegevusega tegelemiseks. Vastavad eriseadused on toodud seaduse lisades, mis on 
koostatud vastavalt majandustegevuse jaotusele. 
 
1.4. MLS struktuur 
MLS jaguneb kuueks osaks: 
I Üldsätted (reguleerimisala ja üldnõuded) 
II Majandustegevuse jaotus (teatamis- ja tegevusloakohustusega majandustegevus) 
III Majandustegevuse õiguse (autoriseerimise) ulatus 
IV Majandustegevuse sertifikaat, tegevusluba, register (menetlussätted)  
V Kontroll ja trahvid 
VI Ühised, ülemineku- ja lõppsätted    
 
Seega reguleerib üldseadus ettevõtja kohustusi ja majandustegevusega tegelemise tingimusi, samuti 
detailselt majandustegevuse õigusega seotud menetlusi: majandustegevuseks loa saamise  ja 
järelevalvemenetlust; karistus- ja väärteoõigusega seotud küsimusi; samuti majandustegevuse registri 
ja haldusorganitevahelise koostöö küsimusi. Üldiselt on majandustegevuse muster Tšehhis järgmine: 
igal juhul teatamiskohustus, igale majandustegevusele kehtivad seaduse üldised nõuded ning teatud 
juhtudel on tegevusloakohustus.  
 
Oluline on ka MLS-i §-id 69a ja 70, mille kohaselt EL ja EMÜ liikmesriigi füüsilised ja juriidilised isikud 
võivad Tšehhis Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 49 jj alusel ajutiselt teenuseid osutada. 
MLS-i sätted neile ei kohaldu, va kohustus järelevalve käigus tõestada majandustegevuse õiguse 
olemasolu.  
    

2. Majandustegevuse alustamine (üld- ja erinõuded) 

 
2.1. Majandustegevuse üldnõuded  
Paragrahv 6 sätestab majandustegevuse üldnõuded, mis kehtivad igale majandustegevusele ja igale 
füüsilisele isikule. Isik peab olema vähemalt 18-aastane, täieliku õigusvõimega193 ning kriminaalkorras 
karistamata. Lõige 2 täpsustab, millal loetakse isik kriminaalkorras karistatuks MLS mõttes – kui isikut 
on karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest vähemalt üheaastase tingimusteta 
vabadusekaotusega ning kui eelmine punkt ei kohaldu, tahtlikult toime pandud kuriteo eest, kui see 
kuritegu pandi toime seoses äritegevusega/ettevõtlusega. Siiani olid ka hooletuse tõttu toimepandud 
kuritöö eest, kui see kuritegu pandi toime seoses äritegevusega/ettevõtlusega, karistatuse puudumine 
ning maksuvõlgnevuste puudumine üldnõuded majandustegevusega tegelemiseks, kuid need 
tingimused viimaste muudatusega tühistati. Lõike 3 kohaselt karistuse puudumist tõendatakse 
karistusregistri väljavõttega, välismaalastest füüsiliste isikute puhul karistusregistri väljavõtte või 
samaväärse dokumendi, mille on välja andnud selle riigi või viimase elukohaliikmesriigi vastav kohtu- 
või haldusorgan või kui see riik ei anna välja karistusregistri teadet või samaväärset dokumenti, esitab 
füüsiline isik ausõnalise avalduse, mis on koostatud selle liikmesriigi notari või organi juures, mille 
kodanik ta on, või viimase elukohaliikmesriigi notari või organi juures. Paragrahv 11 täpsustab, et 
alaealise või isiku, kelle õigusvõimet on kohtu otsusega piiratud, nimel võib seadusjärgne esindaja 
samuti majandustegevusega tegeleda.           
 
MLS § 8 sätestab üldised takistused majandustegevusega tegelemisele, mis on seotud 
pankrotimenetlusega füüsilise või juriidilise isiku suhtes. Majandustegevusega ei tohi tegeleda 
pankrotimenetluse ajal ning 3 aasta jooksul juhul, kui kohus on lõpetanud pankrotimenetluse 
                                                      
192 Samas võib seaduse reguleerimisala olla piiratud juba seaduse nimega. Tšehhi keelse termini „živnost” tõlge inglise keelde 
on tõesti “trade”, mille täpseim vaste eesti keeles on kaubandus. Ka Tšehhi Vabariigi ametlikul kodulehel oleva tõlgenduse 
kohaselt hõlmab mõiste “trade” turule mõeldud ja turul pakutavat tegevust teiste inimeste ja ühingute nõudluse rahuldamiseks. 
Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.czech.cz/en/economy-business-science/doing-business/trade-business/business-
activities/.     
193 Omamata ülevaadet Tšehhi tsiviilõigusest, on raske öelda, kas TsÜS mõttes mõeldakse tõepoolest õigusvõimet või 
teovõimet, tšehhi keeles on nõue sõnastatud kui „způsobilost k právním úkonům”, mis otsetõlkes peaks olema võime teha 
õiguslikke tehinguid. 
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raugemise tõttu või selle tõttu, et võlgniku vara on täiesti ebapiisav võlausaldajate nõuete 
rahuldamiseks. Siiski võib majandustegevuse sertifikaate ja tegevuslubasid väljastav amet (edaspidi 
Majandustegevuse asutus194) selle keelu tühistada ja lubada isikul majandustegevusega tegeleda ka 
enne 3 aasta möödumist, kui võlgnik tõendab, et tema puhul on täidetud eeldused ettevõtlusega 
tegelemisest tulenevate ja finantskohustuste korrektseks täitmiseks. Seega kui Saksamaal on avalikul 
võimul üldine volitus keelata majandustegevus mitteusaldusväärsuse tõttu, siis Tšehhis on 
regulatsioon nii-öelda vastupidine – on üldine keeld teatud juhtudel majandustegevusega tegeleda, 
kuid avalikul võimul on volitus isik siiski usaldusväärseks tunnistada ja majandustegevust lubada. 
MLS § 8 lõike 5 kohaselt on majandustegevusega tegelemine keelatud ka ärikeelu korral, ärikeeluga 
hõlmatud konkreetsel või sellega seotud või lähedasel tegevusalal. Kui tegu on vaba tegevusalaga, 
siis ei või see isik keelu kehtimise ajal tegeleda vaba tegevusala raames sellise tegevusega, mille 
kohta kehtib karistuse või sanktsioonina tegevuskeeld. See ei piira tegelemist muude tegevustega 
vaba tegevusala raames.  
 
Üldine takistus majandustegevusega tegelemiseks on ka eelnev majandustegevuse loa kehtetuks 
tunnistamine. Nimelt sätestab MLS § 8 lõige 6, et ettevõtlusega ei või tegeleda ettevõtja, kellel on 
tühistatud majandustegevusega tegelemise õigus tegevusloas, MLS-is või teistes seadustes 
sätestatud tingimuste mittejärgimise tõttu (MLS § 58 lõiked 2–4). Ettevõtja võib teatada 
teatamiskohustusega tegevusalal tegutsemisest või taotleda tegevusluba samal või lähedasel erialal 
siis, kui on möödunud vähemalt 3 aastat ettevõtlusega tegelemise õiguse tühistamise otsuse 
jõustumises. Taotluse tegevusloa saamiseks teisel tegevusalal võib ettevõtja esitada siis, kui on 
möödunud vähemalt 1 aasta ettevõtlusega tegelemise õiguse tühistamise otsuse jõustumisest.       
 
Lisaks sätestatakse §-s 31, mis paikneb majandustegevuse õiguse ulatust käsitlevas III osas, 
nõuded, mida iga ettevõtja järgima peab. Nimetatud paragrahvis on loetletud tõepoolest ettevõtja 
väga üldised kohustused igast valdkonnast, viimasena ka nõue täita kõiki MLS ja teistest seadustest 
tulenevaid tingimusi ja kohustusi (§ 31 lg 19). Üldiste kohustuste paragrahvis reguleeritakse 
suhtlemist Majandustegevuse asutusiga; kaupade ja materjalide omandamise dokumenteerimist 
(saatedokumendid); lepinguliste suhete poolte ja lepingu eseme (toote nimi, bränd ja toomisnumber) 
kindlaks tegemist ja dokumenteerimist, samuti sisaldub § 31 lõikes 8 keeld teha tehingut kui lepingu 
teist poolt või lepingu eset ei ole võimalik vastavalt seaduses sätestatud nõuetele kindlaks teha. 
Ettevõtja peab tagama ja vastutab selle eest, et tema asutuses viibiks selle lahtiolekuaegadel tšehhi 
või slovakki keelt valdav teenindaja195, kes, juhul kui seadused seda nõuavad, peab olema 
kriminaalkorras karistamata. Iga ettevõtja vastutab, et tema töötajad vastavad seadustes sätestatud 
kvalifikatsiooninõuetele ning et nad on teadlikud üldistest ohutus- ja tervisekaitsenõuetest. Samuti on 
ettevõtja kohustatud hoidma talle väljastatud majandustegevuse sertifikaati või tegevusluba 
tegevuskohas ning kliendi nõudel väljastama dokumente, mis kinnitavad tehingu toimumist (kaupade 
ost, teenuse osutamine).          
 
2.2. Majandustegevuse erinõuded  
MLS § 7 lõike 1 kohaselt majandustegevuse erinõuded on MLS-s ja teistes seadustes sätestatud 
erialased ja muud kvalifikatsiooni nõuded. Lõige 2 sätestab sõnaselgelt kvalifikatsiooninõuete 
tagasiulatuva kohaldamise keelu, st ettevõtja, kellele on juba sertifikaat või tegevusluba väljastatud, 
uutele, peale sertifikaadi või loa väljastamist kehtestatud nõuetele, vastama ei pea.  
 
Lõike 4 kohaselt kui kvalifikatsiooni raames on nõutav erialane praktika, mõistetakse selle all selle 
seaduse mõttes erialast tegevust samal või lähedasel tegevusalal iseenda tööandjana, kes tegutseb 
samal või lähedasel tegevusalal vastava ettevõtlusega tegelemise õiguse alusel, isikuna, kellele on 
andnud volitused ettevõtte juhatus või struktuuriüksus, vastutava esindajana, ettevõtluse tegevusala 
juhtimise eest otseselt vastutava isikuna või isikuna, kes teeb iseseisvalt tegevusalale vastavat 
erialast tööd tööõiguslikus, teenistuslikus, liikme- või muus sarnases suhtes (edaspidi: tööõiguslik 
suhe). Lähedasteks tegevusaladeks loetakse tegevusalasid, kus kasutatakse samu või sarnaseid 
töövõtteid ja erialaseid teadmisi. Lõige 5 loob võimaluse kutsealase majandustegevuse puhul erialast 
kvalifikatsiooni tõendada erialase praktika olemasoluga ning toob selleks pika loetelu erialase praktika 
pikkustest ja sellele esitatavatest nõuetest, näiteks 6 järjestikust aastat iseenda tööandjana või 
juhtival positsioonil, kusjuures tegevusalal tegutsemise lõpetamisest ei tohi enne ettevõtlusega 
tegelemisest teatamist või kontsessioonitaotluse esitamist olla möödunud üle 10 aasta või 3 

                                                      
194 Tšehhi keeles ”živnostenský úřad”, tõlge inglise keelde „Trade Licensing Office”. 
195 Selle nõude täitmist võib majandustegevuse asutus kontrollida samuti MLS § 31 lg 9 alusel, viies läbi intervjuu ja kontrollides 
päevalehes avaldatud artiklist arusaamist.  
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järjestikust aastat iseenda tööandjana või juhtival positsioonil, kui tal on dokument saavutatud 
kvalifikatsiooni kohta, mille on välja andnud või tunnustanud liikmesriigi vastav organ või institutsioon 
ning mis tõendab vähemalt kolmeaastast haridust ja erialast ettevalmistust tegutsemiseks antud 
tegevusalal päritoluliikmesriigis jne.  
 
MLS § 7 lõike 6 kohaselt on ettevõtjal kohustus tagada, et selliste nõuete olemasolul tegeleb 
majandustegevusega otseselt üksnes vastavat nõutud kvalifikatsiooni omav isik, kes peab suutma 
kvalifikatsiooni olemasolu ka dokumentaalselt tõendada. Nimetatud tõendeid peavad ettevõtjad 
säilitama kolme aasta jooksul pärast isiku tegutsemise lõppemist (ilmselt siis nt töölepingu 
lõpetamist). Järelikult peavad teatud valdkondade puhul enne majandustegevusega alustamist 
täidetud teatud isikuga seotud tingimused. Kuigi sarnaselt Poola MVTS-le ei kasuta § 7 terminit 
isikuline sobivustõend, nähtub paragrahvi sõnastusest, et sisuliselt on Austria ja Saksamaa 
majandustegevuse õiguse dogmaatika kohaselt tegemist justnimelt isikulise sobivustõendiga. 
Kvalifikatsiooninõuete täitmine on sertifikaadi või tegevusloa saamise eelduseks.   
 
Sisulise sobivustõendiga sarnase dokumendi olemasolule Tšehhi majandushaldusõiguses viitab 
majandustegevuse õiguse ulatust reguleerivas osas paiknev MLS § 28 lõige 2, mille kohaselt kui 
erialase ja tegevusloakohustusega majandustegevusega tegelemine eeldab mõne spetsiaalse 
pädeva avaliku võimu asutuse poolt eriseaduse alusel väljastatud dokumendi olemasolu, määratakse 
majandustegevuse ulatus selles dokumendis. Samuti või sisulise sobivustõendi olemasolu aimata § 
58 lõikest 4, mille kohaselt võib majandustegevuse asutus majandustegevusega tegelemise peatada 
või majandustegevuse loa kehtetuks tunnistada kui ettevõtja ei ole määratud tähtaja jooksul 
kõrvaldanud majandustegevuse hoone, rajatise või seadmetega seotud puudusi.   
 
2.3. Majandustegevuse jaotus   
MLS § 9 kohaselt jaguneb majandustegevus:  

1) teatamiskohustusega majandustegevuseks, millega võib tegeleda, kui tegevusest on 
Majandustegevuse asutusile teada antud;   

2) tegevusloakohustusega majandustegevuseks, millega võib tegeleda üksnes tegevusloa 
alusel (tšehhi keeles vastavalt koncesované, koncese).    

 
2.3.1 Teatamiskohustusega majandustegevus  

Teatamiskohustusega majandustegevus jaguneb omakorda kolmeks ning seda reguleerib seaduse II 
osa I peatükk. Teatamiskohustusega majandustegevus on (MLS § 19): 

1) kutsealane majandustegevus (oskus- ja/või käsitöö)196; 
2) erialane majandustegevus197; 
3) vaba majandustegevus, mis ei eelda eritingimuste täitmist, st erialase kvalifikatsiooni 

olemasolu.  
 
MLS § 19 punkti c ning §-i 25 kohaselt vaba majandustegevuse  korral ei nõuta ettevõtjalt erialaste 
või muude kvalifikatsiooninõuete täitmist ja tõendamist. Sertifikaadi saamiseks peab siiski täitma kõiki 
§ 6 lõikes 1 sätestatud üldnõudeid. Seega iga ettevõtja peab oma tegevusest teatama ja täitma 
üldnõudeid. Vaba majandustegevuse loetelu on toodud seaduse neljandas lisas, näiteks on vaba 
majandustegevus majutusteenuste osutamine, fotograafiateenuste osutamine.    
 
MLS § 16 kohaselt kehtis Tšehhis üldiselt põhimõte üks tegevusala = üks sertifikaat. 13. veebruaril 
2008. aastal vastuvõetud muudatuste kohaselt aga § 16 tühistati ja sellest põhimõttest loobuti. 
Muudatuste kohaselt on edaspidi vaid üks vaba majandustegevus, mille alla kuulub 80 tegevusala 
(senise 125 vaba majandustegevuse ja 622 tegevusala asemel) ning ettevõtjal ei pea olema enam iga 
tegevusala kohta eraldi sertifikaati, vaid ta peab lihtsalt teatama, millisel tegevusalal ta vaba 
majandustegevuse raames tegutseb.198 Uus MLS § 28 teine lause sätestabki, et 

                                                      
196 Tšehhi keeles „řemeslné”, otsetõlge inglise keelde “craft”, seaduse inglise keelses versioonis tõlgitud kui “vocational trades”, 
seega käsitöönduslikud tegevusalad.  
197 Tšehhi keeles „vázané”, otsetõlge inglise keelde “bound”, seaduse inglise keelses versioonis tõlgitud kui “professional 
trades”.  
198 17.05.2007 pressiteade Tšehhi tööstus- ja majandusministeeriumi kodulehelt, arvutivõrgus kättesaadaval: 
http://www.mpo.cz/dokument30644.html ja 13.02.2008 pressiteade Tšehhi tööstus- ja majandusministeeriumi kodulehelt, 
arvutivõrgus kättesaadaval: http://www.mpo.cz/zprava40580.html. Vabade majandustegevuste loetelu tšehhi keeles uues 
seaduses, arvutivõrgus kättesaadaval: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=354&CT1=0.     
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majandustegevusega tegelemise õigus vabal tegevusalal tegutsemiseks annab õiguse tegeleda 
seaduse lisas nr 4 toodud tegevustega.    
 
Tšehhi Vabariigi ametlikult koduleheküljel kättesaadavates dokumentides selgitatakse, et kutsealast 
majandustegevust  iseloomustab seotus teatud kindla tegevusalaga ja see nõuab oskusi, mis 
omandatakse justnimelt sellel tegevusalal koolituse läbimisega ja töökogemusega.199 Kutsealase 
majandustegevuse nimekiri on toodud seaduse esimeses lisas ning hõlmab näiteks elektroonika ja 
telekommunikatsiooni seadmete tootmist, paigaldust ja remonti; samas ka restorani pidamist; 
kosmeetiku, pediküüri ja maniküüri teenuste osutamist ning meiereide ja veskite pidamist. MLS § 21 
sätestab dokumentide loetelu, mis tõendavad erialase kvalifikatsiooni olemasolu, näiteks lõpetatud 
keskhariduse kohta koos erialatunnistusega vastaval erialal või erialase kvalifikatsiooni tunnustamise 
kohta, mille on andnud välja erialase kvalifikatsiooni tunnustamise seadusega sätestatud organ. 
Muudatusena on MLS § 22 kohaselt võimalik erialast kvalifikatsiooni tõendada ka erialase praktika 
olemasoluga, näiteks 4 järjestikust aastat iseenda tööandjana või juhtival positsioonil, kui tal on 
dokument saavutatud kvalifikatsiooni kohta, mille on välja andnud või tunnustanud liikmesriigi vastav 
organ või institutsioon ning mis tõendab vähemalt kaheaastast haridust ja erialast ettevalmistust 
tegutsemiseks antud tegevusalal päritoluliikmesriigis või 2 järjestikust aastat iseenda tööandjana või 
juhtival positsioonil, kui ta tõendab, et tegutses antud tegevusalal vähemalt 3 aastat tööõiguslikus 
suhtes, kusjuures tegevusalal tegutsemise lõpetamisest ei tohi enne ettevõtlusega tegelemisest 
teatamist või kontsessioonitaotluse esitamist olla möödunud üle 10 aasta. Praktikale esitatavad 
nõuded sõltuvad konkreetsest tegevusalast, kokku loetleb seadus 13 erinevat kombinatsiooni praktika 
kestvusest, olemusest ja haridusest. 
 
Justnimelt kutsealast majandustegevust plaanitigi kõige suuremalt reformida: esiteks vähendada 
kutsealase majandustegevuse tegevusalasid, muutes need vaba majandustegevuse tegevusaladeks 
juhul kui kvalifikatsiooninõuded ei ole hädavajalikud (näiteks lemmikloomadega kauplemine) ning 
teiseks ühendada omavahel seotud tegevusalad üheks majandustegevuseks, st vähendada erinevate 
sertifikaatide taotlemise vajadust (nt elektroonikaseadmete tootmine, paigaldamine ja parandamine) 
ning loobuda töökogemuse nõudest kui isik on omandanud hariduse sel kutse- või erialal200. Varem oli 
MLS § 21 kohaselt erialaste kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalik täita haridusnõudeid ja omada 
töökogemust sellel tegevusalal. Mida kõrgema tasemega õppeasutuses on haridus omandatud, seda 
väiksem pidi olema töökogemus. Viimasest nõudest on tõesti loobutud. Tegevusalasid absoluutarvus 
märkimisväärselt vähendatud ei ole – varasema 49 asemel on nüüd 41 tegevusala, kuid suure 
tõenäosusega käsitletakse nüüd kutsealase majandustegevusena varem erialast või 
tegevusloakohustusega majandustegevust.   Töökogemuse nõudest loobumine tähendab, et isik saab 
kohe peale haridusasutuse lõpetamist ise ettevõtjana tegutsema hakata ega pea olema 
töölepingulises suhtes ja töötama töötajana. Kahtlemata on tegu väga olulise muudatusega 
ettevõtluse soodustamiseks. Ka  aitab ettevõtluse soodustamisele kaasa võimalus tõendada erialase 
kvalifikatsiooni olemasolu erialase praktikaga.  
 
Erialane majandustegevus  eeldab aga erilisi kõrgetasemelisi erialaseid teadmisi ja oskusi.201 
Erialane majandustegevus on näiteks mootorsõidukijuhi koolituse ning päevase režiimiga lastehoiu 
korraldamine, loomade treenimine, samuti teatud restaureerimistööd jpt. MLS § 24 lõike 1 kohaselt 
erialased kvalifikatsiooninõuded erialase majandusstegevusega tegelemiseks sätestatakse seaduse 
lisas 2  endas või lisas 2 loetletud eriseadustes.  
 

2.3.2 Tegevusloakohustusega majandustegevus     

Tegevusloakohustusega majandustegevust reguleerib seaduse II osa II peatükk, mis koosneb vaid 
kahest paragrahvist. MLS § 26 sätestab, et tegevusloakohustusega majandustegevused on loetletud 
seaduse kolmandas lisas ning § 27 lõige 1, et kvalifikatsiooninõuded sätestatakse lisas kolm või lisas 
kolm loetletud seadustes. Lisas 3 tuuakse ära ka tegevusluba väljastav haldusorgan. 
Tegevusloakohustusega on näiteks kääritatud alkoholi ja sünteetilise piirituse tootmine, relvade ja 
laskemoonaga seotud kõikvõimalikud tegevused (väljatöötamine, arendamine, kauplemine, 
ladustamine, hävitamine jne), detektiivi ja turvateenuse osutamine, matmispaikade ja 

                                                      
199 Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.czech.cz/en/economy-business-science/doing-business/trade-business/business-
activities/.     
200 17.05.2007 pressiteade Tšehhi tööstus- ja majandusministeeriumi kodulehelt ja pressiteatele lisatud fail. Arvutivõrgus 
kättesaadaval: http://www.mpo.cz/dokument30644.html.   
201 Informatsioon Tšehhi Vabariigi ametlikul koduleheküljel. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.czech.cz/en/economy-
business-science/doing-business/trade-business/business-activities/.     
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krematooriumide pidamine jpt. MLS § 27 lõike 3 kohaselt majandustegevuse asutus MLS-i või 
eriseaduste alusel kehtestab või muudab ettevõtjale tingimused majandustegevusega tegemiseks, st 
järelikult on võimalik väljastada tingimuslikke tegevuslube.  
 
Tegevusloakohustusega majandustegevus erineb teatamiskohustusega majandustegevusest 
eelkõige sellepoolest, et lisaks „isikulise sobivustõendi” nõudele, mis on ainus eritingimus 
teatamiskohustusega majandustegevuse puhul, toimub vastavas valdkonnas pädeva asutuse poolt 
(st mitte Majandustegevuse asutusi poolt) tegevusloa väljastamine ja tegevust võib alustada alles 
pärast vastava tegevusloa väljastamist, mitte kohe pärast Majandustegevuse asutusi teavitamist. 
Tegevuslubade väljastajad on loetletud seaduse kolmandas lisas. Eelduslikult tähendab selline 
süsteem aga ettevõtja (põhjalikumat) eelkontrolli. MTS-i muutmisel lubati kaaluda 
tegevusloakohustuse põhjendatust ja kui avaliku huvi kaitse seisukohast ei ole oluline spetsialisti 
kvalifikatsiooni ja kompetentsi olemasolu, siis nõudest loobuda ja tegevusloakohustusega 
majandustegevuse tegevusalasid oluliselt vähendada202. Seda on ka tehtud, sest 
tegevusloakohustusega majandustegevusalade loetelu on uues seaduse kolmandas lisas märgatavalt 
lühem. 
 
2.4. Kauplemine turgudel 
Üldsätete all (§ 18) antakse kohalikule omavalitsusele õigus reguleerida määrusega kauplemist 
turgudel ja turuhallides. Määrusega võib sätestada reeglid kaupade müügi ja teenuste osutamise 
tegevuskoha olemuse (turg või turuhall) ja paiknemise kohta; vajalike seadmete ja koha mahutavuse; 
lahtiolekuaegade, puhtuse ja ohutuse kohta; samuti reeglid, mida turu operaator järgima peab, et 
tagada turu nõuetekohane toimimine. Oluline on, et määrusega võib teatud kaubad ja teenused selle 
kohaldamisalast välistada ja ka otsesõnu keelata selle kohaliku omavalitsuse piires teatud kaupade 
müük ja teenuste osutamine väljaspool püsivat tegevuskohta ehk kauplusi. Seega tundub, et teatud 
privileegid sellisel majandustegevuse harul siiski on. 
 
2.5. Majandustegevuse lubatavus ja majandustegevuse ga tegelemise õigus 
MLS § 10 käsitleb täpsemalt majandustegevuse sanktsioneerimist, tuues sisse koondmõiste 
majandustegevusega tegelemise õigus/lubatavus203. Majandustegevusega tegelemise õigus tekib204 
äriregistrisse kantud ettevõtjatel teatamiskohustusega majandustegevuse puhul Majandustegevuse 
asutusile teatamise päeval ning loakohustusega majandustegevuse korral tegevusloa andmise otsuse 
jõustumise päeval (§ 10 lg 1).  
 
Majandustegevuse lubatavust tõendab: 

1) teatamiskohustusega majandustegevuse puhul majandustegevuse sertifikaat, mis kinnitab 
seaduses sätestatud teatamiskohustusega majandustegevuse eelduseks olevate nõuete 
täitmist või kuni sellise sertifikaadi väljastamiseni teate duplikaat, millel on tõendatud selle 
Majandustegevuse asutusile kohaletoimetamine, seda ka avaliku halduse kontaktkoha kaudu.   

2) loakohustusega majandustegevuse puhul tegevusluba või kuni tegevusloa väljastamiseni 
tegevusloa andmise otsuse koopia.  

Seega on majandustegevusega tegelemise lubatavus/luba üldmõiste, mis tõendab 
majandustegevusega tegelemise õigust ja hõlmab sertifikaadi ja tegevusloa. Ka Tšehhis käsitletakse 
majandustegevuse luba riigipoolse kinnitusena selle kohta, et isik on täitnud kõik 
majandustegevusega tegelemise eelduseks olevad erinõuded205.   
 
MLS § 10 lõigetes 4 ja 5 on ette nähtud erandid juhuks, kui eriseaduse kohaselt ettevõtjat enne 
majandustegevuseks loa saamist äriregistrisse ei kanta, samuti välismaalaste jaoks. Välismaalastele 
kinnitab majandustegevuse asutus ettevõtlusega tegelemise tingimuste täitmist väljavõtte 
väljastamisega majandustegevuse registrist (st sisuliselt väljastatakse sertifikaat või tegevusluba). 
Sama võimalus on ka (äri)ühingu asutajatel, kes enne äriregistrisse kandmist sertifikaadi või 
tegevusloa saamiseks peavad esitama avalduse ja dokumentaalsed tõendid (äri)ühingu asutamise 
kohta. Ettevõtja peab sel juhul esitama avalduse äriregistrisse 90 päeva jooksul ning sertifikaat või 
tegevusluba hakkab kehtima ja majandustegevusega tegelemise õigus tekib äriregistrisse kandmise 
                                                      
202 17.05.2007 pressiteade Tšehhi tööstus- ja majandusministeeriumi kodulehelt ja pressiteatele lisatud fail. Arvutivõrgus 
kättesaadaval: http://www.mpo.cz/dokument30644.html.   
203 Otsetõlge tšehhi keelest „živnostenské oprávnění” inglise keelde „trade authorization”. 
204 See tähendab majandustegevuse luba jõustub. 
205 Informatsioon Tšehhi Vabariigi ametlikul koduleheküljel. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.czech.cz/en/economy-
business-science/doing-business/trade-business/business-activities/.     
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hetkest. Kui nad ei esita kandetaotlust 90 päeva jooksul alates väljavõtte kättetoimetamisest või kui 
taotlust ei rahuldatud, otsustab ettevõtlusamet, et teataja ei ole täitnud tingimusi ettevõtlusega 
tegelemise õiguse tekkimiseks. 
  
Majandustegevuseks antud luba ei tohi teistele isikutele üle anda, välja arvatud MLS sätestatud 
erijuhtudel (§10 lg 6).  
 
2.6. Vahekkuvõte majandustegevuse Tšehhi alustamisr egulatsioonist  
Kokkuvõtlikult on majandustegevuse süsteem järgmine:  

1) teatamiskohustusega majandustegevus, milles: 
• vaba majandustegevuse korral ainult üldnõuete ja teatamiskohustuse täitmise kohustus, 

majandustegevusega tegelema võib hakata teatamise päevast; 
• kutse- ja erialase majandustegevuse korral lisaks isikuga seotud erinõuete täitmise 

kohustus, majandustegevusega tegelema võib hakata teatamise päevast; 
2)  tegevusloakohustusega majandustegevuse korral nii isikuga seotud erinõuete täitmise kui 

teatamise kohustus, lisaks eelkontroll pädeva ametkonna poolt,  majandustegevusega 
tegelema võib hakata pärast pädeva ametkonna otsust tegevusloa väljastamise kohta.          

 

3. Majandustegevuse teostamine  

 
3.1.  Majandustegevuslik ärijuht (esindusõigus) 
MLS § 11 näeb ette elukutselise/vastutava esindaja206 (edaspidi esindaja), kelle kaudu ettevõtja 
majandustegevuse õigust teostab, nimetamise võimaluse ja kohustuse. Esindaja saab olla 
majandustegevuse üld- ja erinõuetele vastav füüsiline isik, kes peab tagama nõuetekohase ja MLS-
iga kooskõlalise majandustegevuse õiguse teostamise ja kellel on ettevõtjaga lepinguline suhe. Üks 
isik võib olla maksimaalselt kahe ettevõtja esindaja. Esindaja peab määrama füüsilisest isikust 
ettevõtja, kes ise ei vasta majandustegevuse erinõuetele. Juriidiliste isikute puhul määratakse 
esindajaks seadusejärgne esindaja, kuid juhul, kui ükski seadusjärgsetest esindajatest erinõuetele ei 
vasta, tuleb nimetada elukutseliseks esindajaks kolmas isik. Majandustegevusliku ärijuhi 
kontseptsioon võimaldab majandustegevusega tegeleda ka isikutel, kes ise majandustegevuse 
erinõuetele ei vasta, seega suurendab oluliselt ettevõtlusega tegelemist.   
 
MLS § 11 lõike 5 kohaselt tuleb elukutselise esindaja nimetamisest ja tagasikutsumisest 
Majandustegevuse asutusit 15 päeva jooksul teavitada. Teatamiskohustusega majandustegevuse 
korral jõustuvad esindaja volitused tema nimetamise päeval, tegevusloakohustusega 
majandustegevuse korral on aga vaja Majandustegevuse asutusi nõusolekut esindaja nimetamise 
kohta ning esindaja volitused hakkavad kehtima ameti poolt antud nõusoleku jõustumise päeval. Kui 
esindaja enam on kohustusi ei täida, tuleb uus esindaja nimetada 15 päeva jooksul.  
 
Oluline on siinkohal, et kui esindaja avastab, et ettevõtja ei ole täitnud teatamiskohustust esindaja 
volituste lõpetamise/lõppemise kohta, peab esindaja ise Majandustegevuse asutusit teavitama, 
näidates samas ära, et ta on eelnevalt ettevõtjale kirjalikult teada andnud enda tegevuse lõpetamisest 
esindajana. Sellisel juhul jõustub tema volituste lõpetamine 30 päeva jooksul arvates esindaja poolt 
teatise esitamisest Majandustegevuse asutusile, kui ettevõtja enne seda uut esindajat ei nimeta.     
 
Vastustava esindaja tähtsust näitab asjaolu, et MLS § 49 lõike 3 kohaselt kui ettevõtja poolt määratud 
vastutav esindaja ei vasta majandustegevusega tegelemise tingimustele või kui ettevõtjal puudub 
määratud vastutav esindaja, kuigi seadus seda nõuab, algatab majandustegevuse asutus menetluse 
majandustegevusega tegelemise peatamiseks.  
 
3.2. Majandustegevuse teostamise õiguse ülekandumin e isiku surma korral 
MLS § 13 reguleerib majandustegevuse teostamise õiguse ülekandumist isiku surma korral. 
Majandustegevuse õigust võivad kuni pärimismenetluse lõpetamiseni jätkata surnud isiku  

1) seadusjärgsed pärijad, kui ei ole testamendijärgseid pärijaid; 
2) testamendijärgsed pärijad;  

                                                      
206 Inglise keeles „professional representative”, Saksa dogmaatika kohaselt võrreldav ilmselt majandustegevusliku ärijuhiga.   
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3) üleelanud abikaasa, kui ta ei ole pärija juhul, kui ta on vara, mida kasutatakse 
majandustegevuse teostamiseks, kaasomanik ning samadel tingimustel siis, kui pärijad ei 
soovi majandustegevusega tegelemist jätkata; ning  

4) pärimismenetlust läbiviiva organi poolt nimetatud pärandi hooldaja/pärandvara valitseja, kui ta 
on määratud eesmärgiga jätkata majandustegevust.  

Pärandi hooldaja peab Majandustegevuse asutusit teavitama majandustegevuse jätkamisest 1 kuu 
jooksul peale tema nimetamist pärandi hooldajaks, teised nimetatud isikud 3 kuu jooksul arvates 
majandustegevuse õigust omanud isiku surmast. Kõik isikud peavad kas ise vastama 
majandustegevuse üld- ja erinõuetele või nimetama elukutselise esindaja. Kui pärimismenetluse 
lõppedes pärijad omandasid majandustegevusega seotud varalised õigused, võivad nad samuti 
majandustegevusega jätkata, teatades sellest Majandustegevuse asutusile. Amet kannab need isikud 
majandustegevuse registrisse ja väljastab neile väljavõtte tingimusega, et ettevõtlusega tegelemise 
õigus on sel juhul piiratud kehtivusega 6 kuud alates pärimismenetluse lõpust; selle fakti näitab ta ära 
ka väljavõttel. 
               
MLS § 14 reguleerib majandustegevuse teostamise õiguse ülekandumist õigusjärglasele (äri)ühingute 
ühinemisel, jagunemisel ja ümberkujundamisel. Õigusjärglane peab 15 päeva jooksul arvates eelneva 
(äri)ühingu likvideerimisest teavitama Majandustegevuse asutusit ja samal ajal esitama 
teatamiskohustusega majandustegevuse kohta teate või taotluse tegevusloa väljastamiseks 
õigusjärglasele. Varasemad sertifikaadid ja/või tegevusload kaotavad kehtivuse õigusjärglasele 
sertifikaadi ja/või tegevusloa väljastamisel. Seega selle hetkeni tuleneb tema majandustegevuse 
lubatavus otseselt MLS §-st 14.  
 
3.3. Majandustegevuse tegevuskoht  
MLS § 17 reguleerib majandustegevuse tegevuskohaga seonduvat. Tegevuskohaks207 loetakse 
ruumi, kus majandustegevusega tegeletakse. Tegevuskohaks võib olla ka automaat ja muu sarnane 
seade kaupade müümiseks või teenuste osutamiseks (edaspidi: automaat) ning mobiilne 
tegevuskoht. Mobiilne tegevuskoht on tegevuskoht, mida on võimalik ümber paigutada ning mis ei 
asu ühel kohal kauem kui kolm kuud.  
 
Majandustegevusega võib tegeleda mitmes tegevuskohas, kui ettevõtjal on nende suhtes omandi- või 
kasutusõigus. Majandustegevuse asutusi nõudel on ettevõtja kohustatud tõendama omandi- või 
kasutusõigust tegevuskoha objektide või ruumide suhtes; see ei kehti mobiilsete tegevuskohade ega 
automaatide puhul. Mobiilsete tegevuskohtade puhul on ettevõtja kohustatud ettevõtlusameti nõudel 
tõendama tegevuskoha paigutuse õiguspärasust. Kui tegevuskoht paikneb korteris ja ettevõtja ei ole 
selle korteri omanik, võib selles ettevõtlusega tegeleda ainult omaniku nõusolekul. Ettevõtja on 
kohustatud tegevuskohas ettevõtlusega tegelemise alustamisest ja lõpetamisest teatama eelnevalt 
Majandustegevuse asutusit (lg 3). Amet kannab tegevuskoha ettevõtlusregistrisse ja informeerib 
kandest ettevõtjat (lg 6). 
 
Ettevõtja on kohustatud tagama, et tegevuskoht sobiks ettevõtlusega tegelemiseks vastavalt eraldi 
õigusaktidele ja oleks korrektselt tähistatud. Igale tegevuskohale peab olema määratud selle 
tegevuse eest vastutav isik; see ei kehti automaatide puhul (lg 4). 
 
Lõike 7 kohaselt peab tegevuskoht olema püsivalt ja väljastpoolt nähtavalt tähistatud firma, nimetuse 
või ettevõtja ees- ja perekonnanimega ning registreerimisnumbriga, kui see on antud. Mobiilse 
tegevuskoha ja automaadi puhul peavad lisaks olema näidatud andmetega asukoht, ettevõtlusega 
tegelemise koht või aadress, kus asub välismaise isiku struktuuriüksus. Lõike 8 kohaselt tegevuskoht, 
mis on mõeldud kaupade müümiseks või teenuste osutamiseks tarbijatele, peab olema pidevalt ja 
väljastpoolt nähtavalt tähistatud ka: 
a) tegevuskoha tegevuse eest vastutava isiku ees- ja perekonnanimega, välja arvatud automaatide 

puhul; 
b) tarbijatele mõeldud müügi- või tööajaga, kui tegu ei ole mobiilse tegevuskoha või automaadiga; 
c) ajutist majutust pakkuva majutusasutuse kategooria ja klassiga. 
Nimetatud  tegevuskoha sulgemisel on ettevõtja kohustatud, kui seda ei takista tõsised põhjused, 
eelnevalt sobival ja väljastpoolt nähtaval kohal tähistama sulgemise algus- ja lõpuaja, välja arvatud 
mobiilsete tegevuskohade ja automaatide puhul. 

                                                      
207 Tšehhi keeles „provozovna”, otsetõlge inglise keelde “business premises”, seaduse inglise keelses versioonis tõlgitud kui 
“establishments”.  
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3.4. Seotud majandustegevus  
MLS § 16, mis paiknes käsitletud majandustegevuse teostamise aspekte reguleerivate sätete vahel, 
käsitles pigem majandustegevuse õiguse ulatust, sätestades, et ettevõtja võib tegeleda mitme 
majandustegevusega, kuid iga majandustegevuse jaoks peab olema eraldi sertifikaat või tegevusluba. 
Seega kehtis põhimõte üks tegevusala – üks sertifikaat. 13. veebruaril 2008. aastal vastuvõetud 
muudatuste kohaselt aga sellest põhimõttest loobuti, st § 16 tühistati. Muudatuste kohaselt on 
edaspidi vaid üks vaba majandustegevus, mille alla kuulub 80 tegevusala (senise 125 vaba 
majandustegevuse ja 622 tegevusala asemel) ning ettevõtjal ei pea olema enam iga tegevusala kohta 
eraldi sertifikaati, vaid ta peab lihtsalt teatama, millisel tegevusalal ta vaba majandustegevuse raames 
tegutseb.208 Ka kutsealase majandustegevuse puhul plaaniti sellist seotud majandustegevuse 
blokkide loomist, see tähendab üksikute tegevusalade sertifikaatide vähendamist209. Siinkohal võib 
näha sarnasust Austria seotud majandustegevuse doktriiniga (Austria GewO § 30). Tegemist on 
ilmselgelt mõistlike muudatustega, sest tihtipeale ei ole isiku majandustegevus selgelt piiritletav ühe 
või teise tegevusvaldkonnaga ning on otstarbekas lugeda majandustegevus üheks tervikuks. Seega 
annab üks sertifikaat tulevikus palju laiema sisu ja ulatuse majandustegevuse õigusele kui seni. 
Samuti väheneb oluliselt ettevõtja finantskoormus, sest ettevõtja peab maksma ainult ühe sertifikaadi 
(CZK 1000) või tegevusloa (CZK 2000) eest.        
 
3.5. Majandustegevuse õiguse/loa ulatus 
MLS-i III osa on pühendatud majandustegevuse õiguse ulatuse määratlemisele. MLS § 28 lõike 1 
kohaselt majandustegevuse õiguse ulatus määratakse vastavalt sertifikaadi või tegevusloaga 
hõlmatud tegevusala sisule, võttes arvesse MLS-i III osa majandustegevuse ulatust käsitlevaid 
sätteid. Kui erialase ja tegevusloakohustusega majandustegevusega tegelemine eeldab mõne 
spetsiaalse pädeva avaliku võimu asutuse poolt eriseaduse alusel väljastatud dokumendi olemasolu, 
määratakse majandustegevuse ulatus selles dokumendis. MLS § 31 reguleerib juba eelnevalt 
käsitletud ettevõtja üldkohustusi.  
 
MLS § 33, mis defineeris jae- ja hulgimüügi, sel aastal vastuvõetud seadusega tühistati. MLS § 34 
määratleb aga endiselt jae- ja hulgimüügi õiguse ulatuse. MLS § 34 lõike 1 kohaselt võib jae- ja 
hulgimüüja tegeleda ka kaupade üürimisega, kokkupanemisega ja defektsete osade vahetamisega, 
kui selleks ei ole vaja erialaseid teadmisi, samuti võib teha kaubale väikseid muudatusi selleks, et 
kaup vastaks ostja vajadustele. Ka võib tegelda kauba hooldamisega tingimusel, et hoolduse viib läbi 
sobiva kvalifikatsiooniga isik (lg 2). Kui mõneks loetletud tegevuseks on vaja tegevusluba, siis 
loomulikult peab see olemas olema. Ettevõtja võib vastu võtta ka tellimusi tema poolt müüdavate 
kaupade tootmiseks, parandamiseks või muutmiseks ning edastama need tellimused tootjale.  
 
MLS § 42 laiendab ka tööstusliku tootmisega tegeleva ettevõtja majandustegevuse õiguse ulatust, 
sätestades, et ettevõtja võib lisaks tootmisele ning oma toodete edasimüügile ja remontimisele (lg 1), 
osta ja müüa teise samaliigilisi tooteid tootva ettevõtja tooteid, toota ja trükkida pakkematerjali ja silte, 
rentida oma või teise tootja samaliigilisi tooteid ning tegeleda toodete kokkupanemise, muutmise ja 
hooldusega (lg 2). Teise tootja toodete ost, müük ja rentimine võib toimuda ainult sellises ulatuses, et 
põhitegevusena säilib tootmistegevus (lg 3). MLS § 43 kohaselt laienevad loetletud (§ 42 lg 2) 
õigused ka ettevõtjale, kelle põhitegevusala on kaupade remontimine või hooldus, transporditeenuste 
osutamine, toitlustamine, majutus- või pandimajateenust osutamine, kuid seda samuti tingimusel, et 
algse majandustegevuse iseloom säilib.  
 
MLS § 44 kohaselt võib ettevõtja, kelle majandustegevuse luba hõlmab isikute või kaupade transporti 
võib samal ajal tegeleda ka reisijate turvalisuse ja mugavuse kindlustamisega seotud tegevusega, 
kaubalaadungite ümberlaadimise, säilitamise ja pakendamisega, pakiruumide töö korraldamisega 
ning oma transpordivahendil toitlustamisega. Kui kõigiks loetletud tegevusteks piisab tõepoolest ühest 
majandustegevuse loast – loast korraldada isikute või kaupade transporti – on loaga hõlmatud 
majandustegevuse ulatus tõepoolest väga lai. On kaheldav, kas transpordi korraldamise loaga ikka 

                                                      
208 17.05.2007 pressiteade Tšehhi tööstus- ja majandusministeeriumi kodulehelt, arvutivõrgus kättesaadaval: 
http://www.mpo.cz/dokument30644.html ja 13.02.2008 pressiteade Tšehhi tööstus- ja majandusministeeriumi kodulehelt, 
arvutivõrgus kättesaadaval: http://www.mpo.cz/zprava40580.html.   
209 17.05.2007 pressiteade Tšehhi tööstus- ja majandusministeeriumi kodulehelt, arvutivõrgus kättesaadaval: 
http://www.mpo.cz/dokument30644.html. Kahjuks ei ole võimalik 13.02.2008 pressiteatest välja lugeda, kas see muudatus ka 
seaduseks sai.  
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saab automaatselt kaasneda ka õigus tegeleda toitlustamisega. Ilmselt selguvad täpsed tingimused 
siiski eriseaduses. 
 
3.6. Ettevõtja järelkontroll ja järelevalve majandu stegevuse nõuete järgmise üle   
MLS § 60a kohaselt võib majandustegevuse asutus teostada järelevalvet, et kontrollida, kas ettevõtja 
tegevus vastab MLS-is, teistes tegevusloakohustusega majandustegevust reguleerivates seadustes 
või tegevusloas sätestatud tingimustele. Samuti võib kontrollida Euroopa Liidu ettevõtjaid, kes 
osutavad Tšehhis (ajutiselt) teenust Euroopa Ühenduse asutamislepingu art 49 alusel. 
majandustegevuse asutus võib nõuda ettevõtjalt dokumente, mis tõestavad nimetatud kohustuste ja 
tingimuste täitmist ettevõtja poolt.  
 
MLS § 60b sätestab, et kontrolli viivad läbi Majandustegevuse asutusi töötajad, kuid viitab, et täpsem 
kontrolli läbiviimise kord on sätestatud eriseaduses (Riikliku järelevalve seaduse §§ 8–26). MLS § 60c 
kohaselt võib ettevõtja kontrollimismenetluse juurde kutsuda kolmanda isiku, kuid selle isiku 
puudumine ei ole takistuseks menetluse läbiviimisel.  
 
MLS § 60d sätestab väga üldise volituse määrata ettevõtjate kohustus parandada majandustegevuse 
teostamise käigus tehtud vead, mis järelevalvemenetluse käigus avastatakse. Otsus määratakse ka 
aeg puuduste ja vigade kõrvaldamiseks ning otsuse peale on võimalik kaevata 15 päeva jooksul, kuid 
kaebus ei peata otsuse täitmist. 
 

4. Majandustegevuse õiguse lõppemine ja peatamine  

MLS § 57 kohaselt majandustegevuse õigus lõppeb: 
1) ettevõtja surma korral, välja arvatud juhul kui majandustegevuse õigus kandub üle §-i 13 

alusel; 
2) (äri)ühingu lõpetamise korral, välja arvatud juhul kui majandustegevuse õigus kandub üle §-i 

14 alusel;  
3) sertifikaadis või tegevusloas märgitud kehtivusaja lõppemisel;  
4) ettevõtja äriregistrist kustutamisel; 
5) kui seadus näeb ette majandustegevuse õiguse lõppemise; 
6) kui majandustegevuse asutus otsustab majandustegevuse õiguse peatada.     

 
Majandustegevuse õigus ei lõppe punktis 3 nimetatud alusel, kui ettevõtja kui ettevõtja enne selle aja 
möödumist, millega oli majandustegevusega tegelemise õigus piiratud, teatab ettevõtlusega 
tegelemise lõpukuupäeva muutmisest või taotleb tähtajalise tegevusloa andmise otsuse muutmist. 
Seega ei ole koondatud kõiki majandustegevuse õiguse lõppemise aluseid ühte paragrahvi, vaid neid 
tuleb ikka MTS-ist (nt § 49 lg 3, vastutava esindaja puudumine) ja eriseadustest otsida.  
 
MLS § 58 lõike 1 kohaselt majandustegevuse asutus peatab majandustegevuse õiguse, st tunnistab 
majandustegevuse loa kehtetuks, kui ettevõtja ei vasta majandustegevuse üldnõuetele, ilmnevad §-s 
8 loetletud majandustegevusega tegelemise takistused, kui ettevõtja seda soovib või kui teate põhjal 
on majandustegevuse registri kanne tehtud vastuolus seadusega (§ 47 lg 10). Lõike 2 kohaselt 
majandustegevuse asutus peatab majandustegevusega tegelemise või tunnistab kehtetuks 
majandustegevuse loa pädeva haldusorgani taotlusel kui ettevõtja ei täida tegevusloas, MLS-is või 
teistes seadustes sätestatud tingimusi.  
 
Majandustegevuse asutus võib seda teha seda ka omal algatusel, kuid juhul kui ettevõtja jämedalt 
rikub mainitud kohustusi, samuti võib majandustegevuse asutus lõpetada majandustegevuse õiguse 
kui ettevõtja rohkem kui 4 aasta jooksul ei ole majandustegevusega tegelenud või 
sotsiaalkindlustusameti210 ettepanekul kui ettevõtja ei täida oma kohustusi riigi ees (lg 3). Veel võib 
majandustegevuse asutus majandustegevusega tegelemise peatada või majandustegevuse loa   
kehtetuks tunnistada kui ettevõtja ei ole määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud majandustegevuse 
hoone, rajatise või seadmetega seotud puudusi.   
 
Majandustegevuse lõpetamise otsuses määrab amet ka aja, mille jooksul ettevõtja selle 
majandustegevusega tegeleda ei tohi, see aeg ei tohi ületada ühte aastat (lg 6). majandustegevuse 
asutus peab majandustegevuse õiguse lõpetamisest teavitama ettevõtja asukoha, ettevõtlusega 

                                                      
210 Inglise keeles „Social Security Administration”.  
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tegelemise koha või Tšehhi Vabariigi territooriumil ettevõtte struktuuriüksuse asukoha omavalitsust, 
kes peab teate selle kohta vähemalt 15 päevaks avalikult välja panema (lg 5).    
 

5. Majandustegevuse lubadega seotud menetlused 

5.1. Üldist 
MLS IV osa reguleerib sertifikaatide (1. peatükk) ja tegevuslubade (2. peatükk) väljastamise menetlusi 
ning majandustegevuse registri pidamisega seonduvat (4. peatükk), samuti majandustegevuse õiguse 
lõppemise ja peatamise aluseid (3. peatükk). Majandustegevuse registri pidamisega seonduv on 
äärmiselt tehniline ning peegeldab lihtsalt Tšehhi poliitilise ja tehnilisi valikuid, mistõttu selle detailne 
kajastamine käesolevas analüüsis ebaoluline. Märkida võib, et MLS § 60 lõike 3 kohaselt peetakse 
registrit elektrooniliselt ja see on avalik nimekiri, välja arvatud lõike 2 punktis n toodud andmete 
(kohaldatud sanktsioonid) ja isikukoodide osas, mida amet annab teada ainult ettevõtjale ja eraldi 
õigusaktidega sätestatud juhtudel.  
 
2008. aasta kevadel vastu võetud muudatusega luuakse konkurents regionaalsete Majandustegevuse 
asutusite vahel – nimelt sätestab MLS § 71, et dokumente võib esitada kõigile omavalitsuste 
Majandustegevuse asutusitele. Selle seadusega sätestatud protseduuri puhul on pädev see 
omavalitsuse Majandustegevuse asutus, millele esitati dokument esimesena. Erandiks on vaid 
väärteomenetluse läbiviimine – selleks on endiselt pädev ettevõtja asukohajärgne majandustegevuse 
asutus (MLS § 71 lg 2).  
 
Samuti viidi seadusesse sisse ühtse kontaktpunkti mõiste ja kasutamise võimalus. Uue MLS § 72 
lõike 1 kohaselt MLS-s sätestatud dokumente võib omavalitsuse Majandustegevuse asutusile esitada 
avaliku halduse kontaktkoha kaudu. Avaliku halduse kontaktkoht toimetab vastuvõetud dokumendid 
viivitamatult sellele kohaliku omavalitsuse Majandustegevuse asutusile, kelle esitaja on valinud. Kui 
esitaja ei vali omavalitsuse Majandustegevuse asutusit, toimetatakse esitatud dokumendid 
esitamiskohajärgsele pädevale ametile (lg 2). Kui dokumentide esitamiseks on määratud tähtaeg, siis 
on sellest kinni peetud, kui dokumendid on esitatud tähtajaks avaliku halduse kontaktkohta. Esitatud 
dokumentide menetlemise tähtaeg hakkab jooksma alates nende koos lisadega Majandustegevuse 
asutusile toimetamisest (lg 3). Lõike 4 kohaselt esitatud dokumendid toimetatakse kätte 
elektrooniliselt, kaugligipääsu võimaldaval viisil, kasutades majandustegevuse registri 
sideinfrastruktuuri, kui esitatud dokumentide iseloom seda võimaldab. Avaliku halduse kontaktkoht 
saadab viivitamatult vastavalt lõikele 2 pädevale Majandustegevuse asutusile esitatud dokumendid 
paberkujul. 
 
5.2. Sertifikaatide väljastamine 
MLS § 45 lõike 1 kohaselt, kes kavatseb tegutseda teatamiskohustusega tegevusalal, peab sellest 
teatama Majandustegevuse asutusile. Lõiked 2 ja 3 sätestavad andmed, mis tuleb teates ära tuua, 
näiteks ees- ja perekonnanime, olemasolul firma, kodakondsuse, elukoha, isikukoodi, kui see  on 
antud, vastasel korral sünnikuupäeva, sünnikoha ja sünnijärgse perekonnanime; samad andmed 
elukutselise/vastutava esindaja kohta; ettevõtlusega tegelemisega koha; ettevõtlusega tegelemise 
lõpukuupäeva, kui on kavas tegeleda ettevõtlusega tähtajaliselt jne. Lõike 4 kohaselt peab teataja 
teates toodava tegevusala piiritlema piisavalt täpselt ja üheselt. Vabal tegevusalal tegutsemise teates 
toob teataja ära tegevusvaldkonnad, millega ta oma ettevõtlustegevuse raames tegeleb.  
 
MLS § 46 loetleb dokumendid, mis tuleb teatele lisada, näiteks karistusregistri väljavõte, mis ei tohi 
olla vanem kui 3 kuud või notari juures koostatud ausõnalise avalduse, et ta on kriminaalkorras 
karistamata; dokumendi, mis tõendab tema erialast kvalifikatsiooni, vastutava esindaja olemasolul 
tema erialast kvalifikatsiooni; dokumendi, mis tõendab nende ruumide kasutamise õiguslikku alust, 
kus paikneb ettevõtlusega tegelemise koht, kui see erineb elukohast; vastutava isiku kinnituse, et ta 
nõustub ametisse määramisega (kui vastutav esindaja ei esitanud kinnitust isiklikult 
Majandustegevuse asutusi ees, peab kinnitusel olev allkiri olema ametlikult tõendatud); juriidilise isiku 
puhul ka lisaks dokumentaalse tõendid, et juriidiline isik on asutatud jne.    
 
MLS § 47 lõike 1 kohaselt kui teataja on täitnud kõik seadusega sätestatud tingimused, kannab 
majandustegevuse asutus kirje majandustegevuse registrisse 5 päeva jooksul alates teate 
kättetoimetamisest ja väljastab ettevõtjale sertifikaadi. MLS § 47 lõiked 2 ja 3 loetlevad andmeid, mis 
kantakse sertifikaadile, näiteks ettevõtja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht; tegevusala 
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täielikus või osalises ulatuses; ettevõtluskoht; ettevõtlusega tegelemise õiguse tekkimise päev; 
sertifikaadi väljastamise kuupäev ja koht.  
 
Andmete puudulikkuse korral on majandustegevuse asutus kohustatud andma puuduste 
kõrvaldamiseks tähtaja, mis peab olema vähemalt 15 päeva (§ 47 lg 2). Kui teataja kõrvaldab 
puudused määratud või pikendatud tähtaja jooksul, loetakse teadet algusest peale korrektseks. Kui 
teataja ei kõrvalda puudusi määratud või pikendatud tähtaja jooksul, algatab majandustegevuse 
asutus menetluse ja otsustab, et majandustegevusega tegelemise õigust teatamisega ei tekkinud. Kui 
teataja kõrvaldab puudused enne otsuse väljaandmist ja majandustegevuse asutus selgitab välja, et 
on täidetud majandustegevusega tegelemise õiguse tekkimise tingimused, lõpetab ta menetluse 
kande tegemisega majandustegevuse registrisse ja väljastab sertifikaadi (§ 47 lg 5). Kui teataja ei 
täida selle seadusega sätestatud tingimusi, algatab majandustegevuse asutus menetluse ja otsustab, 
et majandustegevusega tegelemise õigust teatamisega ei tekkinud.  
 
Kui majandustegevuse asutus ei saa mõjuvatel põhjustel teha kannet majandustegevuse registrisse 
ja väljastada sertifikaati lõikes 1 toodud tähtajaks ning tegu pole lõikes 4 sätestatud protseduuriga, 
taotleb ta kõrgemalseisvalt organilt selle väljastamise tähtaja pikendamist. majandustegevuse asutus 
on kohustatud teavitama ettevõtlusega tegelemisest teatajat tähtaja pikendamisest ja selle põhjustest 
(§ 47 lg 9).  
 
Kui majandustegevuse asutus selgitab välja, et teate põhjal tehti majandustegevuse registrisse kanne 
vastuolus seadusega, algatab ta menetluse majandustegevusega tegelemise õiguse tühistamiseks. 
majandustegevuse asutus lõpetab menetluse uue kande tegemisega ja väljastab uue sertifikaadi või 
annab välja otsuse majandustegevusega tegelemise õiguse tühistamise kohta (§ 47 lg 10). Kirjavead 
ja muud ilmsed vead majandustegevuse registri kandes või selle väljavõttes parandab 
majandustegevuse asutus mis tahes hetkel paranduskande tegemisega ja annab ettevõtjale välja uue 
sertifikaadi (§ 47 lg 11). 
 
MLS § 48 peegeldab ühtse kontaktpuntki ideed, nimelt lõike 1 kohaselt majandustegevuse asutus 
saadab sertifikaadi (tõenäoliselt siis koopia), vajadusel teatab muul viisil (§ 60 lõige 5) andmed 
ettevõtlusega tegelemise ja ettevõtja kohta kohalikule maksuhaldurile, kes haldab tulumaksu, Tšehhi 
statistikaametile, ettevõtja elukoha või tegevuskohajärgsele sotsiaalkindlustusametile, välismaalasest 
isiku puhul vastavalt elamisloa aadressile, ettevõtlusega tegelemise kohale või välismaise isiku 
ettevõtte struktuuriüksuse asukohale, vastavale haigekassale, kui see on ettevõtlusametile teada, 
ning organile või organisatsioonile, kes peab vastavalt eraldi õigusaktile kõigi üldise 
tervisekindlustusega hõlmatud isikute registrit. See majandustegevuse asutus kohustus puudutab ka 
muudatusi majandustegevuse registris, sealhulgas majandustegevusega tegelemise õiguse 
muudatusi majandustegevusega tegelemise jätkamisel ettevõtja surma järel, majandustegevusega 
tegelemise katkestamist ja peatamist, majandustegevusega tegelemise õiguse tühistamise otsust, 
otsust, et ettevõtlusega tegelemise õigust teatamisel ei tekkinud, ning vastavalt § 47 lõikele 10 ja 11 
rakendatud meetmeid. See kohustus tuleb täita 30 päeva jooksul alates kande tegemisest 
majandustegevuse registrisse, kui see seadus ei sätesta teisiti (lg 3).  
 
MLS § 49 sätestab ettevõtja kohustuse teatada Majandustegevuse asutusile kõigist muudatustest ja 
täiendustest, mis puudutavad ettevõtlusest teatamise kohta sätestatud andmeid ja dokumente, ning 
esitama dokumendid nende kohta 15 päeva jooksul alates nende tekkimisest. Lõige 2 sätestab, et kui 
teatatud muudatus või täiendus ei ole tõendatud dokumentidega vastavalt lõikele 1, kutsub amet 
ettevõtjat üle esitama dokumente, määrab tähtaja selle kohustuse täitmiseks, mis on vähemalt 15 
päeva, ega tee kannet registrisse enne dokumentide esitamist. Kui muudatus puudutab tegevusala 
ulatust ja see ei ole tõendatud dokumentidega vastavalt sellele seadusele, otsustab amet eraldi 
menetluse käigus, et ettevõtlusega tegelemise õigus teatatud muudatuse ulatuses pole tekkinud. 
 
5.3 Tegevuslubade väljastamine  
MLS § 50 lõike 1 kohaselt isik, kes kavatseb tegeleda tegevusloakohustusega tegevusalaga, esitab 
majandustegevus ametile taotluse tegevusloa andmiseks. Taotluses esitatavad andmed ja lisatavad 
dokumendid on suuresti samad, mis teatamiskohustusega majandustegevuse puhul, lisatud on, et 
avaldusele tuleb lisad ka kõik eriseadustes nõutud dokumendid, mis võimaldavad pädeval riiklikul 
haldusorganil võtta vastu otsuse majandustegevuse lubamise kohta. MLS § 51 lõike 1 kohaselt kui 
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selgub, et ei ole täietud kõik tegevusloa taotlemise tingimused211, kutsub amet taotlejat 30 päeva 
jooksul alates taotluse kättetoimetamisest üles puuduste kõrvaldamisele. Tähtaeg selleks peab olema 
vähemalt 15 päeva. Kui ettevõtja kõrvaldab puudused etteantud tähtaja jooksul, alustab 
majandustegevuse asutus tegevusloa väljastamise menetlust, vastasel juhul katkestab selle.   
 
MLS §-dest 52 ja 53 tuleneb sisuline erinevus teatamiskohustuse ja tegevusloakohustusega 
majandustegevuse vahel. Esiteks näeb MLS § 52 ette eriseadustes sätestatud juhtudel pädevalt 
riiklikult ametkonnalt212 loa, nõusoleku või arvamuse küsimise. Vastav ametkond peab otsuse tegema 
30 päeva jooksul arvates Majandustegevuse asutusilt avalduse saamistest ning nende seisukoht on 
Majandustegevuse asutusile siduv. Lisaks võib majandustegevus amet küsida ka teiste 
haldusorganite arvamust, sest peavad samuti 30 päeva jooksul ametile vastama.    
 
Teiseks sätestab MLS § 53 lõige 1 sõnaselgelt, et enne tegevusloa väljastamist peab 
majandustegevuse asutus tegema kindlaks, kas kõik üld- ja eritingimused on täidetud ja ega ei 
eksisteeri mõnda takistud majandustegevusega tegelemiseks (eelkõige ilmselt viide §-le 8). Lõike 2 
kohaselt keeldub amet tegevusloa väljastamisest, kui mõni nõuetest ei ole täidetud või kui pädev 
riiklik ametkond ei nõustu tegevusloa väljastamisega. Kajastatud regulatsioon viitab selgelt sellele, et 
toimub ettevõtja sisuline eelkontroll.  
Kui andmed vastutava esindaja kohta on esitatud koos tegevusloa taotlusega, kiidab 
majandustegevuse asutus esindaja heaks koos tegevusloa väljastamise otsusega (§ 53 lg 3). 
Tegevusloa andmise otsuses kehtestab ettevõtlusamet ka tingimused ettevõtlusega tegelemiseks (§ 
53 lg 5).   
 
MLS § 54 kohaselt teeb majandustegevuse asutus 5 päeva jooksul alates tegevusloa andmise otsuse 
jõustumise päevast kande majandustegevuse registrisse ja väljastab ettevõtjale väljavõtte. 
Väljavõttele kantakse samad andmed, mis sertifikaadile. Majandustegevuse asutusi teiste ametit 
teavitamiskohustused kehtivad sarnaselt sertifikaadi väljastamisega (MLS § 55), samuti kehtiv 
ettevõtja kohustus  teatada Majandustegevuse asutusile kõigist muudatustest ja täiendustest, mis 
puudutavad ettevõtlusest teatamise kohta sätestatud andmeid ja dokumente, ning esitama 
dokumendid nende kohta 15 päeva jooksul alates nende tekkimisest. 
 

6. Karistussätted  

Viienda osa II peatükk sätestab väärteokoosseisud213 füüsilistele isikutele ning juriidiliste isikute ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate haldusõigusrikkumised214.  
 
Füüsilise isiku väärteod on MLS § 61 kohaselt näiteks karistatuse kohta vale ausõnalise avalduse 
esitamine (võimalik trahv kuni 100 000 Tšehhi krooni); pärijana teatamata jätmine, et kavatseb jätkata 
ettevõtlusega tegelemist või pärijana vastutava esindaja nimetamata jätmine (võimalik trahv kuni 
10 000 Tšehhi krooni) ning loomulikult ka ilma majandustegevuse tegelemise õiguseta tegutsemine 
(võimalik trahv vaba tegevusalaga ilma vastava õiguseta tegetsemise korral kuni 500 000 Tšehhi 
krooni, kutsealase ja erialase majandustegevuse korral kuni 750 000 Tšehhi krooni ning 
tegevusloakohustusega majandustegevusega ilma tegevusloata tegelemisel kuni 1 000 000 Tšehhi 
krooni).  
 
MLS § 62 lõige 1 loetleb 25 haldusõigusrikkumist, millede eest on samuti võimalik määrata trahvi 
10 000–1 000 000 Tšehhi krooni215. MLS § 63 nimetab eraldi, et juriidiline isik või füüsilisest isikust 
ettevõtja paneb haldusõigusrikkumise toime samuti sellega, kui ta tegutseb tegevusalal, mis on vaba 
tegevusala, käsitöönduslik või seotud tegevus ala või kontsessiooniga tegevusala, kuigi tal pole selle 
tegevusala jaoks ettevõtlusega tegelemise õigust. Trahvid on vastavalt kuni 500 000, 750 000 või 
1 000 000 Tšehhi krooni.   
 
MLS § 64 lõike 1 kohaselt juriidiline isik ei vastuta haldusõigusrikkumise eest, kui ta tõendab, et tegi 
kõik mõistlikud jõupingutused juriidilise kohustuse rikkumise vältimiseks. Juriidilisele isikule trahvi 

                                                      
211 Tõenäoliselt mõeldakse siiski puudulikku dokumentatsiooni, mitte sisulist mittevastavust.  
212 Tšehhi keeles „orgánu státní“, tõlge inglise keelde „state adminsitrative authority“.  
213 Tšehhi keeles „přestupky“.  
214 Tšehhi keeles „správní delikty“. 
215 Kuna selle paragrahvi terviktekst on eesti keeles olemas, ei ole mõistlik kõiki rikkumisi siinkohal loetleda, vajadusel ning 
Eesti väärteokoosseisude väljatöötamisel võib neid otse seadusest vaadata.   
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suuruse määramisel lähtutakse haldusõigusrikkumise tõsidusest, eriti selle toimepanemise viisist ja 
tagajärgedest ning asjaoludest, mille juures see toime pandi (lg 2). Juriidilise isiku vastutus 
haldusõigusrikkumise eest tühistub, kui haldusorgan ei alustanud menetlust 1 aasta jooksul alates 
päevast, mil ta sellest teada sai, kõige hiljem aga 3 aasta jooksul alates päevast, mil see toime pandi 
(lg 3). Seaduses sätestatud haldusõigusrikkumisi menetlevad esimeses astmes omavalitsuste 
Majandustegevuse asutusid (lg 4). 
 

7. Kokkuvõte ja järeldused Tšehhi MTÕ kohta 

Tšehhi on kokkuvõttes välisriigina sobivaks eeskujuks majandustegevuse üldosa seaduse 
kontseptsiooni väljatöötamisel. Tähelepanuväärne on, et Tšehhi MLS sisu ja struktuur vastab suures 
osas saksa ja austria majandustegevuse õigusele. Ilmselt on siin tegu pigem saksa ja austria 
õigusruumi mõjudega Tšehhile, kui puhta kokkusattumusega. Erinevalt Saksamaast ja Austriast on 
Tšehhi MLS suhteliselt noor õigusakt, mille aluseks on endise Tšehhoslovakkia poolt 1991. aastal 
vastuvõetud sarnase sisuga seadus, mis tõttu ei ole seadus veel jõudnud killustuda ning on võrreldes 
saksa ja austria GewO-dega terviklikum. Nii võiks Tšehhi õigusest abi leida eelkõige 
majandustegevuse põhimõistete sisustamisel (majandustegevus, teatamiskohustusega 
majandustegevus, tegevusloakohustusega majandustegevus) ning samuti MTS üldosa seaduse 
strukturaari ülesehitamisel. 
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§ 7. Poola 
 

Ülevaade Poola internetiallikatest 

 
Link  Selgitavad märkused  

http://www.legislationline.org/?tid=1&jid=39&less=true   Õigusaktid 
http://www.uk.prawo.org.pl/  Poola kaubandusõiguse keskus 
 

Majandustegevuse alustamisega seotud põhiregulatsio on 

− Freedom of Economic Activity Act216.  
 

1. Üldist majandushaldusõiguse süsteemist   

Poola põhiseaduse § 22 kohaselt tohib ettevõtlusvabadust piirata üksnes seadusega ja üksnes 
olulisel avalikul põhjusel. Majandustegevuse alustamisega seotud põhiregulatsioon on sätestatud 
majandustegevuse vabaduse seaduses217 (MTVS). Seadus ei sätesta otsesõnu eesmärki, vaid 
määratleb lihtsalt reguleerimisala, milleks on reguleerida majandustegevuse alustamist, teostamist ja 
lõpetamist Poola territooriumil ning sätestada avaliku halduse volitused selles küsimuses (art 1). 
Seadust ei kohaldata teatud põllumajanduse, kalanduse ja metsanduse alasele tegevusele, sh 
talupidajate poolt turismiteenuste (majutus, toitlustus) osutamisele (art 3). MTVS-st selgub, et Poolas 
on rohkelt eriseadusi spetsiaalsetele majandustegevuse valdkondadele, mis täiendavad üldseadust 
ning mis sätestavad konkreetsed eeldused ja nõuded vastava majandustegevusega tegelemiseks.  
 

2. MTVS üldsätted 

MTVS jaguneb seitsmeks sisuliseks peatükiks: 
I Üldsätted 
II Üldnõuded majandustegevusega alustamiseks ja tegelemiseks 
III Majandustegevuse Register/Andmebaas (poola keeles Ewidencja Działalności Gospodarczej, 
tõlge inglise keelde Economic Activity Records) 
IV Tegevusload (poola keeles koncesje, tõlge inglise keelde concessions) ja reguleeritud 
majandustegevus 
V Järelevalve  
VI Välismaiste äriühingute filiaalid  
VII Väikesed- ja keskmise suurusega ettevõtjad (SMEd) 

 
Seadus jõustus 21. augustil 2004. aastal ning seadusega kaasnenud peamiseks uuenduseks ongi 
reguleeritud majandustegevuse mõiste kasutuselevõtt ning tegevusluba nõudvate valdkondade 
vähendamine kuuele majandustegevusele, samuti „one stop shop”-põhimõtte sätestamine.  
 
2.1. Majandustegevuse mõiste  
Seadus defineerib majandustegevuse mõiste: majandustegevus tähendab organiseeritud ja 
katkematut elukutselist tegevust eesmärgiga saada tulu sellistes valdkondades nagu tootmine, ehitus, 
kaubandus, teenused ning maavarade uurimine ja ekstraheerimine (art 2). Art 4 kohaselt on ettevõtja 
füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb majandustegevusega enda nimel.  
 
2.2. Majandustegevuse vabadus 
Majandustegevuse vabadus on sätestatud art 6 lõikes 1, mille kohaselt majandustegevuse 
alustamine, teostamine ja lõpetamine on vaba kõigile võrdsetel alustel ning tingimused 
majandustegevuse teostamiseks võivad tulla üksnes seadustest. Lõikes 2 rõhutatakse, et 
haldusorganid ei tohi küsida ettevõtjatelt muid andmeid ega dokumente ega nõuda muude tingimuste 
täitmist peale nende, mis on seaduses sätestatud. 
2.3. Isikuline reguleerimisala - välismaised äriühi ngud ja VKE-d 
                                                      
216 Vastu võetud 2. juulil 2004. Arvutivõrgus inglise keeles kättesaadaval: http://paiz.gov.pl/files/?id_plik=7316 . 
217 Freedom of Economic Activity Act , vastu võetud 2. juulil 2004, jõustunud 21. augustil 2004.  Arvutivõrgus inglise keeles 
kättesaadaval: http://www.paiz.gov.pl/index/?id=fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923. 
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Euroopa ühise siseturu põhimõtte järgi kehtivad liikmesriikide kodanikele ja äriühingutele 
põhimõtteliselt samad reeglid mis kohalikele (art 13) ning äriühingud saavad Poolas 
majandustegevusega tegeleda Poolas registreeritud filiaali kaudu. Üldine nõue on, et igal ettevõtjal 
oleks Poolas püsivalt esindaja, kes kantakse äriregistrisse (art 87, 89). Art 88 kohaselt aga 
sätestatakse filiaali äriregistris registreeris tingimused eriseadusega, mitte MTVS-s, samas kui 
üldsätted välismaiste äriühingute kohta on MTVS VI peatükis. Art 89 sätestab lisanõuded filiaalidele 
nende registreerimise puhuks ning art 90 nõude korraldada oma raamatupidamist poola keeles 
vastavalt poola seadustele. Filiaali tegevuse võib keelata majandusminister, mh juhul kui ettevõtja 
tegevus kahjustab riigi julgeolekut, riigisaladuse turvalisust või muid olulisi avalikke huve. Välismaa 
äriühingud võivad Poolas luua ka esinduse (agency), mis kantakse eraldi välismaa äriühingute 
esinduste registrisse.   
 
Lisaks defineeritakse MTVS VII peatükis mikro-, väikese- ja keskmise suurusega ettevõtja mõiste 
ning sätestatakse üldine kohustus riigile neid ettevõtjaid soodustada (nt sooduslaenude ja koolituste 
pakkumise teel), järgides siiski võrduse ja konkurentsi printsiipe.   
 

2. Majandustegevuse alustamine 

 
2.1. Majandustegevuse jaotus  
Art 5 lõikes 5, mis paikneb mõistete artiklis, sätestatud definitsiooni kohaselt on reguleeritud 
tegevusala majandustegevuse valdkond, millel tegutsemiseks on vaja täita seaduses sätestatud 
eritingimusi218. Toodud definitsiooni pinnalt võib jääda mulje, et Poolas jaotub majandustegevus 
esimesel tasandil sarnaselt Austriaga vabaks ja reguleeritud majandustegevuseks. Tegelikult ei 
hõlma aga seaduse regulatsiooni kohaselt reguleeritud majandustegevus valdkondi, mille puhul on 
nõutav tegevusluba või muud load, kuigi need on samuti kahtlemata majandustegevuse valdkonnad, 
millel tegutsemiseks on vaja täita eritingimusi. Seega ei ole tegemist ammendava ja 
majandustegevuse vabadust ja selle jaotumist edasiandva terminiga. 
 
Tegelikkuses jaotub majandustegevus MTVS alusel tegevusloakohustusega (art 46), muude lubade 
kohustusega (art 75) ja reguleeritud majandustegevuseks (art 64). Reguleeritud majandustegevuse 
puhul nõutakse lihtsalt seaduse nõuete täitmise kohta ettevõtja kinnitust ja registreeringut reguleeritud 
tegevusalade registris. Kuna enne registreeringu tegemist ehk majandustegevusega tegelemise 
õiguse andmist piisab üksnes ettevõtja kinnitusest, et ta täidab seadusest tulenevaid nõudeid, võib 
siinkohal näha pigem paralleeli Austria õigusest tuleneva osaliselt vaba majandustegevuse 
kontseptsiooniga.   
 
Muude lubade puhul kastutab seadus veel 3 jaotust ja 3 erinevat terminit: luba (uzyskanie, permit), 
litsents (licencji, licence) ja nõusolek (zgoda, approval) ilma neid defineerimata, seega ka nende 
õiguslikku tähendust ja sisulist erinevust avamata. Loa (art 75 lg 1), litsentsi (art 75 lg 3) ja nõusoleku 
(art 75 lg 4) puhul annab MTVS üksnes loetelu, millisel tegevusaladel tegutsemiseks neid vaja on 
(vastavalt 28, 2 ja 1 valdkonda) ning sätestab, et haldusorganid, kes nimetatud akte väljastavad, 
samuti kõik tingimused luba, litsentsi ja nõusolekut nõudva tegevusalal tegutsemiseks ja 
menetlusreeglid nimetatud haldusaktide väljastamiseks sätestatakse vastavates eriseadustes. 
Väidetavalt vähenes uue seadusega kõige rohkem seni litsentsi nõudnud tegevusalade hulk, mis 
asendati registreeringu nõudega reguleeritud tegevusalade registris219.  
 

2.2. Majandustegevuse üldnõuded 
MTVS II peatükk käsitleb üldiseid nõudeid ettevõtjale ja majandustegevusega tegelemiseks.  
 
Art 14 kohaselt peavad ettevõtjad end registreerima Riikliku Kohtu Registri (National Court Register) 
ettevõtjate registris (edaspidi äriregister) ja füüsilised isikud Majandustegevuse 
Registris/Andmebaasis (Economic Activity Records). Äriregistris registreerimine reguleeritakse 

                                                      
218 Seega viitab Poola definitsioon sisulistele nõuetele, mitte formaalsetele (erinevalt majandustegevuse registri seadusest, 
mille § 2 lg 2 kohaselt on erinõudega tegevusala on majandustegevuse valdkond, millel tegutsemiseks on seadusega 
sätestatud majandustegevuse registri registreeringu või tegevusloa olemasolu nõue). 
219 Kokkuvõte majandustegevuse vabaduse seadusega kaasnevates uuendustes kättesaadav arvutivõrgus inglise keeles: 
http://www.paiz.gov.pl/index/?id=fb0650ff38f84d526883336ff5119dc0. Kuigi seadus on kehtiv 21. augustist 2004, jõustus 
registreeringut puudutav regulatsioon alles 01. jaanuaril 2007.    
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eriseaduses, MTVS kolmas peatükk reguleerib Majandustegevuse Andmebaasi registrikannete 
tegemist, muutmist ja kustutamist ning selle andmekogu pidamist.  
 
Majandustegevuse Andmebaasi peab tegevuskohajärgne omavalitsus ning registripidaja peab 
ettevõtja registrisse kandma 3 päeva jooksul (art 23, 29). Kohus peab otsuse tegema 14 päeva 
jooksul220.   
 
Art 16 lõike 1 kohaselt on ettevõtjal kohustus kasutada kõikidel dokumentidel ning juriidiliste ja 
majanduslike tehingute tegemisel oma maksukohuslase numbrit (NIP). Lõike 3 kohaselt 
identifitseeritakse ettevõtja erinevates ametlikes registrites just maksukohuslase numbri järgi. Seega 
ilmselgelt on vajalik lisaks äriregistris registreerimisele ka Maksuametis registreerimine.  
 
Lisaks on esimese sammuna vajalik 14 päeva jooksul arvates notariaalse asutamislepingu 
sõlmimisest ja enne ettevõtte registreerimist Riiklikus Kohtu Registris hoopis registreerimine 
Rahvuslikus Ametlikus Majandusüksuse Registris221, et saada statistiline number (REGON)222. MTVS 
sellisele nõudele ja kohustusele ei viita. Viimatinimetatud register on asutatud ametliku statistika 
seaduse alusel, mistõttu tundub, et registril on tõepoolest üksnes statistiline tähendus. Samas 
Statistikaameti kodulehekülje kohaselt kasutatakse REGON-numbrit selleks, et saavutada ettevõtja 
identifitseerimise kooskõla teiste ametlike registrite ja avaliku võimu infosüsteemidega ning ettevõtjal 
on kohustus kasutada ka REGON-numbrit oma dokumentidel ja pitsatil223. Seega meenutab REGON-
numbri taotlemine kõige rohkem üldist teatamiskohustust, kuid erinevalt Saksamaast (ja Austriast) 
tundub sel olevat lihtsalt statistiline väärtus.   
 
Enne äriregistris registreerimist ning NIP ja REGON numbri saamist majandustegevusega tegeleda ei 
tohi224.   
 
Majandustegevuse vabaduse seadusega kaasnevate uuenduste kokkuvõtte kohaselt kehtestatakse 
väidetavalt registreerimisavalduse ühtlustatud standardvormid ning elektrooniliselt on võimalik esitada 
registrites registreerimise avaldus alates 01. oktoobrist 2008. aastal, mil hakatakse rakendama ka 
„one stop shop”-põhimõtet225. Seega ettevõtjad ei pea esitama seaduse alusel nõutavat teavet 
maksuametile ja mitmesugustele registritele eraldi, vaid ühtlustatud vormis. Artikli 44 kohaselt võib 
ettevõtja tõepoolest koos äriregistris või Majandustegevuse Andmebaasis registreerimise avaldusega 
esitada ka avalduse Rahvuslikus Ametlikus Majandusüksuse Registris (statistilist numbri REGON 
saamiseks) ning Sotsiaalkindlustuse Ametis registreerimiseks. Eespool viidatud kokkuvõttes 
nimetatakse lisaks ka Maksuametit ja maksukohuslase numbrit (NIP). Artikli 45 kohaselt on äriregister 
või Andmebaas kohustatud vastavad avaldused edastama pädevatele asutustele. Väidetavalt võtab 
aga selline kõikide avalduste koos esitamine kokkuvõttes rohkem aega ja ettevõtjad eelistavad 
praegu veel ise ükshaaval end erinevates registrites registreerida226.  
 
Artiklid 17 ja 18 sätestavad põhiprintsiibid, mille järgi iga majandustegevusega tegelev isik käituma 
peab (hoolsuskohustused): kohustus tegutseda kooskõlas õiglase konkurentsi eeskirjadega, järgida 
oma tegevuses tarbijate õigustatud huve ning täita kõiki seadusest tulenevaid nõudeid, eelkõige ilma 
piiranguteta neid, mis puudutavad inimelu, tervise, moraali ja keskkonna kaitset. Riigile üldist 
volitusnormi nende kohustuste rikkumisel isiku majandustegevuse piiramiseks aga ei ole.    
 
Üldnõuete peatükis on veel ka nõuded seoses kaupade pakendamise ja sildistamisega ning 
maksetoimingutega (art 20-22). 
 

                                                      
220 Info pärineb arvutivõrgust kodulehelt : http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=154.  
221 Rejestr urzędowy podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), tõlgitud Poola Statistikaameti kodulehel kui National Official 
Business Register, kättesaadav arvutivõrgus inglise keeles:  http://www.stat.gov.pl/bip/regon_ENG_HTML.htm; teine 
tõlkeversioon The Official Register of Entities of National Economy. 
222 Info pärineb arvutivõrgust kodulehelt : http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=154.  
223 Info Poola Statistikaameti kodulehel, kättesaadav arvutivõrgus inglise keeles:  
http://www.stat.gov.pl/bip/389_117_ENG_HTML.htm.  
224 Info pärineb arvutivõrgust kodulehelt : http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=154, 
seda toetab ka artikkel 14 sõnastus.   
225 Kokkuvõte majandustegevuse vabaduse seadusega kaasnevates uuendustest, kättesaadav arvutivõrgus inglise keeles: 
http://www.paiz.gov.pl/index/?id=fb0650ff38f84d526883336ff5119dc0. Samas paiknevad elektroonilist registreerimisavaldust 
käsitlevad sätted III peatükis, mis reguleerib Majandustegevuse Andmebaasi pidamist, ning sätted nimetavad expressis verbis 
ainult selles andmebaasis elektroonilise avalduse esitamise võimalust (art 40 ja 43).    
226 Info pärineb arvutivõrgust kodulehelt : http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=154.  
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2.3. Majandustegevuse erinõuded  
Loomulikult on tegevuse alustamisel MTVS artikli 15 kohaselt seaduses sätestatud juhtudel lisaks 
vajalik kas tegevusluba (koncesje, concession) või reguleeritud majandustegevuse registris 
registreerimine. 
 
Artikkel 19 sätestab, et kui seaduste kohaselt nõutakse teatud tegevusalal tegutsemiseks spetsiaalset 
kvalifikatsiooni, on ettevõtjal kohustus tagada, et selliseid toiminguid sooritab otseselt vastavat nõutud 
kvalifikatsiooni omav isik, kes peab suutma kvalifikatsiooni olemasolu ka dokumentaalselt tõendada. 
Järelikult peavad teatud valdkondade puhul enne majandustegevusega alustamist täidetud teatud 
isikuga seotud tingimused. Kuigi MTVS artiklis 19 ei kasutata terminit isikuline sobivustõend, nähtub 
artikli 19 sõnastusest, et sisuliselt on Austria ja Saksamaa majandustegevuse õiguse dogmaatika 
kohaselt tegemist justnimelt isikulise sobivustõendiga. Millistes majandustegevuse valdkondades 
täpselt „isikulist sobivustõendit” nõutakse, üldseadusest ei selgu. Kui tegevusloa ja/või muu 
kohustusega majandustegevuse korral on isikule kvalifikatsiooninõuded kehtestatud, siis seaduse 
üldisest loogikast tulenevalt on „isikulise sobivustõendi” olemasolu tegevusloa väljastamise 
eelduseks, sest kvalifikatsiooni nõudev säte paikneb üldnõuete peatükis ja enne tegelusloa taotleja 
peab täitma kõiki seadusest tulenevaid tingimusi.    
 
Kuigi vaid üldseaduse pinnalt ei ole võimalik teha tõsikindlat järeldust „sisulise sobivustõendi” 
olemasolu kohta Poola majandushaldusõiguses, võivad artikli 75 kohased luba, litsents ja nõusolek 
sisuliselt sisulise sobivustõendi tunnustele vastata. Näiteks nõutakse luba autode 
registreerimismärkide tootmiseks või referentslabori pidamiseks GMO seaduses sätestatud ulatuses 
ning telekommunikatsiooni seaduse, mõõteseaduse, jäätmeseaduse, maanteetranspordiseaduse, 
loomatoidu seaduse ja teistes seadustes sätestatud ulatuses. Samas võib ilmselt nimetatud loa alusel 
kohe majandustegevust alustada, seega pole see „sobivustõend” tegevusloa eelduseks ning tegemist 
on siiski ühe majandustegevuse esinemise erivormiga.        
 

2.3.1. Tegevusloakohustustega majandustegevus  

MTVS IV peatükk reguleerib põhjalikumalt tegevuslubade ja reguleeritud majandustegevusega 
seonduvat.  
 
Artikkel 46 loetleb 6 valdkonda, milles tegutsemiseks on vaja tegevusluba (koncesje, concession):  

1) maavarade kaevandus 
2) lõhkeainete, relvade ja laskemoona, samuti sõjaliseks otstarbeks toodete ja tehnoloogia 

tootmine ja nendega kauplemine;  
3) kütuse tootmine, töötlemine, säilitamine, vedamine, laialijagamine ja müümine; 
4) turvateenused (nii vara kui inimeste); 
5) raadio- ja televisiooniprogrammide edastamine;  
6) lennuliiklus.  

 
Art 46 lõige 2 sätestab oluliseima – tegevusloa saamiseks detailsed tingimused ja tegevusloaga 
antavate õiguste ulatus majandustegevusega tegelemiseks sätestatakse taas ikka eriseadustes. 
Samuti kohaldatakse MTVS reguleerimata küsimustes eriseaduste sätteid (art 63).   
Art 46 lõike 3 kohaselt võib lõikes 1 toodud tegevusvaldkondade loetelu täiendada üksnes 
majandustegevuse vabaduse seadust muutes227 ja uue tegevusloa nõude võib kehtestada riigi või 
kodanike turvalisuse tagamiseks või mõnel muu olulise avaliku huvi tagamiseks juhul kui seda huvi ei 
saa kaitsta registreerimiskohustuse või loa läbi.      
 
Erinevalt loast, litsentsist ja nõusolekust, on aga tegevusloa väljastamise menetlus reguleeritud 
majandusvabaduse seaduses. Artikkel 47 kohaselt on tegevusloa väljastamine ministri, kelle 
valitsemisalasse vastav majandustegevus kuulub, pädevusse, kui eriseadustes ei ole teisiti 
sätestatud. Seega konkreetne haldusorgan, kes tegevusluba väljastab, seadusest ei selgu. Samuti ei 
on võimalik seaduse põhjal kindlaks teha, kas lubatud „one stop shop”-põhimõte laieneb ka 
tegevuslubade taotlemisele.   
 
Tegevusluba väljastatakse minimaalselt 5, maksimaalselt 50 aastaks. Art 48 kohaselt võib 
eriseadustes sätestatud tingimustel tegevusloa väljastaja kehtestada loaga eritingimusi tegevusalal 

                                                      
227 Ka Tšehhis on nõue, et tegevusloakohustusega tegevusalad sätestatakse üksnes üldseaduses (majandustegevuse 
litsentseerimise seaduses).   
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tegutsemiseks ehk on võimalik väljastada tingimuslikke tegevuslubasid ja majandustegevuse õiguse 
ulatust piirata. Loa taotluses tuleb näidata:  
1) ettevõtja ärinimi, juhatuse aadress ja peamise tegevuskoha aadress 
2) maksukohuslase number 
3) soovitud majandustegevuse kirjeldus ja ulatus. 
Taotlusele tuleb lisada eriseaduste kohaselt nõutud informatsioon ja dokumendid, tulevalt art 6 lõikest 
2 seaduses eriseaduses nimetamata andmeid ja dokumente nõuda ei tohi.   
 
Artikli 50 kohaselt võib tegevusluba väljastav haldusorgan enne loa väljastamist: 

1) nõuda tema poolt määratud aja jooksul taotleja vastavust seaduses sätestatud nõuetele 
kinnitavate puuduvate dokumentide esitamist ja mitteesitamisel jätta taotlus läbivaatamata; 

2) kontrollida taotluses esitatud fakte, et teha kindlaks, kas taotleja vastab seaduses sätestatud 
tingimustele ja kas ta on sobiv nõuetekohaselt vastava majandustegevusega tegelema.  

Seega võib toimuda, aga ei pea, tegevusloa puhul enne selle väljastamist ettevõtja sisuline kontroll228.  
 
Lisaks reguleerivad artiklid 51–54 piiratud ressurssidega seotud tegevuslubade väljastamist ehk juhte, 
mil haldusorganid väljastavad piiratud arvu lubasid. Sellisel juhul tuleb avaldada teadanne Poola 
Vabariigi ametlikus väljaandes (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”). 
Teadaandes peab sisalduma: 

1) majandustegevuse, mille jaoks tegevusluba väljastatakse, eesmärgi ja ulatuse kirjeldus; 
2) väljastatavate tegevuslubade/kasutuslubade arv; 
3) majandustegevuse eritingimused; 
4) taotluste esitamise koht ja tähtaeg; 
5) nõutavad dokumendid ja lisainformatsioon;  
6) loa kehtivusaeg.  

Juhul, kui loa taotlejaid on rohkem kui väljastatavaid lube, kuulutab haldusorgan välja 
enampakkumise ja avaldab vastava teate ametlikus väljaandes. Tegevusload/kasutusload 
väljastatakse kõige kõrgemat kasutustasu pakkunud ettevõtjatele, lisamenetlus on ette nähtud ka 
juhuks, kui kaks või enam ettevõtjat pakuvad samas summas kasutustasu (art 53–54). 
 

2.3.2. Reguleeritud majandustegevus  

Artikli 64 kohaselt kui majandustegevus on reguleeritud majandustegevus, st valdkond, millel 
tegutsemiseks on vaja täita seaduses sätestatud eritingimusi, peab ettevõtja end registreerima 
reguleeritud majandustegevuse registris ja vastama eriseaduses sätestatud nõuetele. Sisulist 
eelkontrolli enne registreerimist ei toimu, ettevõtja peab ainult kirjalikult kinnitama, et ta vastab 
seaduse nõuetele. Kirjaliku kinnituse sisu, registripidaja, registri pidamise kord ja registripidajale 
esitatavad andmed sätestatakse eriseaduses. Füüsilised isikud, kes peavad end majandustegevuse 
alustamiseks registreerima Majandustegevuse Registris/Andmebaasis (Economic Activity Records), 
võivad esitada reguleeritud majandustegevuse registris registreerimise avalduse Majandustegevuse 
Registrile, näidates ära, kes on reguleeritud majandustegevuse registripidaja. Registreering tehakse 7 
päeva jooksul. Kui registripidaja ei ole 14 päeva jooksul registreeringut teinud, võib ettevõtja 
majandustegevusega alustada, kuid peab sellest siiski kirjalikult registripidajale teada andma.   
 
Ka reguleeritud majandustegevuse puhul kohaldatakse MTVS reguleerimata küsimustes eriseaduste 
sätteid. 
 
2.4. Vahekokkuvõte üldsätetest ja alustamisregulats ioonist 
Poola üldseadus sisaldab küll teatuid majandushaldusõiguse olulisi mõisteid, kuid üsna süsteemitult 
ning puudulikult. Arvestades, et Poolas on rohkelt eriseadusi spetsiaalsetele majandustegevuse 
valdkondadele, võiks mõistetel olla seaduste ühtse tõlgendamise jaoks konkreetne ja määratletav 
sisu. Selgusetuks jääb majandustegevuse jaotus ja esinemisvormid, konkreetsed terminid on 
sätestamata või ei hõlma antud definitsioon tegelikku olukorda (nt reguleeritud majandustegevus) või 
võiksid paikneda muus artiklis/peatükis (nt kvalifikatsiooninõuded on kahtlemata erinõuded, mitte 
üldnõuded). Samuti ei ole üldsätete all reguleeritud majandustegevuse õiguse peatumine ja 
lõppemine.     
 

                                                      
228 Seaduse inglise keelses versioonis kasutatakse sõna „may”, mitte „shall” või „must”, poola keeles on kasutatud sõna „może”.   



92 
 

3. Majandustegevuse teostamine 

3.1. Ettevõtja järelkontroll 
Tegevusluba omavate ja reguleeritud majandustegevuse registris registreeritud ettevõtjate üle on 
tegevusloa väljastanud haldusorganil/registripidajal õigus teostada järelkontrolli (Art 57 ja art 70). 
Lisaks õigusele kontrollida, kas ettevõtja tegevus vastab tegevusloas ja majandustegevusele 
seaduses sätestatud tingimustele, on haldusorganil õigus kontrollida ettevõtjat ka juhul, kui ta leiab, et 
võib esineda oht riigi või kodanike julgeolekule. Kontrollijal on õigus siseneda ettevõtja äraruumidesse 
ja valdustesse ajal, mil tegevusloaga ja/või registreeringuga hõlmatud majandustegevusega 
tegeletakse ning nõuda järelevalvega seotud seletusi ja dokumente või teisi infokandjaid ja ligipääsu 
andmetele. 
 
Art 57 lõige 3 sätestab, et tegevusluba väljastav haldusorgan võib, mitte ei pea229, andma võimaluse 
järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Ilmselt peaks seaduses siiski sisalduma 
kohustus sellise võimaluse andmiseks väiksemate ja kergemini kõrvaldatavate puuduste korral. 
Arvestades, et 3 aasta jooksul peale tegevusloa tühistamist või registreeringu kustutamist ei ole õigus 
ettevõtjal samal alal tegutseda, võib kohene, puuduste kõrvaldamisest võimaldamata, loa tühistamine 
või registreeringu kustutamine osutuda ebaproportsionaalseks ettevõtlusvabaduse piiranguks.   
 
V peatükk reguleerib täpsemalt ettevõtja kontrollimisega seotud menetlust. Kui art 57 annab 
kontrollivolitused üksnes tegevusloa väljastanud haldusorganile ja registripidajale, siis artikkel 77 
sätestab üldise kontrolliõiguse kõigile avaliku võimu organitele230 MVTS-s ja eriseadustest sätestatud 
ulatuses.  
 
Art 78 sätestab lisaks eeltoodule, et kui linnapea või kohaliku omavalitsuse juht saab teada, et 
ettevõtja tegeleb majandustegevusega MVTS sätestatud nõudeid rikkudes ja sellega kaasneb oht 
inimese elule või tervisele või suure varalise või keskkonnakahju tekkimiseks, peab ta teatama sellest 
kontrollimiseks volitatud avalik võimu organile. Kui teatamine ei ole võimalik, võib linnapea/KOV juht 
majandustegevuse ise kuni kolmeks päevaks peatada. Kontrollimiseks volitatud haldusorgan ja 
kontrollimise ulatus sätestatakse eriseadustes. Pisut segaseks jääb selle kontrolli seos eespool 
käsitletud järelkontrolliga, sest artiklid 57 ja 70 nimetavad pädeva asutusena tegevusloa/kasutusloa 
väljastajat või registripidajat, artikkel 77 lihtsalt eriseaduses sätestatud kontrollimiseks pädevat 
haldusorganit. Eeldada võib, et järelkontrolli käigus tuleb V peatükis sätestatud nõuetest ja 
menetlusreeglitest ikka kinni pidada.  
 
Kontrolli läbiviiv ametnik peab tõestama oma õigust kontrolli teostada (art 79), kontrolli tohib läbi viia 
üksnes ettevõtja poolt nimetatud isiku juuresolekul (art 80) ning ettevõtja peab pidama päevikut 
läbiviidud kontrollide ning nende tulemuste kohta (art 81). Korraga tohib läbi viia ainult ühte 
kontrollmenetlust ühe haldusorgani poolt (art 82) ning ühe kalendriaasta jooksul ei tohi kõikide 
teostatavate kontrollmenetluste aeg SME-de puhul ületada 4, kõikide teiste ettevõtjate puhul 8 
nädalat (art 83). Nimetatud reeglitest on ette nähtud arvukalt erandeid ning kontrollmenetluse 
läbiviimist käsitlevaid reegleid ei kohaldata üldse tolliseaduse alusel läbiviidavale maksujärelevalvele, 
samuti kapitaliturgude, pankade, kindlustustegevuse, pensionikindlustuse ning veterinaar- ja 
sanitaartegevuse järelevalvele, mis siis toimub vastavate eriseaduse alusel (art 84). 
 

4. Majandustegevuse õiguse lõppemise ja peatumise a lused 

Nagu juba eespool märgitud, ei ole majandustegevuse lõppemise ja peatamise üldised alused 
reguleeritud üldsätete all, vaid toodud vastavat luba käsitlevate sätete lõpuks.  
 
Nii sätestab art 56 üldised tegevusloa väljastamisest või muutmisest keeldumise alused, samuti 
tegevusloa ulatuse piiramise alused, milleks on: 

1) ettevõtja ei vasta selle majandustegevusega tegelemiseks seadusest tulenevatele nõuetele 
(art 56 viitab küll majandusvabaduse seadusest tulenevatele nõuetele, kuid 
majandusvabaduse seadusest tuleb üksnes nõue vastata eriseaduses sätestatud nõuetele); 

2) oht riigi või kodanike julgeolekule; 
3) enampakkumise tulemusel väljastati luba teisele ettevõtjale;  
4) teised seaduses sätestatud alused.     

                                                      
229 Seaduse inglise keelses versioonis kasutatakse sõna „may”, poola keeles on kasutatud sõna „może”.   
230 Poola keeles „organy administracji publicznej”. 
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Art 58 reguleerib tegevusloa tühistamist. Tegevusluba tühistatakse, kui  

1) kohtuotsusega keelatakse ettevõtjal loa esemeks oleva majandustegevusega tegeleda või  
2) kui ettevõtja ei ole ettenähtud aja jooksul alustanud majandustegevust või pidevalt katkestab 

majandustegevusega tegelemise (lg 1).  
Haldusorgan peab tegevusloa tühistama või selle ulatust muutma, kui ettevõtja 

1) jämedalt rikub loa tingimusi või teisi selleks majandustegevuseks seaduses ettenähtud 
tingimusi või  

2) ei kõrvalda etteantud aja jooksul vastuolu tegevusloa või seadusega (lg 2). 
Haldusorgan võib tegevusloa tühistada või selle ulatust muuta, kui esineb oht riigi või kodanike 
julgeolekule ja ettevõtja pankroti korral.  
 
Kui tegevusluba on ära võetud art 58 lg 1 punkti 1 või lõike 2 alusel (st kohtuotsuse või tegevusloa või 
seaduse nõuete rikkumise või vastuolude mittekõrvaldamise tõttu), võib ettevõtja uut tegevusluba 
taotleda alles 3 aasta möödumisel.  
 
Arikkel 68 kohaselt registreeringu tegemisest keeldutakse:  

1) kui kohtuotsusega keelatakse ettevõtjal loa esemeks oleva majandustegevusega tegeleda; 
2) 3 aasta jooksul arvates ettevõtja registreeringu kustutamistest MTVS artiklis 71 sätestatud 

alustel. 
Artikli 71 lõike 1 kohaselt võib registripidaja oma otsusega keelata ettevõtjal registreeringuga 
hõlmatud majandustegevusega tegelemise ja ettevõtja registreeringu kustutada, kui : 

1) kirjalikus kinnituses on esitatud valeandmeid; 
2) ettevõtja ei kõrvalda etteantud aja jooksul seaduses sätestatud tingimuste rikkumisi;  
3) ettevõtja jämedalt rikub selleks reguleeritud majandustegevuseks ettenähtud tingimusi.    

 
Nii tegevusloa väljastamisest keeldumise kui tühistamise ning registreeringu tegemisest keeldumise 
kui kustutamise puhul on tegu väga üldiste ja sarnaste alustega, mis võiksid paikneda üldsätetes, sest 
sisuliselt on toodud aluste puhul tegu majandustegevuse eelduseks olevate erinõuete mittetäitmisega. 
Spetsiifilised on ainult art 58 lg 1 punkt 2 ning art 71 lg punkt 1.   
 
Toodud majandustegevuse õiguse lõpetamise või peatamise alustest nähtub, et tõenäoliselt antakse 
ettevõtjale esmalt võimalus teatud aja jooksul kõrvaldada vastuolud tegevusloa või seadusega (art 58 
lg 2 p 2 ja art 71 lg 1 p 2). Säte puuduste kõrvaldamiseks tähtaja andmise kohta on järelevalvet 
reguleerivas artiklis (art 57 lg 3).   
 

5. Kokkuvõte 

Poola majandustegevuse vabaduse seadus on üsna mahukas ja selle reguleerimisese lai, väljudes ka 
traditsioonilise haldusõiguse raamest. Näiteks reguleerib seaduse III peatükk Majandustegevuse 
Andmebaasi ehk sisuliselt füüsilisest isikust ettevõtjate äriregistri pidamist, mis Eestis on reguleeritud 
äriseadustikus.    
 
Üldiste põhimõtete, eriti avaliku võimu kohustuste, koondamine ühte akti ei ole halb, samuti saab 
alustav ettevõtja seadusest teada erinõuetega valdkonnad ning viite valdkonda reguleerivale 
eriseadusele. Tegemist on justkui alustava ettevõtja käsiraamatuga, millest selguvad elementaarsed 
nõuded tegutseda kooskõlas seadustega. Kuid sisuliselt on majandustegevus siiski endiselt 
reguleeritud eriseaduste alusel, näiteks ei selgu üldseadusest isegi mitte majandustegevuseks 
nõutavate erinevate lubade väljastajad. Poola üldseadus sisaldab küll teatuid majandushaldusõiguse 
olulisi mõisteid, kuid kindlasti mitte nii süsteemselt kui Saksa ja Austria vastavad seadused. 
Selgusetuks jääb isegi majandustegevuse jaotus ja esinemisvormid ning erinevate majandustegevuse 
vormide puhul eelkontrolli ulatus.  
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§ 8. Soome 

1.  Majandustegevuse õigus Soomes 

1.1. Uuritava materjali määratlemine 
Soome majandushaldusõigust ei iseloomusta selline kodifitseerituse aste nagu Austrias või 
Saksamaal. Põhiregulatsioon on majandustegevuse seaduse näol olemas231, kuid see ei kata mitmeid 
olulisi põhimõtteid ja mõisteid, mille tundma õppimiseks tuleb pöörduda teiste allikate poole. Seetõttu 
ei piirdu ülevaade põhiregulatsiooni struktuuriga vaid on põhimõtteliselt kahetasandiline. Esmalt 
antakse ülevaade majandusvabaduse süsteemist ning tutvustatakse põhiregulatsiooni. Täiendavalt 
vaadeldakse olulisemaid majandushaldusõiguse aspekte, mis põhiregulatsioonis ei kajastu. 
Majandushaldusõiguse seaduse üldosa silmas pidades keskendub käesolev õigusvõrdlev käsitlus 
eelkõige majandusvabaduse põhimõttele ja majandustegevuse õiguslikele alustele. 
 
1.2. Soome majandustegevuse õiguse arengust 
Tänapäeva Soome ettevõtlusalases ja muus majandusõiguses on keskne osa Euroopa Liidu õigusel. 
1990-ndatel kõigepealt Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) moodustumine ning alates 1995. aastast 
Soome liitumine EL-ga on ulatuslikult mõjutanud Soome ettevõtlust puudutava õiguse lähendamist 
teiste liikmesriikide õigusega. [...] Rahvusvahelised vabakaubandust ja muud majanduslikku lõimumist 
ette nägevad kokkulepped keelavad põhimõtteliselt kodumaiste ja välismaiste ettevõtjate erineva 
kohtlemise.232 See puudutab eeskätt EL ja EEA piirkonna riike. Euroopas sageli ette tulev konkurents 
ettevõtete ja investeeringute pärast on viinud selleni, et turgude reguleerimisel on tänapäeval 
oluliseks küsimuseks siseriikliku õiguse arendamine, et luua soodsad eeldused ettevõtte 
asutamiseks233. Seetõttu on Soomes pingutatud, et muuta ettevõtluskeskkonda läbipaistvamaks, 
suurendada haldussuutlikkust ja ja viia piirangud minimaalseks, seda ka välisinvesteeringute 
seisukohalt.234 
 
1.3. Majandustegevuse õiguse mõiste Soomes 
Kõigepealt vajab selgitust majandustegevuse õiguse mõiste. Soomes on majandusõiguse 
üldnimetajana käibel mõiste markkinaoikeus, mis hõlmab ettevõtluse põhiõiguslikke aluseid, 
ettevõtluse korraldust (vaba ja tegevusloakohustusega majandustegevus, registreerimine äriregistris, 
ettevõtlusvormid), ettevõtlustoetused, tarbijakaitseõigus, reklaami regulatsioon ja muu turundusega 
seotud õigus, konkurentsiõigus, valdkondliku eriregulatsiooniga majandustegevus (elektriooniline 
side, elektriturg jms), tooteturvalisus.235  
 
1.4. Põhiseaduslik majandusvabadus 
Soome majandustegevuse õiguse keskne põhiseaduslik alus on majandusvabadus236, mis on 
sätestatud Soome 2000. aasta põhiseaduse237 § 18 lõikes 1. Majandusvabadus hõlmab igaühe 
õiguse hankida sissetulekut oma valitud tegevusalal, seal hulgas ettevõtlusega.238 See vabadus on nii 
füüsilistel kui juriidilistel isikutel.239 Majandusvabadust on peetud juriidilise isiku vabaduseks selles 
mõttes, et kui majandusvabaduse piirang puudutab ettevõtlust mingis õiguslikus vormis, siis on 
tegemist põhiseaduse § 18 kaitseala riivega.240 
 

                                                      
231 Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122. Arvutivõrgus: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1919/19190122001 
232 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 9. 
233 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 10. 
234 Näiteks World Economic Forum’i 2007-2008.a globaalse konkurentsivõime raportis on Soome 6. kohal, kusjuures ebatõhus 
riiklik  bürokraatia on suhteliselt väike probleem. Arvutivõrgus: http://www.gcr.weforum.org/  Doingbusiness.org reitingus on 
Soome 13. kohal, kusjuures ettevõtte alustamise osas on Soome 16., tegevuslubade osas 32., piirideülese äri ja ettevõtte 
sulgemise osas 5. kohal. Arvutivõrgus: http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=69 
235 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, VII-XV (sisukord). 
236 Eesti põhiseaduse mõistes hõlmab see põhiõigus lisaks kutsevabadusele (§ 29 lg 1) ka ettevõtlusvabaduse (§ 31). Seetõttu 
on põhjendatud tõlkida elinkeinovapaus majandustegevusvabaduseks. 
Puht-keeleliselt on elinkeinovapaus tegevusala vabadus, vabadus ametit pidada, kutsevabadus. Soome-Eesti suursõnaraamat. 
Eesti keele instituut, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. 
237 Suomen perustuslaki 11.6.1999/731. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 
238 18 §. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus. Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimentulonsa valitsemallaan työllä, 
ammattilla tai elinkeinolla [...]. 
239 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 16. 
240 I. Saraviita. Suomen perusoikeusjärjestelmä, 2005, lk 171. 
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Majandusvabaduse sisustamisel Soomes on kandev roll parlamendi põhiseaduskomisjoni 
seisukohtadel.241 Oma praktikas on põhiseaduskomisjon käsitlenud majandusvabadusega seotud 
küsimusi näiteks sellistes valdkondades nagu turvateenused (PeVL 28/2001), hasartmängud (PeVL 
23/2000), kommertspangad jt krediidiasutused (PeVL 53/2001), ravimite hulgimüügiload (PeVL 
19/2002 vp); majutus- ja toitlustustegevus (PeVL 49/2004 vp); kindlustustegevus (PeVL 9/2005 vp); 
lennundusload (PeVL 48/2005 vp); tervisekaitsenõuded tarbekaupade müügil (PeVL 37/2005 vp); 
ravimite hinnakujundus ja nikotiinitoodete müügiluba (PeVL 49/2005 vp) jne. 
 
Komisjoni seisukohtade järgi ei saa majandusvabadust piirata ilma eriti kaaluka põhjuseta. Selliseks 
põhjuseks võib pidada näiteks isikute tervise ja turvalisuse kaitset või muid tähtsaid ja kaalukaid 
ühiskondlikke huvisid. Piirangud peavad olema sätestatud seaduses, kuna tegemist on põhiõiguste 
piiramisega. Erinevate valdkondade seadusi läbi vaadates on komisjon fikseerinud põhimõtteid 
sellistes majandushaldusõiguse küsimustes nagu majandusvabaduse piiramise seaduslik alus, 
tegevusload ja nende kehtetuks tunnistamine, vaidlustamise võimalus ja ärakuulamisõigus 
loamenetluses, üldhuviteenuste osutamise põhimõtted jms. Neid vaatame järgnevalt ka lähemalt. 
 
1.5. Majandusvabaduse piiramine 
Enne põhiseadusreformi ei olnud majandusvabadust Soome põhiseaduses sätestatud, aga see 
tuletati tõlgendamise teel omandipõhiõigusest.242 Varem oli majandusvabaduse teostamine Soomes 
enamasti seotud loakohustuse ja -menetlusega.243 See põhines seadusel, aga olulises osas ka 
seadusest madalamal seisvatel aktidel, jättes erinevatel tasanditel ruumi halduse diskretsioonile. Uue 
põhiseadusega sätestatud majandusvabaduse tagamiseks taheti üle minna valdavalt 
teatamiskohustuse244 süsteemile ja kindlustada tegevuse seaduslikkus järelevalve teel.  
 
Õigus hankida sissetulekut oma valitud tegevusalal ei ole seotud reservatsioonidega. Põhiseaduse 
tõlgenduskriteeriumite kohaselt saab seda põhiõigust piirata põhiõiguste piiramise üldisi tingimusi 
järgides, põhiõiguse tuuma puutumata.245  Nimetatud tõlgendamiskriteeriume on seitse: 
 
1) piirang peab tulenema seadusest; 
2) piiritletus ja õigusselgus;  
3) õiguskaitse võimaldamine (oikeusturvavaatimus) – isikul peab olema võimalik loa andmisest 
keelduvat otsust vaidlustada; 
4) vastuvõetavus ehk tungiv ühiskondlik vajadus taotletava eesmärgi saavutamiseks; 
5) põhiõiguse tuuma puutumatus (ydinalueen koskemattomuus) – sarnane olemuse moonutamise 
keeluga; 
6) proportsionaalsus ehk eesmärgi ja vahendi vahekord; 
7) inimõiguste järgimise nõue.246 
 
Soome põhiõigusdogmaatika eristab põhiõiguse kaitsealast põhiõiguse põhiosa ehk tuuma. Näiteks 
väljendusvabaduse puhul on selleks loetud ühiskonnaelu teemaline kommunikatsioon, sellest 
väljajäävaks aga nt reklaam. Majandustegevuse vabaduse piiramist tegevuslubadega ei peeta 
iseenesest selle põhiõiguse tuuma rikkuvaks. 
 
Tegevuslubade puhul kehtivad haldusakti nõuded ja hea halduse põhimõtted. Haldusseaduse247 § 6 
sätestab haldusorgani üldised tegevuspõhimõtted nagu erapooletus, seotus seadusega, 
proportsionaalsus ja usalduskaitse. 
 
Eriliselt on seoses tegevuslubadega rõhutatud ebasoodsa otsuse vaidlustamise võimalust, mille tagab  
Soome põhiseaduse § 21.248 Põhimõte hõlmab ärakuulamise õigust.249 Põhiseaduskomisjon on 
pidanud põhiseadusevastaseks näiteks seadusesätet, mis seab isiku jaoks ebasoodsa haldusakti 
vaidlustamise sõltuvusse haldusorgani suvast, selleks et hoida ära menetluse ebamõistlikku venimist, 

                                                      
241 Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeVL), lausunnot. Arvutivõrgus: 
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-pev01/index.htx 
242 I. Saraviita. Suomen perusoikeusjärjestelmä, 2005, lk 450. 
243 Lupaharkinta. 
244 Elinkeinoilmoitus. 
245 I. Saraviita. Suomen perusoikeusjärjestelmä, 2005, lk 456. 
246 I. Saraviita. Suomen perusoikeusjärjestelmä, 2005, lk 210-216. 
247 Hallintolaki 6.6.2003/434, arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434 
248 I. Saraviita. Suomen perusoikeusjärjestelmä, 2005, lk 457. 
249 PeVL 12/2002 vp – HE 216/2001 vp, arvutivõrgus: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_12_2002_p.shtml 
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mis vaidlustamistega kaasneks.250 Vaidlustamise võimalusest saab teha üksnes seaduses selgelt 
määratletud erandeid. 

1.5.1. Seadusliku aluse põhimõte 

Majandusvabaduse õiguse piirangute rakendamise seisukohalt on oluline säte põhiseaduse § 80, mis 
sätestab selgelt seadusliku aluse põhimõtte põhiõiguste piiramisel. Sellest tulenevalt sätestati 
tegevusload eriseadustes täpsemalt. 
 
Majandusvabaduse, nagu ka teiste põhiõiguste piirangud ei saa põhineda määrustel [või teistel 
parlamendiseadusest madalamal seisvatel aktidel]251 (HE 309/1993). Viimastel aastatel on seadusi 
täiendatud, viies varem haldusaktidega ette nähtud majandustegevuse korraldus seaduse tasemele, 
sealhulgas kinnisvara ja üüripindade vahendamise alal 2000.a. Lisandunud on seadused uutes 
turumajanduse valdkondades nagu postiteenused (907/1993).252 
 

1.5.2. Tegevusload ja majandusvabadus 

 
Soome põhiseaduse § 18 lg 1 kaitseb majandusvabadust kõrvuti õigusega tööle, hõlmates Eesti 
põhiseaduse tähenduses ettevõtlusvabaduse ja kutsevabaduse (vdl GG § art 12). Majandusvabadus 
ehk õigus tegeleda majandustegevusega kasu või elatise teenimiseks laieneb ühtviisi füüsilistele ja 
juriidilistele isikutele.253 
 
Majandusvabadusega seotud ootuste tõttu on vajadus ettevõtlust reguleerida ulatuslikum kui töö- ja 
ametitegevuse puhul. Vaieldavaks on Soomes peetud küsimust, kas § 18 kaitseb ettevõtjat üksnes 
majandustegevuse alustamisel või peaks laienema ka edasisele tegevusele. Suurt praktilist tähtsust 
see küsimus ilmselt siiski ei oma, kuna edasise tegevuse puhul saab tugineda teistele põhiõigustele 
nagu omandiõigus ja õiguskindlus.254 
 
Nagu öeldud, kavatseti põhiseaduse rakendamisel majandusvabaduse huvides valdavalt loobuda 
tegevusloakohustusest ja sellega kaasnevast kaalutlusõigusest. 
 
Selline lähenemine osutus siiski liialt optimistlikuks. Põhiseaduskomisjon on rea uute 
majandustegevuse valdkonna seaduste menetlemisel heaks kiitnud põhjused, mis õigustavad 
majandustegevuse sidumist seaduses sätestatud loakohustusega. Seejuures kindlustati seadusliku 
aluse põhimõte [eelpool viidatud põhiseaduse § 80] –  määruse tasandile delegeeritud 
loaregulatsioonid viidi tagasi seadusesse, säilitades seejuures loakohustuse.255 
 
Tegevuslubadele laienevad üldised haldusakti nõuded, arvestades Kõrgema Halduskohtu praktikat.256 
 
1.6. Majandushaldusõiguse põhi- ja kõrvalregulatsio on 
Esmakordselt juba 1919.a. vastu võetud Soome majandustegevuse seadus257 (SMTS), mida selle 
kehtivuse ajal on palju kordi muudetud258, sätestab isiku majandustegevuse üldised põhimõtted. 
Tegemist on raamseadusega, mis sätestab Soome majandushaldusõiguse põhiregulatsiooni, mida 
rakendatakse üldjuhul kõigis majandustegevuse valdkondades – välja arvatud juhud, kui eriseadusest 
või kõrgema õigusjõuga aktist (nt EL direktiiv) ei tulene teisiti. Majandustegevuse avalik-õiguslikud 
alused nagu ettevõtja eelkontroll, ettevõtluse teabesüsteem (sh one stop shop) ja järelevalve 
korraldus on sätestatud teistes vertikaalsetes ja horisontaalsetes õigusaktides, sh valdkondlikes 
eriseadustes. 
 

                                                      
250 PeVL 19/2002 vp, arvutivõrgus http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_19_2002_p.shtml 
251 Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993). Punkt 3.5. 
Perusoikeuksien rajoittaminen ja niistä poikkeaminen. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1993/19930309 
252 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 22. 
253 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 15-16. 
254 Vt I. Saraviita. Suomen perusoikeusjärjestelmä, 2005, lk 452. 
255 I. Saraviita. Suomen perusoikeusjärjestelmä, 2005, lk 457. 
256 O. Mäenpää. Hallinto-oikeus, 2000, lk 381 jj. 
257 Laki elinkeinojen harjoittamisen oikeudesta (122/1919) ehk elinkeinolaki (Act Governing Authorisation To Conduct 
Business). Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1919/19190122001 
258 Viimane laiaulatuslik muudatus tehti 1992. aastal. HE 259/1992 - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinon 
harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, arvutivõrgus: 
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1992/19920259 
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Olulise vertikaalse kõrvalregulatsiooni moodustavad äriregistriseadus – Kaupparekisterilaki 
2.2.1979/129 (Trade Register Act)259 ja ettevõtlus- ja ühinguteabe seadus – Yritys- ja yhteisötietolaki 
16.3.2001/244 (Business Information Act). Lisaks võib kõrvalregulatsiooniks pidada tervet rida 
seadusi konkurentsiõiguse, riigiabi, ja äriühinguõiguse ja tarbijakaitse valdkondades: Laki 
sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/1061 (Unfair Business Practices Act); 
Laki kilpailunrajoituksista 27.5.1992/480 (Restrictions of Competition Act); Laki valtionavustuksesta 
yritystoiminnan kehittämiseksi 22.12.2006/1336 (Aid to Business Development); Osakeyhtiölaki260 
21.7.2006/624 (Companies Act); Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38 (Consumer Protection Act) jt. 
 
Äriregistriseadus ning ettevõtlus- ja ühinguteabe seadus moodustavad ettevõtete teabesüsteemi, mis 
peab tagama ettevõtja identifitseeritavuse. See on vajalik ettevõtja usaldusväärsuse hindamiseks, 
tema tegevuse üle järelevalve teostamiseks jt majandushaldusõiguse eesmärkide täitmiseks 
(tsiviilkäibes osalejate, nende esindajate ja majandusseisu kontrollitavus jms). 
 
Teavitamisega seotud ülesandeid täidab ülemaaline äriregister (kaupparekisteri), mida peab Patendi- 
ja Registriamet (patentti- ja rekisterihallinto - PRH). See on keskne organ one-stop-shop’i,261 ehk 
ühtse kontaktpunkti tagamiseks, mida nõuab teenuste direktiiv. Ühtse kontaktpunkti süsteem ei ole 
tsentraliseeritud ühe „ameti“ kätte, vadi hõlmab tervet rida majandustegevuse korraldamisega seotud 
haldusorganeid, kes on omavahel seotud elektroonilise asjaajamisega. Eesmärgiks on kindlustada, et 
isik saaks oma asjad aetud n-ö ühe luugi kaudu, mitte koondada kõiki menetlusi ühe organi kätte. 
 
Analüüs keskendub põhiregulatsioonile (SMTS). Täiendavalt vaadeldakse mõningaid 
kõrvalregulatsioonide sätteid, et selgitada olulisi majandushaldusõiguse põhimõtteid, mis 
põhiregulatsioonis ei kajastu. 
 

2. Soome MTS (SMTS) 

 
MTS (122/1919) võeti vastu eelmise sajandi esimesel poolel ja seda on palju kordi muudetud. 
 
2.1. Üldsätted  
 

2.1.1. Keskesed mõisted 

- Majandustegevus  (elinkeino) on SMTS keskne mõiste, mida aga seadus ei defineeri. 
Üldkeeles on elinkeino tegevusala, eluala, elukutse, tuluallikas.262 Seadus reguleerib tegevust 
tulu saamise eesmärgil, seega jääb ka mittetulunduslik tegevus antud mõistest välja. 
Seaduse tähenduses eristatakse kutsetegevust ja ettevõtlust.263 Ettevõtlust eristab muust 
kutsetegevusest teatud ulatus ja ettevõtte olemasolu. Näiteks üksikisiku üksikud 
müügitehingud auto või eluasemega ei tähenda, et tegemist oleks ettevõtlusega.264 Elinkeino 
tähendab seaduses ka tegevusala  (SMTS § 3). Selles paragrahvis loetletud tegevusalad 
reguleeritakse eraldi seadusega. 

 
- Majandusvabadus . Põhiseaduse § 18 sätestab õiguse tööle (oikeus työhön) ja 

majandusvabaduse (elinkeinovapaus). SMTS tööõigust ei reguleeri, küll aga konkretiseerib 
põhiseadusliku majandusvabaduse rakendamist. Üldkeeles tähendab elinkeinovapaus 
tegevusala vabadust, vabadust ametit pidada, kutsevabadust.265 Arvestades seaduse 
rakendamispraktikat ja põhiseaduskomisjoni seisukohti, mis avavad selle põhivabaduse sisu, 
selgub, et kutsevabaduse ja isikliku sissetuleku teenimise vabaduse kõrval hõlmab see 
ettevõtlusvabadust. Seega on õige tõlkida elinkeinovapaus majandusvabaduseks. 

 
                                                      
259 Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790129 
260 Lisaks ühinguõigusliku korralduse küsimustele reguleerib osakeyhtiölaki selle äriühinguvormi puhul nõutavaid toiminguid, sh 
äriregistri kannete tegemist. Avalike toimingute ja äriregistri osas tehtud muudatuste eesmärgina on seadusandja näinud 
asjaajamise lihtsustamise ja Soome majanduse üldise konkurentsitaseme tõstmise eesmärki. Seaduseelnõu seletuskiri (p 3.1. - 
taloudelliset vaikutukset), arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2005/20050109 
261 Ühtsed kontaktpunktid liikmesriikides 2006.a., arvutivõrgus: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/start-ups/onestop2006.pdf 
262 Soome-Eesti suursõnaraamat. Eesti keele instituut, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. 
263 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 18-19. 
264 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 20. 
265 Soome-Eesti suursõnaraamat. Eesti keele instituut, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. 
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- Vaba ja teatamiskohustuseta majandustegevus  on määratletud negatiivselt, läbi kahe 
tunnuse: 

- eraldi tegevuskoht (nagu kontor, töökoda vms); 
- muu tööjõu kasutamine lisaks mitte-täisteovõimelistele pereliikmetele. Kui need tunnused 

isiku majandustegevuses esinevad, siis on tal kohustus teha põhiteavitus. 
 

- Põhiteavitus (perusilmoitus) on teade äriregistrile enne majandustegevuse alustamisest. 
Põhiteavitus on kohustuslik tegevusloa- või teavitamiskohustusega tegevusaladel. Teistel 
juhtudel võib teha põhiteavituse vabatahtlikult. 

 
- Majandustegevuse isik  ehk majandustegevusega tegeleja (elinkeinoharjoittaja). Nagu ka 

majandustegevuse mõiste ei ole majandustegevuse isiku mõiste majandustegevuse 
seaduses defineeritud. Küll aga käsitlevad neid mõisteid mitmed teised seadused. 
Äriregistriseadus (129/1979) ja kaubamärgiseadus (128/1979) kasutatakse 
majandustegevuse isiku mõistet ilma seda täpsemalt määratlemata. Raamatupidamise 
seaduse (1336/1997) § 1 kohaselt on raamatupidamiskohuslane igaüks, kes tegeleb äri või 
kutsetegevusega. Konkurentsipiirangute seaduse (480/1992) § 3 tähenduses on 
majandustegevuse isik füüsiline või era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, kes kutsealaselt 
peab kauplust, ostab või müüb või muul viisil tasu eest võtab vastu või annab kaupu või 
teenuseid.266 

 
2.1.2. MTS reguleerimisala 

SMTS § 1 piiritleb isikute ringi, kellel on õigus Soomes tegeleda seadusliku ja hea tavaga kooskõlas 
oleva majandustegevusega. Põhimõtteliselt piiritleb see isikud kahel alusel: 
1) Isiku päritolu. Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riikide füüsilised ja juriidilised 
isikud on põhimõtteliselt võrdsustatud kohalikega. 
2) Tegevuse vorm. MTS sätestatud majandustegevuse üldised nõuded on olulised eelkõige füüsilisest 
isikust ettevõtja jaoks.  
 
Äriühingu vormis tegevuse alustamist reguleerib täpsemalt äriregistri seadus, erinevad nõuded 
tulenevad ühinguõigusest ning valdkondlikest eriseadustest. Peamised äriühingu vormid on 
aktsiaselts (osakeyhtiö), täis- ja usaldusühing (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) ja osuuskunta.267 
 
2.2. Majandustegevuse alustamine 

2.2.1. Majandustegevuse jaotus 

Soomes eristatakse üldiselt vaba ja reguleeritud või vaba ja tegevusloakohustusega 
majandustegevust, täpsemalt saab rääkida kolmikjaotusest: 
 

1) Teatamiskohustuseta (vapaat); 
2) Teatamiskohustusega (avoimet, ilmoitusvelvolliseet); 
3) Tegevusloakohustusega (luvanvaraiset elinkeinot).268 

 
Teavitamiskohustusega majandustegevust on üldiselt loetud vabaks, ehkki enamasti on tegemist 
rohkem või vähem kontrollitud majandustegevusega (ohjesääntöiset elinkeinot).269 
 
Tegevuse alustamiseks alal, kus kehtib tegevusloa või teavitamise nõue, tuleb teha kõigepealt 
avaldus äriregistrile (SMTS § 7). 
 

2.2.2. Vaba ja teavitamiskohustuseta majandustegevu s 

Vaba majandustegevus on Soomele omapärane majandustegevuse õiguse põhimõte, mis on ette 
nähtud SMTS §-des 5 ja 14. 
 
Vaba majandustegevus on iseseisev majandustegevus, milleks ei kasutata eraldi tegevuskohta ega 
muud tööjõudu kui abikaasat ja mitte täis-teovõimelisi lapsi ja lapselapsi. Vabaabielu 
                                                      
266 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 19. 
267 M. Aira-Kaisinen. Suomen Yhtiöoikeus, 2000, lk 44, 45, 54-438. 
268 Kahte esimest on tavaliselt nimetatud vabaks majandustegevuseks. Vt M. Aira-Kaisinen. Suomen Yhtiöoikeus, 2000, lk 49. 
269 Teenuste direktiivi kohaselt loetakse autoriseerimisskeemiks ka tegevuse alustamisest teavitamise kohustust ja muid 
selliseid formaalsusi, mitte üksnes tegevuslube. 
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majandustegevuse seaduses ei nimetata, kuid praktikas võib neid samastada abikaasadega. [...] 
Enda elatamise õigus on ka isikul, kes ei valitse ennast ja oma vara.270 Viimase all peetakse silmas 
näiteks isikut, kes on pankrotistud või alaealist.271 
 
SMTS § 5 ette nähtud vaba majandustegevuse mõistes on sõna „luvallinen“, mis ei tähenda mitte 
tegevusloakohustust vaid tegevuse seaduslikkust. Mõistagi ei saa vabaks majandustegevuseks 
pidada ebaseaduslikku tegevust. Lähtuvalt SMTS § 1 lõikest 1, mille kohaselt „käesolevas seaduses 
sätestatud tingimustel saab tegeleda majandustegevusega kooskõlas seaduse ja heade kommetega 
[...]“, ei saa vabale majandustegevusele tugineda ka heade kommetega vastuolu korral. 
 
SMTS § 14 sätestab eraldi maaviljeleja õiguse turustada ilma sellest eraldi teatamata, kas maal või 
linnas ja ise või teiste abi kasutades, kaubelda kõigega, mis nende maalt on saadud või nende 
kodumajapidamises toodetud. Säte asub SMTS II peatükis, mis käsitleb teavitamiskohustusega 
majandustegevust, kuid teavitamine ei ole nõutav, kui tegevus ei vasta tunnustele, mille puhul 
teavitamise kohustus tuleneb seaduse teistest sätetest. 
 
Tegevusloa- ja teavitamiskohustuse puudumine ei välista seaduses sätestatud isikulise sobivuse 
nõuete täitmist nagu näiteks mõnel tegevusalal kehtiv kohustus tõendada ametialaste oskuste 
olemasolu. 
 

2.2.3. Teavitamiskohustusega majandustegevus 

Õigus hankida sissetulekut oma valitud tegevusalal ei ole piiramatu. Põhiseaduslikku 
majandusvabadust on piiratud eelkõige SMTS § 3 loetletud tegevusalade osas, mida reguleeritakse 
eraldi seaduste ja määrustega. Algselt pidi see loetelu sisaldama kõiki kontrollitud tegevusalasid 
Soomes. SMTS § 3 loetelu ei ole aga ammendav ja lisaks on veel hulk kontrollitud tegevusalasid, mis 
on sätestatud teistes seadustes.272  
 
Kontrollitud majandustegevus, sh tegevusloakohustusega tegevusalad, on seotud 
teavitamiskohustusega. Teavitamiskohustuse täitmiseks tuleb teha põhiteavitus äriregistrile, mida 
peab Patendi- ja Registriamet (vt täpsemalt p 2.3.2.2.).  
 
Teatamine tegevuse alustamisest on nõutav majandustegevuse seaduse II peatükis ettenähtud 
juhtudel, äriühingute osas on teavitamiskohustus sätestatud äriregistriseaduse §-s 3. Füüsilise isiku 
majandustegevusele laieneb teavitamiskohustus kindlasti vaid järgmistel juhtudel: 1) kui tegevusala 
nõuab litsentsi; 2) kui ettevõtjal on püsiv tegevuskoht või 3) kui ettevõtja kasutab palgalist tööjõudu. 
Ka muudel juhtudel võib oma tegevuse registreerida. Registreerimistasu on 65 eurot. Registriametis 
ei pea tegevust registreerima talupidajad ja kalastajad.273 
 
Kõigil juhtudel, kui majandustegevuseks kasutatakse eraldi tegevuskohta või muud tööjõudu kui mitte-
täisteovõimelised pereliikmed, eeldatakse isikult enda ja oma vara valitsemist, mis tähendab, et isiku 
teovõime ei tohi olla vastavalt piiratud ja isik ei tohi olla pankrotis. Vaba ja teavitamiskohustuseta 
majandustegevuse puhul neid nõudeid ei ole. 
 
Eraldi reguleerib SMTS § 13 haridusasutustes ja kinnistes asutustes toodetud kauba turustamist. 
Selleks on vaja teha eelnev põhiteavitus vastavalt MTS II peatüki nõuetele, lisaks tuleb esitada 
kaupmehe andmed. 
 
2.2.3.1. Äritegevuse avalikkuse põhimõte 
MTS avalikkuse põhimõtet ei sätesta, kuid põhiteavituse kaudu on see osa seaduse loogikast ja 
kuulub Soome majandustegevuse õiguse põhimõtete hulka. SMTS 1992. aasta muudatusega 
muudeti ära senine süsteem, kus tegevuse alustamisest tuli teavitada politseid (nimismies) ja mindi 
üle keskse äriregistri teavitamise süsteemile.274 
 

                                                      
270 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 21. 
271 M. Aira-Kaisinen. Suomen Yhtiöoikeus, 2000, lk 49. 
272 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 21. 
273 Andmed tuginevalt Soome ärikeskkonna ülevaatele. Eesti Suursaatkond Helsingis. Arvutivõrgus: 
http://www.estemb.fi/est/ariinfo/aid-532#2 
274 HE 259/1992 - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1992/19920259 



100 
 

Avalikkus on olemuslik osa turumajandusest. Äritegevuse jaoks on vaja teatud määral avalikkust, et 
ka mitte asjasse pühendatutel oleks teada füüsilised isikud, kellel on õigus teha firma nimel tehinguid. 
Äriregister sisaldab ka ettevõtte majandusolukorda puudutavaid andmeid, mis on igaühele 
kättesaadavad.275 Äriregistriseaduse § 1 lg 4 kohaselt on äriregistri kanded avalikud.  
 
2.2.3.2. Põhiteavitus ja Y-tunnus 
SMTS § 7 kohaselt tuleb enne majandustegevuse alustamist teha äriregistrile põhiteavitus 
(perusilmoitus). Kohustus laieneb füüsilistele isikutele, kes on taotlenud tegevusloa 
tegevusloakohustusega majandustegevuseks (§ 3) või tahab tegevust alustada 
teavitamiskohustusega tegevusalal (§ 6) ning välismaisele ühingule või sihtasutusele.276  
 
SMTS § 7 lg 2 sätestab, et Soome ühingu ja sihtasutuse kohustus teavitada tegevuse alustamisest 
sätestatakse eraldi. Põhiteavituse tegemiseks kohustatud isikud on loetletud äriregistriseaduse §-s 3, 
mis füüsilise isiku majandustegevusest teavitamise osas viitab SMTS-le, kuid täpsustab seejuures, et 
põllumajanduse ja kalastamisega tegelemiseks ei ole põhiteavitus nõutav.277 
 
Teavitamise tulemusena saab ettevõtja endale Y-tunnuse (yritys- ja yhteisötunnus).278 
Põhiteavitusega majandustegevuse alustamisest teatatakse äriregistrile ja maksuametile. 
Ametkonnad hoolitsevad selle eest, et teave kantakse äriinfosüsteemi ja edastatakse mõlema 
ametiasutuse oma registritesse. Teavituse alusel kannab maksuamet ettevõtja 
käibemaksukohustuslaste registrisse, ettemaksuregistrisse279 ja tööandjate registrisse280.281 
 
Patendi- ja Registriamet (äriregistri pidaja) moodustab koos maksuametkondade ja tööjõu- ning 
majandustegevuse keskustega282 YTJ süsteemi283, kus ettevõtja saab ajada asju n-ö ühe luugi kaudu, 
ehk esitada nõutavad teated (dokumendid, deklaratsioonid) äriregistrile ja maksuametile (ja seega ka 
käibemaksukohustuslaste registrile ja ettemaksuregistrile ja tööandjate registrile, mis on maksuameti 
registrid) ühte kohta ehk ühele asutusele, kust need edastatakse menetlejale vastavas astutuses. 
 
Ettevõtja võib ühe blanketiga taotleda registreerimist Registri- ja Patendiameti äriregistris ning 
Maksuametis (ka seal on mitu erinevat registrit – käibemaksukohuslaste, ettemaksuregister, 
tööandjaregister). Kui esitatud on korrektsed dokumendid, on registreerimisaeg umbes 10 päeva. 
Registreerimisavalduse ja dokumendid võib esitada Patendi- ja Registriametisse (Patentti- ja 
Rekisterihallitus – PRH), Maksuametisse (Verovirasto), TE-Keskusesse (15 regionaalset ettevõtluse 
arendamise keskust – Työvoima- ja elinkeinokeskus) ja Rahvastikuregistrisse (Maistraati).284 
 
Seoses teenuste direktiivi artiklis 6 ette nähtud ühtse kontaktpunkti nõuetega on Soomes leitud, et 
rakendamise seisukohalt on otstarbekas on eristada: 
 
a) otseselt õigustoimingud ehk teavituste ja tegevuslubade menetlemine;  
b) üldised ja üksikjuhtumite nõustamisteenused;  
c) teabe edastamine ja kannetega seotud tegevused;  
d) elektroonilised teabekeskkonnad.285  
 
Osundatud analüüsis rõhutatakse ühtse kontaktpunktiga kaasnevatele õiguslikele mõjudele nagu 
haldusorgani pädevus teavituste ja tegevuslubade menetlemisel, kandetaotluste tähtajad jms. See 
nõuab ühtse kontaktpunktiga seotud küsimuste sätestamist seaduses. Samas on leitud, et ühtse 
kontaktpunkti ülesannete täitmiseks ei ole vajalik ega otstarbekas luua omaette asutust või 

                                                      
275 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 23. 
276 Säätiö – sihtasutus, fond. Soome-Eesti suursõnaraamat. Eesti keele instituut, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. 
277 Kaupparekisterilaki § 3 p 3. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790129 
278 Arvutivõrgus: http://www.ytj.fi/983 ja ingl. k.: http://www.ytj.fi/english/1736/634 
279 Ennakkoperintärekisteri – (ennakkoperintä on tulumaksu võtmine käesoleva maksuaasta eest ettemaksuna), arvutivõrgus: 
http://www.vero.fi/default.asp?domain=VERO_MAIN&path=5,363&language=FIN&article=104&index= 
280 Työnantajarekisteri. 
281 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 25. 
282 TE-keskus – työvoima- ja elinkeinokeskus on regionaalne ettevõtluse ja innovatsiooni toetamise keskus. Arvutivõrgus: 
http://www.te-keskus.fi/Public/?area=7580&textversion=no 
283 Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, arvutivõrgus: http://www.ytj.fi/mika-on-ytj 
284 Andmed tuginevalt Soome ärikeskkonna ülevaatele. Eesti Suursaatkond Helsingis. Arvutivõrgus: 
http://www.estemb.fi/est/ariinfo/aid-532#2 Lisainfo: http://www.ytj.fi ja http://www.yrityssuomi.fi  
285 Viimase näiteks on toodud yrityssuomi.fi 
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olemasolevat süsteemi oluliselt ümber korraldada – lahenduseks on eelkõige halduskoostöö ja selle 
tõhustamist võimaldav tehniline pool.286 
 

2.2.4. Tegevusloakohustusega majandustegevus 

SMTS §§ 15-20 (3. peatükk) nägi algselt ette rea valdkondi, kus tegutsemiseks oli nõutav 
tegevusluba. Need paragrahvid on kehtetuks tunnistatud. Tegevusloakohustus on ette nähtud 
valdkondlikes eriseadustes. Nende hulka kuuluvad tegevusalad, mis majandustegevuse seaduse § 3 
järgi reguleeritakse eraldi seadusega (sh maavarade kaevandamine, apteegid ja ravimid, alkohol, 
avalik raudtee, postiteenused, televisioon jne). 
 
Valdkondlik eriregulatsioon kehtib muuhulgas elektrituru (sh eraldi tuumaenergia), elektroonilise side, 
maagaasituru, ringhäälingu, postiteenuste, transpordi (sh eraldi kaubaveod ja reisijatevedu, 
lennundus, raudtee) väärtpaberituru, krediidi- ja kindlustustegevuse alal.287 Üldise arengusuunana 
eriregulatsiooniga tegevusaladel on olnud deregulatsioon ehk valdkondlike erisuste vähendamine ja 
kõrvaldamine, kus see on võimalik.288 See suundumus haakub ka Euroopa Liiduga. Ühelt poolt on 
suur osa valdkondlikest regulatsioonidest olulises osas kaetud vastavate direktiividega, mis 
põhimõtete tasandil toovad kaasa valdkondadeülese ühtlustamise (näiteks majandus-üldhuviteenuste 
puhul).289 Õiguslikku ühtlustamist taotlevad ka siseturu põhiõigustest lähtuvad algatused. Teenuste 
direktiivi ülevõtmisel ei ole Soomel kavas vastu võtta eraldi n-ö teenuste seadust (nagu näiteks 
Rootsis, Taanis ja Norras) vaid valdkondlike seaduste muudatuste ja täienduste pakett, mis tugineb 
sektoraalsete mõjude analüüsil ja viib direktiivi nõuded vastavatesse seadustesse sisse.290 See jätkab 
sisuliselt sedasama järk-järgulist joont, mis on ilmselt põhjalikum lähenemine kui lihtsalt direktiivist 
lähtuvate printsiipide deklareerimine eraldi seaduses, jättes nende tegelik rakendumine erinevates 
valdkondades praktika hooleks (sellise mulje on jäänud mõne teise liikmesriigi lähenemine teenuste 
direktiivi ülevõtmisele). 
 
Tegevusloa saamise eeldused on tegevusalade kaupa erinevad. Osades valdkondades kehtivad 
nõuded teadmistele ja oskustele (nt investeerimisettevõtte tegevusloa puhul); mõnel alal aga 
hinnatakse objektiivset vajadust turule tulijate järgi antud valdkonnas (nt kohaliku apteegi 
asutamiseks); mõnel aga on eelduseks, et taotleja oleks üldiselt teada kui aus ja usaldusväärne isik 
(nt reisikorraldaja). 
 
Tegevusload jagunevad loa andja järgi 1) riiklikeks, 2) läänivalitsuse ja 3) kohaliku omavalitsuse 
lubadeks. Riiklikud load on eriseadustega ette nähtud näiteks aatomienergeetika, õhutranspordi, 
panganduse ja finantsasutuste tegevuse alal. Tegevusloa annab ja järelevalvet teostab seaduses ette 
nähtud haldusorgan. 
 
Enamik tegevuslubasid väljastatakse läänivalitsuse poolt. Lisaks läänivalitsustele väljastavad teatud 
tegevuslubasid ka kohalikud omavalitsused ja riiklikud institutsioonid (politsei, tuletõrje, ehitus- ja 
tööohutuse inspektsioonid jne).  
 
Läänivalitsuse poolt väljastatavad tegevusload on autokoolid ja sellega seotud tegevusalad, 
ühiskondlik transport, kaubavedu, muud liiklusega seotud tegevusalad, vedelkütust (vedelgaas, 
masuut jne) kasutavad katlamajad ja nende seadmed, teatud meditsiiniteenused, alkoholi jaemüük 
(ka ajutine), relvade ja lõhkeainete müük, kinnisvarateenused, turvateenused, loomkatsed, 
eradetektiiviteenused. 
 
Kohaliku omavalitsuse (kunta) väljastab tegevuslube toiduainete käitlemiseks (KOV tervisekaitse 
institutsioon otsustab loa väljastamise ning võib teha ka ettekirjutusi võimaliku ohu vältimiseks); 
samuti ka üldkasutatavate objektide avalikuks kasutamiseks nagu koolid, laste- ja vanurite 
päevakodud ja muud analoogsed institutsioonid, juuksurid, kosmeetikud ja muud analoogsed 

                                                      
286 Lauri Railas, Molla Mäkilaine. Palveludirektiivi ja Suomi, 2007, lk 69-73. 
287 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 237 jj. – Toimialakohtainen 
erityissääntely. 
288 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 268. 
289 Vt elektroonilise side ja elektrituru viis põhimõtet p 6.1. (Monopolid ja üldhuviteenused). 
290 Mikko Holm Soome tööhõive- ja majandusministeeriumist, EL teenuste direktiivi Soome kontaktisik (28.04. ja 30.04.2008 
kirjad). 
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elukutsed, spordisaalid ja ujulad, vaba aja veetmine (konverentsid, majutus jne), avalikud saunad ja 
ujumiskohad.291 
 
Erinevate lubade vahekord on määratud konkreetset tegevusluba ette nägeva seaduse ja  
haldusõigusega. Erinevate haldusorganite poolt lahendatavad küsimused piiritleb haldusakti 
normatiivne ala. Tegevusluba puudutav otsus põhineb õiguslikel alustel, mis määravad selle loa 
andmise eeldused ja haldusorgani pädevuse otsuse tegemiseks. Haldusorgan ei tohi sekkuda teise 
organi otsustamisõigusõiguse, asudes lahendama tema pädevusse kuuluvat asja. [Nt] Läänivalitsuse 
poolt kohviku tegevuseks antud majandustegevuse luba ei vabasta kohustusest taotleda tervisekaitse 
seaduse kohaselt heakskiit tervisekaitse nõuetele vastavuse kohta (KHO 1958 II 51).292 
 
Teenuste direktiivi ülevõtmise kohta koostatud aruandest selgub, et 2006. aasta seisuga on Soomes 
tegevusluba nõudvaid majandustegevuse valdkondi 30 ringis. Lubade väljastamine toimub 
keskhalduse, läänivalitsuste ja kohaliku omavalitsuse tasandil.293 Aruandes on tehtud  ettepanek 
muuta läänivalitsuse tasandil antavad load üleriigiliseks selliselt, et loa väljaandmine oleks küll 
läänivalitsuse pädevuses, kuid luba ise kehtiks üleriigiliselt. Selline lahendus on juba rakendust 
leidnud võlanõudmise tegevuslubade väljaandmisel Uudenmaa läänivalitsuse poolt. Põhjenduseks on 
kompetentsi koondumine ühte kohta.294 
 
Põllumajandus ja metsandus ei ole kuulunud tegevusloakohustusega elualade hulka [...]. Kuid 
Euroopa Liiduga ühinemine on toonud kaasa uute ja tihti väga üksikasjalike reeglite kehtima 
hakkamise põllumajanduse valdkonnas. Nende eesmärgiks on eeskätt kindlaks määrata tingimused, 
mis on avalike põllumajandustoetuste andmise eelduseks. Nende reeglite eiramine iseenesest ei 
takista põllumajandusega tegelemist. Kuid reeglite rikkujad võidakse jätta ilma avalikest toetustest, 
mis tegelikkuses viib majanduslike eelduste puudumise korral tegevuse lõpetamiseni.295  
 
Transpordi valdkonnas ja apteekide tegevuses on Soomes kasutatud turulube, mis põhinevad 
pakkumise reguleerimisel. (Näiteks transporditeenuste valdkonnas on vastavate lubade eesmärgiks 
olnud transporditeenuste arengu ja kättesaadavuse tagamine, aga ka ülepakkumise vältimine ja 
teenuse osutamise tagamine seal, kus see ei ole majanduslikult tasuv296). Teenuste direktiiv selliseid 
tegevuslube ei luba, kuid nimetatud valdkonnad jäävad teenuste direktiivi reguleerimisalast välja. 
 
Üldiselt on toimunud liikumine konkurentsi suurendamisele, asendades majandusliku vajaduse 
hindamisel (tarvehankinta) põhinevad  tegevusload õiguslikele tingimustele vastavuse hindamisega 
(oikeusharkinta) ja siirdumine tegevusloamenetlustelt teavitamismenetlustele. Loamenetluse tegelik 
valdkondlik mõju oleneb sellest, kui hästi on õnnestunud loa tingimuste määratlemine 
kontrolli/järelevalve eesmärkide täitmise seisukohalt.297 
 
Seoses teenuste direktiivi ülevõtmisega on leitud, et Soomes on seni rohkem tähelepanu pööratud 
tegevuslubade materiaalõiguslikele nõuetele kui loamenetlustele. Sellega seoses on peetud 
vajalikuks haldusõiguse- ja menetluse ülevaatamiseks teenuste direktiivi valguses.298 
 
Võrreldes kümne aasta taguse olukorraga on tegevusload sätestatud seaduse tasandil, kuid see ei 
tähenda, et tegevuslubade väljastamine oleks koondatud üksnes riigiorganite kätte.299  
 
Pädevateks asutusteks tegevuslubade alal on läänivalitsused, tootekontrolli keksus, turvatehnika 
keskus (TUKES) jms. Äriregister ei edasta loataotlusi pädevatele asutustele. Korraldamisel on aga 

                                                      
291 Andmed tuginevalt Soome ärikeskkonna ülevaatele. Eesti Suursaatkond Helsingis. Arvutivõrgus: 
http://www.estemb.fi/est/ariinfo/aid-532#2 
292 O. Mäenpää, Hallinto-oikeus, 2000, lk 365. 
293 Lauri Railas, Molla Mäkilaine. Palveludirektiivi ja Suomi, 2007, lk 86-100. Arvutivõrgus: 
http://www.krogerus.com/fi/pdf/LR_070607.pdf 
294 Lauri Railas, Molla Mäkilaine. Palveludirektiivi ja Suomi, 2007, lk 85. Arvutivõrgus: 
http://www.krogerus.com/fi/pdf/LR_070607.pdf 
295 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 19. 
296 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 268. 
297 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 269. 
298 Lauri Railas, Molla Mäkilaine. Palveludirektiivi ja Suomi, 2007, lk 78. Arvutivõrgus: 
http://www.krogerus.com/fi/pdf/LR_070607.pdf 
299 Võrdlusmaterjaliks 2007.a ülevaade teenuste direktiivi ülevõtmisest „Palveludirektiivi ja Suomi“ ning 1998.a  välja antud 
raamat "Ekspordi sihtmaa – Soome. Ekspordijuhi käsiraamat". Eesti Väliskaubanduse Liit. 
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loaorganite varustamine äriregistri teabega, et tegevusloa taotlemisel oleks samas võimalik teha 
vajalikud toimingud äriregistris ehk siis esitada teated äriregistrile ja maksuametkondadele. 
 
Ei ole võimalik ega eesmärgipärane koondada kogu majandustegevuse alased loamenetlused ühe 
ametiasutuse kätte, kuna [erinevate] tegevuslubade menetlemisel tuleb arvestada erinevaid 
asjaolusid, mis sõltuvad vastava valdkonna üldhuvi eesmärkidest ja detsentraliseerimise huvides on 
osa loa-asjadest viidud läänivalitsuste pädevusse. Sama lugu on ka teistes liikmesriikides. Direktiivi 
kohaselt ei puuduta ühtse kontaktpunkti nõue riigisisest võimuorganite tegevuse korraldust.300 
 
2.2.4.1. Sobivustõendid 
Sobivustõendid on ette nähtud tegevusloakohustust ette nägevates seadustes, mis ei piirdu SMTS § 
3 loetletud tegevusaladega. SMTS ei erista tegevuslubade ja sobivustõendite liike, v.a. § 1 lg 2 
sätestatud Patendi- ja Registriameti luba majandustegevuse alustamiseks Soomes. 
 
Näiteks uue taksoseaduse301 §-des 6-10 on tegevusloa eelduseks kahte liiki kaalutlused.  
a) Isiku sobivuse hindamine on piiratud seaduses sätestatud nõuetega:  

- teovõimelisus;  
- „hea maine“ vastavalt §-le 7, mis tähendab karistuste puudumist teatud aja jooksul teatud 

tegude eest, mis kinnitavad tema sobimatust tegutsemiseks taksonduse alal; 
- taksojuhi ametikursuste edukas läbimine, mis vastavalt §-le 8 hõlmab teeninduse ja 

ettevõtluse aluseid; 
- kokku vähemalt pooleaastane kogemus taksojuhina või muus teenindusvaldkonnas. 

Neist nõuetest näeb seadus ette teatud erandeid. 
 
b) Väljaantavate lubade arvu (piirmäärade) kindlaksmääramine toimub läänivalitsuste poolt 
kaalutlusõiguse alusel, arvestades seaduses sätestatud eesmärke (§ 19). Lubade arvu hindamisel on 
läänivalitsus seotud kohustusega jälgida nõudluse ja pakkumise vahekorda ja teenuse paikkondlikku 
arengut, milleks läänivalitsus peab koguma ja arvestama seaduses sätestatud teavet (§ 20). 
Piirmäärad annavad aluse keelduda tegevusloa väljastamisest sõltumata isiku sobivuse nõuete 
täitmisest (§ 6).  Tegevuslubade järelevalve (§ 21) ja kehtetuks tunnistamine (§ 22) on samuti 
läänivalitsuse pädevuses. 
 
Valdkondlikest seadustest leidub näiteid nii isikuliste kui sisuliste sobivustõendite kohta (vt p 6.1.). 
Sisulistest sobivustõenditest on laialdane tähendus näiteks teenindusettevõtete tervisekontrollil. 
Teatud ettevõtete, näiteks toidukaupluste ja ilusalongide ruumides tuleb enne nende kasutusele 
võtmist läbi viia kontroll ja saada selle tulemusel KOV (kunta) tervisekaitseametniku luba.302 
 
Sobivustõendi üheks levinumaks liigiks on teatud ohuga seotud kutsesobivuse tunnistused. 
Põhiseaduskomisjon on majandusvabaduse seisukohalt käsitlenud näiteks seaduses sätestatud 
veokijuhtide kutsesobivuse nõudeid ning lugenud need põhiseaduspärasteks.303 
 
Kinnisvara- ja rendipindade vahendamistegevuse seadust läbi vaadates aktsepteeris 
põhiseaduskomisjon vahendaja ametialase kutsesobivuse nõuet ja sellele vastavuse tõendamiseks 
ette nähtud katseid. Põhiseaduskomisjon pidas sobivustõendi nõuet maakleritegevuse puhul 
põhjendatuks lähtuvalt ühiskondlikust vajadusest tagada sellel alal majandustegevuse 
usaldusväärsus ja professionaalsus ning välistada lubamatute turundusvõtete kasutamine.304 
 
Ohtlike ainete vedu reguleeriva seaduse (VAK-laki) läbivaatamisel käsitles põhiseaduskomisjon 
muuhulgas küsimust põhiseadusega lubatava järelevalve ulatusest, arvestades kodu puutumatuse 
õiguse laienemist liiklusvahenditele. Põhiseaduskomisjon nõustus eelnõus esitatud 
                                                      
300 Lauri Railas, Molla Mäkilaine. Palveludirektiivi ja Suomi, 2007, lk 69. 
301 Taksiliikennelaki 2.3.2007/217. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070217 
Seaduseelnõu, seletuskiri ja menetlusetapid arvutivõrgus: 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ev_263_2006_p.shtml 
302 Lauri Railas, Molla Mäkilaine. Palveludirektiivi ja Suomi, 2007, lk 131. Arvutivõrgus: 
http://www.krogerus.com/fi/pdf/LR_070607.pdf 
303 HE 149/2006 vp - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä, 
arvutivõrgus: 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+149/2006&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD 
304 PeVL 24/2000 vp - HE 61/2000 vp. Hallituksen esitys laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 
sekä laiksi rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Arvutivõrgus: 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_24_2000_p.shtml 
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järelevalvevolitustega. Samuti aktsepteeris põhiseaduskomisjon ohtlike ainete õhu- ja 
maanteetranspordiga seotud tegevusloa- ja sobivustõendi kohustust, arvestades, et ohtlike ainete veo 
turvalisuse tagamine on vajalik teiste põhiõiguste kaitseks.305 
 
2.2.4.2. Tegevusloakohustuse põhiseaduslikud piirid 
Tegevusloakohustus on erand majandusvabadusest ja peab olema vastavas valdkonnas 
põhjendatud. Parlamendi põhiseaduskomisjoni praktikas on paika pandud tegevuslubade üldnõuded. 
Kokkuvõtlikult on need esitatud näiteks 2007. aasta taksoseaduse muutmise seletuskirjas: „[...] 
[Põhiseadus-]komisjoni praktikas on erandina [põhiseaduses sätestatud majandusvabadusest] peetud 
lubatavaks majandustegevuse sidumist tegevusloakohustusega. Tegevusluba peab olema sätestatud 
seaduses, mis vastab põhiõiguste piiramise piiritletuse ja õigusselguse põhimõttele. Regulatsiooni 
sisu seisukohalt on komisjon pidanud oluliseks, et sätted tegevusloa tingimuste ja kehtivuse kohta 
tagaksid piisava ennustatavuse avaliku võimu tegevuse kohta. Selles suhtes omab tähtust ka see, 
kuivõrd võimuesindaja volitused on seotud seaduses sätestatud tingimuste või eesmärgist lähtuvate 
kaalutlustega [diskretsioon].“306 
 
Samuti on põhiseaduskomisjon selgitanud tegevusloa põhiseaduslikke tingimusi näiteks 
ravimiseaduse muutmise eelnõu läbivaatamisel (PeVL 33/2005 vp), osundades seejuures komisjoni 
varasemale praktikale (PeVL 28/2000 vp , s. 1-2, PeVL 28/2001 vp , s. 6/II, PeVL 19/2002 vp , s. 2/I 
ja PeVL 16/2003 vp , s. 2/I). Seega võib nimetatud tingimusi pidada praktikas kindlaks kujunenud 
põhimõteteks. 
 
Peamised üldnõuded on seega seaduslik alus, õigusselgus ja õiguskindlus haldusmenetluses, samuti 
lubadega seotud kaalutlusõigus. 
 

2.2.4. Usaldusväärsus 

Kõrvuti majandustegevuse tegevusloakohustusega tunneb Soome majandustegevuse õigus 
usaldusväärsuse hindamist, mis on seaduse alusel seatud registreerimise eelduseks.307 
Usaldusväärsuse nõuet on sisustatud näiteks asjaoluga, et registreeringu taotlejale ei ole teatud aja 
jooksul enne registreeringu taotlemist mõistetud kriminaalkaristust teo eest, mis osutab tema ilmsele 
sobimatusele antud tegevusalal tegutsemiseks.308 Põhiseaduskomisjon on arutanud seaduses 
sätestatud usaldusväärsuse nõuet mh seoses kindlustustegevusega.309 Kõrgem halduskohus 
(Korkein Hallinto-oikeus) on selgitanud usaldusväärsuse hindamist kinnisvaraäri puhul. Kohus leidis, 
et seaduses ettenähtud tähtaega, mille jooksul pärast kuriteo toimepanemist isikut usaldusväärseks ei 
loetud, ei saanud otse rakendada enne seaduse jõustumist toime pandud kuritegudele (§ 5 p 2). 
Samas leidis kohus, et isiku usaldusväärsust tuli antud juhul hinnata [...] võttes arvesse ka kurteod, 
milles ta on süüdi mõistetud enne seaduse jõustumist, samuti arvestades nende kuritegude iseloomu 
ja toimepanemisest möödunud aega.310 
 

2.2.8. Majnadustegevuse ainuõigus (seaduslik monopo l) 

Mõnes valdkonnas on seaduse alusel tegutsemiseks ette nähtud ainuõigus kas mõnes piirkonnas 
(kohalikud apteegid - Lääkelaki 10.4.1987/395) või üleriiklikult (Alkoholilaki 8.12.1994/1143 § 13). 
Tegemist on seaduse alusel loodud ehk õiguslike monopolidega (vt 6.1.). 
 

2.2.9. Heade kommete vastase majandustegevuse keeld  

SMTS § 1 kohaselt peab majandustegevus olema kooskõlas heade kommetega. Heade kommete 
vastane ja seega keelatud on näiteks hasartmängude korraldamine, uimastikaubandus ja 
lõbumajapidamine. Selline heade kommete vastane tegevus on enamasti ette nähtud ka 

                                                      
305 HE 274/2004 vp - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaarallisten ai- 
neiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta, arvutivõrgus: 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+274/2004&base=erhe&palvelin=www.riksdagen.fi&f=WORD 
306 Hallituksen esitys Eduskunnalle taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 
muuttamisesta. Arvutivõrgus: 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+38/2006&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD 
307 I. Saraviita. Suomen perusoikeusjärjestelmä, 2005, lk 457. 
308 Taolised usaldusväärsuse hindamise näitajad on ette nähtud kindlustuse vahendajale - PeVL 9/2005 vp - HE 220/2004 vp 
Hallituksen esitys laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Arvutivõrgus: 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_9_2005_p.shtml 
309 PeVL 9/2005.  
310 Kohutuotsus 18.02.2004, nr KHO:2004:15 Arvutivõrgus: http://www.kho.fi/paatokset/24322.htm 
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karistusseaduses. Mõned tegevusalad on lubatud üksnes teatud üldhuvide toetamise eesmärgil. 
Sellised õiguslikud monopolid on muu hulgas rahamänguautomaadid, loto ja kihlvedude 
korraldamine. Need tegevusalad on reguleeritud eriseadusega ja seda ei loeta majandustegevuseks 
majandustegevuse seaduse tähenduses.311  
 
Sellest järeldub, et head kombed on Soomes kehtiva majandusvabaduse piiriks. Huvitaval kombel ei 
leidu praktikat, kus heade kommete vastase majandustegevuse keeld oleks vaidlustatud, tuginedes 
põhiseaduslikule majandusvabadusele. 
 

2.2.10. Üldiste huvide arvestamine 

Soome parlamendi põhiseaduskomisjoni praktika analüüs viib järeldusele, et majandusvabaduse 
piiramise eelduseks ei ole majandustegevusest lähtuv füüsiline oht. Riigil on tugev ennetav ja 
tasakaalustav roll, mis peab eelkõige väljenduma seadustes. Majandustegevuse piirangud võivad olla 
samavõrd õigustatud lähtuvalt üldistest huvidest, põhiseadusega tagatud õigushüvedest, mida 
majandustegevus ohustab. Seadus peab seejuures tagama õigusselguse ettevõtja jaoks ning avaliku 
võimu volituste selge piiritletuse, et õigusi piirav tegevus oleks isiku jaoks küllaldase täpsusega 
ettenähtav. Üldiste huvide arvestamine, majandustegevusest lähtuvate kahjulike mõjude ennetamine 
ja  majandusvabaduse piiramine valdkondades, kus see on vajalik, on enamasti tagatud läbi 
registreeringu- või tegevusloakohustuse. 
 
Nii on põhiseaduskomisjon turvaseadust menetledes leidnud, et seaduses ette nähtud 
tegevusloakohustus ja sellega kaasnev majandusvabaduse riive on vältimatult vajalik oluliste 
ühiskondlike huvide kaitseks.312 Viidatud seisukohas leiti, et ehkki üldjuhul peab kaalutlusõigus 
tegevusloa andmisel olema piiratud seaduses sätestatud tingimustega (oikeusharkinta), mitte 
võimaldades vaba hinnangut lähtuvalt tegevusloa eesmärgist (tarkoituksenmukaisuusharkinta), 
õigustavad turvateenuse osutamisega kaasnevad kaalukad ühiskondlikud huvid antud juhul 
turvategevuse tõhusamat eelkontrolli, arvestades, et tegemist on avaliku võimu teostamisega. 
Sarnaselt argumenteeris põhiseaduskomisjon haldusorganile seadusega antud ulatuslikku 
kaalutlusõigust majandustegevuse eelkontrolli teostamisel ka näiteks relvaseaduse puhul (PeVL 
35/1997 vp , s. 3/I). 
 

2.2.11. Avalik kord ja turvalisus piirangupõhjusena  

Majutus- ja toitlustusseaduse eelnõu (HE 138/2004 vp) läbivaatamisel (PeVL 49/2004 vp) leidis 
põhiseaduskomisjon, et avaliku korra ja turvalisuse rikkumine ja elukeskkonna tõsine häirimine on 
legitiimne põhjus põhiseaduse § 18 lõikes 1 sätestatud majandusvabaduse piiramiseks. Kõne all oli 
toitlustusettevõtte lahtiolekuaja piirangu rikkumine või ettevõtte tegevuse kahjulikud tagajärjed, mille 
suhtes politsei poolt tehtud hoiatuse arvestamata jätmise korral tekib politseiasutusel seaduse alusel 
õigus rakendada lahtiolekuaja piirangut või keelata tegevus kas osaliselt või täielikult. Seaduse järgi ei 
tohi tegevuspiirangut rakendada rohkem kui kolmeks kuuks. Piirangu saab vaidlustada halduskohtus. 
Põhiseaduskomisjon leidis, et kõnealune piirang vastas proportsionaalsuse põhimõttele, kuna seadus 
sidus keelu rakendamise kindlate eeldustega (elukeskkonna tõsine häirimine jms) ning tingimusega, 
et hoiatusest ei ole välja tehtud. (Vt ka PeVL 14/2004 vp  s. 3/I).313 
 

2.2.12. Registreering materiaalselt võrdsustatud te gevusloaga 

Registreeringu nõuet on majandusvabaduse seisukohalt peetud materiaalselt tegevusloaga 
võrdsustatud regulatsiooniks (PeVL 24/2000 vp , s. 2/I, PeVL 45/2001 vp , s. 2/I; PeVL 56/2002 vp, s. 
2/I).314 Majandustegevuseks õigust andva registreeringu kustutamine on käsitletud samaväärselt 
tegevusloa kehtetuks tunnistamisega, mis toob kaasa isiku õiguste raskema riive kui taotletud loast 
keeldumine (PeVL 19/2002 vp , s. 2/II). Sarnaselt tegevusloakohustusega on põhiseaduskomisjon 
leidnud, et registreeringu sätestamisel seaduses kehtivad teatud põhiseadusest lähtuvad nõuded, 
mille täitmata jätmise korral ei ole registreeringut ette nägev seadus kooskõlas põhiseadusega (PeVL 

                                                      
311 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 22. 
312 Hallituksen esitys laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PeVL 28/2001 vp - HE 69/2001 
vp, arvutivõrgus: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_28_2001_p.shtml 
313 Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Arvutivõrgus: 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_49_2004_p.shtml 
314 PeVL 9/2005 vp. Arvutivõrgus: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_9_2005_p.shtml 



106 
 

40/2002 vp , s. 4/II). on Näiteks on põhiseaduskomisjon pidanud vajalikuks, et proportsionaalsuse 
nõude täitmiseks oleks registreeringu kustutamine seotud oluliste rikkumistega.315 
 

2.2.13. Eriliselt kontrollitud majandustegevus 

Majandustegevus teatud valdkondades on üldistes huvides allutatud eraldi nõuetele ja põhimõtetele. 
Majandushaldusõiguse kõrval on seejuures oluline koht konkurentsiõigusel.  
 

2.2.14. Monopolid ja üldhuviteenused 

Eristatakse õiguslikku ja loomulikku monopoli. Õigusliku monopolina käsitletakse olukorda, kus avalik 
võim on reserveerinud näiteks tegevuslubade abil mingi äritegevuse ühele ettevõtjale. Näiteks võib 
tuua lotoseaduses (1047/2001) sätestatud kiirloto korraldamine selle erinevates vormides. Loomuliku 
monopoliga on tegemist sel juhul, kui mingi tegevus saab olla majanduslikult tasuv vaid ühele 
ettevõtjale. Näiteks elektrituruseaduses (386/1995), maagaasituru seaduses (508/2000) või sideturu 
seaduses sätestatud võrguvalitseja on oma tegevuspiirkonnas enamasti loomulik monopol, kuna 
konkureeriva võrgu rajamine ja haldamine samas piirkonnas ei ole majanduslikult tasuv.316  
 
Üldhuviteenuste alal on majandustegevus eriliselt kontrollitud Euroopa Liidu direktiivide, 
konkurentsiseaduse ja valdkondlike eriseadustega. Üldiselt võib erilise kontrolli ja piirangute 
põhjuseks neis majandustegevuse valdkondades pidada osutatavate teenuste olulisusust üldsuse 
jaoks. Selline üldhuvi ei ole mõistena MTS-s sätestatud, kuid vastavad põhimõtted on ette nähtud 
muuhulgas energiaturgu ja elektroonilist sidet käsitlevates seadustes, mida põhiseaduskomisjon on 
käsitlenud. 
 
Nendes sektorites pannakse ettevõtjale olulisi, majanduslikult raskeid kohustusi, mis sunnivad taluma 
nende omandi kasutamist üldistes huvides (elektroonilise side võrkude omanike avalikustamise 
kohustus ja võrgu avamine kasutamiseks teistele isikutele). See on põhjendatud vajadusega tagada 
põhiõiguste kasutamine vaba konkurentsi tingimustes (elektroonilise side kandjate nagu kaablivõrgu 
kasutamiseks juurdepääsu võimaldamine mõistliku tasu eest). Mõnel juhul oli nende võrkude 
(kaablivõrk ning maagaasi ja elektri ülekandevõrgud) üks rajajatest ja omanikest loomuliku monopoli 
seisundis. See oli põhjuseks, et kohustada võrgu omanikku või valdajat loovutama võrgule 
juurdepääsuõigus mõistliku tasu eest teistele ettevõtjatele sellel tegevusalal. Reeglina on selliste 
kohustuste subjektiks olnud suurettevõtted, börsifirmad – nende omandiõiguse piiramiseks on 
põhiseaduskomisjon kujundanud põhimõtte, et omandipõhiõigus puudutab otseselt ainult üksikisikuid, 
kes on identifitseeritud juriidilise isiku omanikena.317 
 
Põhiseaduskomisjon on terves reas seisukohtades käsitlenud elektri-, maagaasi- ja elektroonilise 
sidega seotud konkurentsiõiguse küsimusi (monopolikontroll - turgu valitseva ettevõtja kohustused, 
olulise vahendiga seotud piirangud jms). Kõnealustes valdkondades on majandusvabadus üldistes 
huvides piiratud ja majandustegevus seotud eriliste kohustuste ja kontrolliga.318 Nimetatud 
seisukohtades on esitatud põhimõtted, mis kehtivad üldiselt kõigis taolistes majandustegevuse 
valdkondades, kus on tegemist olulise vahendina käsitletava võrguettevõtte või muu monopoliga, mis 
osutab elanikkonnale eluliselt olulist teenust.319 
 
Energiaturu ja elektroonilise side regulatsioon EL-s rajaneb ühtsetele põhimõtetele, mis on järgnevad: 
1) võrguteenuse ja põhiteenuse osutamise eraldamine vähemalt raamatupidamises; 2) võrgule 
juurdepääsu avamine konkurentsi tekitamiseks;  3) võimalus kontrollida võrguteenuse osutamist 
tegevuslubadega; 4) võimalus võrgu kasutustingimuste ja -tasude reguleerimiseks, et ära hoida 
ristsubsideerimist ja diskrimineerimist hindade osas; 5) liikmesriikide õigus ja kohustus nõuda 
turuosalistelt eluliselt vältimatu tähtsusega teenuste ehk üldhuviteenuste osutamist.320 
                                                      
315 PeVL 56/2002 vp - HE 99/2002 vp. Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta. Arvutivõrgus: 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_56_2002_p.shtml 
316 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 268. 
317 I. Saraviita. Suomen perusoikeusjärjestelmä, 2005, lk 458. 
318 Põhiseaduskomisjoni seisukohad PeVL 2/1986 vp (kaablivõrgu teenuste seadus), PeVL 19/1994 vp (elektrituru seadus), 
PeVL 1/1996 vp (telekommunikatsiooni seadus), PeVL 47/1996 vp (televisioonituru seadus), PeVL 4/2000 vp (maagaasituru 
seadus), PeVL 34/2000 vp ja PeVL 5/2001 vp (televisioonituru seaduse muudatused), PeVL 8/2002 vp ja PeVL 61/2002 vp 
(sideturu seaduste muutmine), PeVL 63/2002 vp (elektrituru seaduse muutmine), PeVL 37/2004 vp (maagaasituru seaduse 
muudatus) jt. 
319 HE 128/2004 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta, arvutivõrgus: 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+128/2004&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD 
320 P. Mäkinen, P. Paloranta, H. Pokela, K. Vuori. Markkinaoikeuden perusteet, 2006, lk 270. 
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Suurettevõtete tegevust puudutab põhiseaduskomisjoni praktikas rakendust leidnud põhimõte, mille 
järgi tuleb majandusvabadusse sekkumise õigustatuse hindamisel tuleb arvestada, kui vahetult 
piirang mõjutab juriidilise isiku taga oleva füüsilise isiku varalisi positsioone. (PeVL 34/2000 vp , s. 2, 
PeVL 61/2002 vp , s. 3-4, PeVL 45/2005 vp , s. 3/I, ja PeVL 10/2007 vp , s. 2). Mida kaugemal on 
juriidiline isik üksikisikust ja mida väiksemad ning vahendatumad on ette nähtud meetmete mõju 
üksikisiku konkreetsetele majanduslikele huvidele, seda vähem tõenäoline on juriidilise isiku suhtes 
kehtestatud meetmete vastuolu omandipõhiõigusega (PeVL 45/1996 vp , 2/II, ks. myös PeVL 17/1997 
vp , s. 3/I). PeVL 9/2008 vp - U 47/2007 vp, U 48/2007 vp). 
 

2.2.15. Välismaised äriühingud 

Välisinvesteeringute piirangud on Soomes minimaalsed ja reeglina koheldakse välismaised 
investoreid samaväärselt kodumaiste investoritega. Siiski esinevad teatud valdkondades piirangud, 
kus investeerimiseks on vajalik taotleda täiendav luba. 
 
Väljapoolt Euroopa majanduspiirkonna riike Soome turule tulnud ettevõtjatele kehtivad erinõuded ning 
eriline eel- ja järelkontroll sellistes majandustegevuse valdkondades nagu krediidi- ja finantsasutused 
(Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa, 30.12.1993/1608), 
kindlustustegevus (Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä, 17.3.1995/398), investeerimisteenused (Laki 
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa, 01.08.1996/580), 
maavarade kaevandamine (Kaivoslaki, 503/1965), äriühingute ja väärtpaberite omandamine (Laki 
ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta, 1612/1992) jt. 
 
Piiratud on välismaalaste õigus osta kinnisvara piiri- või kaitsealadel. Piiratud on kinnisvara 
omandamine ja ettevõtlusega tegelemine Ahvenamaal, mille suhtes kehtivad erireeglid.321 
 
Euroopa Liidu liikmelisus (nelja majandusvabaduse põhimõte ja rahaliit) piirab EL õiguse tasandil 
võimalusi teha isikutel kodakondsuse alusel vahet majandustegevuse õiguse teostamisel.322 Sellest 
lähtuvalt jaguneb välismaiste ettevõtjate seisund Soomes põhimõtteliselt kaheks – Euroopa 
majanduspiirkonna (sh EL) riikide ettevõtjad ning teised. (vt ka 2.2. – majandustegevuse isik). 
 
Euroopa majandusruumi füüsilised isikud saavad tegutseda kohalikega samadel alustel, äriühingud 
aga Soomes registreeritud filiaali kaudu (SMTS § 1). 
 
SMTS § 1 määrab kindlaks isikud, kellel on õigus tegeleda Soomes majandustegevusega: 

1) füüsiline isik, kelle elukoht on Euroopa majanduspiirkonnas; 
2) Soome ühing või sihtasutus; ning 
3) Soomes registreeritud filiaali kaudu tegutsev ühing või sihtasutus, mis on asutatud mõne  

Euroopa majanduspiirkonna riigi seaduste kohaselt ja kellel on nõuetekohane elu- või 
asukoht mõnes Euroopa majanduspiirkonda kuuluvas riigis. 

 
Patendi- ja Registriamet võib anda loa majandustegevuse alustamiseks ka muule kui ülal loetletud 
isikutele. Sellist luba vajab tegutsemiseks ka täis- ja usaldusühing, mille liige ei kuulu ülal loetletud 
isikute hulka.323 
 
Juhul kui isik resideerib alaliselt väljaspool EEA-d, peab ta taotlema tegutsemisloa Patendi- ja 
Registriametist ning tal peab olema EEA-s alaliselt resideeriv esindaja, kes on samuti kantud 
äriregistrisse. 
 
Lisaks on käesoleva ajani kehtinud nõue, et isikul peab olema Soomes alaliselt resideeriv esindaja, 
kes tuleb kanda äriregistrisse. Esindaja teovõime ei tohi olla piiratud ja ta ei tohi olla pankrotis. 
Esindajale kätte antud teated loetakse isikule kohale toimetatuks (SMTS § 6 lg 3).  
 
Parlamendi menetluses on eelnõu majandustegevuse seaduse ja äriregistri seaduse muutmiseks, 
mille eesmärgiks on isikute võrdse kohtlemise tagamine ettevõtluse alustamisel (HE 20/2008 vp). 
Kehtiva seaduse järgi on välismaised ettevõtjad kohustatud Soomes tegutsemiseks registreerima 

                                                      
321 Ülevaade ärikeskkonnast Soomes. Eesti Suursaatkond Helsingis. Arvutivõrgus: http://www.estemb.fi/est/ariinfo/aid-532#2 
322 I. Saraviita. Suomen perusoikeusjärjestelmä, 2005, lk 430. 
323 Avoin yhtiö ja kommandiittiythiö. 
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äriregistris Soome esindaja ja see nõue on toonud kaasa vastuolu EL õigusega, kuna koormab teiste 
liikmesriikide ettevõtjaid ebavõrdselt. Eelnõu järgi vabastatakse kohaliku esindaja määramise 
kohustusest Euroopa majanduspiirkonna füüsilised isikud ja Soome ühingud ja sihtasutused, kellel on 
Euroopa majanduspiirkonnas allkirjaõiguslik esindaja. Lisaks sätestatakse, et välismaine ühing või 
sihtasutus, mis on asutatud Euroopa majanduspiirkonna riigi seaduste kohaselt ja mille/kelle ametlik 
elu- või asukoht on majanduspiirkonnas, peab omama esindajat majanduspiirkonnas.324 Parlamendi 
majanduskomisjon on muudatuse heaks kiitnud.325 
 
Sama põhimõte kehtib juba 2003. aastal jõustunud seadusemuudatuse järgi Patendi- ja Registriameti 
poolt väljastatava tegevusloa puhul.326 
 
Euroopaõigusest lähtuv eriregulatsioon kehtib elektroonilise kaubanduse alal, kus kehtib 
lähtekohariigi põhimõte (Country of Origin – e-kaubanduse direktiiv 2000/31/EÜ). Nii sätestab Soome 
infoühiskonna teenuse seaduse § 5 (infoühiskonna teenuse osutamise vabadus), et teises Euroopa 
majanduspiirkonna riigis asutatud teenusepakkuja tegutsemist Soomes ei tohi üldreeglina siduda 
majandustegevuse piirangutega (nagu tegevusload, registreerimise või teavitamise kohustus). Samas 
on ette nähtud juhud, mis õigustavad sellest põhimõttest erandite tegemist.327 
 
2.2. Majandustegevuse teostamine 
Lisaks SMTS-s sätestatule võib välja tuua mitmeid valdkonnaüleseid majandushaldusõiguse 
põhimõtteid, mis on rakendamispraktikas tunnustust leidnud tulenevalt põhiseadusest ja teistest 
seadustest. Suurem osa neist on sõnastatud Soome parlamendi põhiseaduskomisjoni praktikas 
majandusvabaduse, omandipõhiõiguse ja teiste põhiõiguste piiritlemisel erinevates valdkondades 
majandustegevust reguleerivate seaduste läbivaatamisel. 
 
SMTS ei käsitle tegevuslubadega kaasnevat majandustegevuse eelkontrolli ega järelevalvet . 
Järelevalve on sätestatud valdkondlikes seadustes ja seda teostavad enamasti loa välja andnud isik 
või kohalikud politseiasutused. Nõuetevastane tegevus võib tuua kaasa hoiatuse, ettevõtte ajutise 
sulgemise või raske rikkumise korral loa kehtetuks tunnistamise. 
 
Sellise majandustegevuse puhul, millega kaasneb oht inimeste peamistele huvidele ja turvalisusele, 
on Soome ja ka EL järelevalveorganitele seadusega antud kontrolli- ja järelevalvevolitusi, mis riivavad 
kodu puutumatust nii kontoriruumide kui ettevõtjate kodude osas. Majandustegevusega tegelevad 
isikutele laienevad ka mitmed kriminaalmenetluslikud meetmed ja karistusnormid. 
Põhiseaduskomisjon on selliste seaduste osas kaalunud ühelt poolt majandusvabadust ja teiselt poolt 
inimeste (põhi)õiguste kaitse vajadust.328 
 
2.3. Majandustegevuse õiguse lõppemine ja peatumine  
SMTS ei sätesta majandustegevuse õiguse lõppemise ja peatumise aluseid, kuid need on ette nähtud 
eriseadustes. Põhiseaduskomisjon on järjekindlalt käsitlenud tegevusloa kehtetuks tunnistamist isiku 
õiguste raskema riivena kui tegevusloa taotluse rahuldamata jätmist. (PeVL 28/2001 vp , s. 7/I, PeVL 
19/2002 vp , s. 2/II). Põhiseaduskomisjon peab seetõttu proportsionaalsuse seisukohalt vajalikuks  
piirata tegevusloa kehtetuks tunnistamise võimalus raskete või eriliselt asjakohaste rikkumistega ning 
eeldusega, et tegevusloa omanikule tehtud meeldetuletused või hoiatused ei ole toonud kaasa  
tegevuses esinenud puuduste kõrvaldamist (PeVL 40/2002 vp , s. 4/II).329 Tegevusloa kehtetuks 
tunnistamise aluste täpset sätestamist seaduses on peetud põhiseaduslikuks eelduseks, et 
majandusvabadust saaks üldse seadusega sel viisil piirata.330 
 
2.4. Karistussätted 

                                                      
324 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a 
§:n muuttamisesta (HE 20/2008 vp), arvutivõrgus: http://www.edilex.fi/virallistieto/he/20080020 
325 Talousvaliokunnan mietintö (6/2008 vp), arvutivõrgus: 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/tavm_6_2008_p.shtml 
326 Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta (893/2002), arvutivõrgus: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020893 
327 Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 5.6.2002/458. Arvutivõrgus: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020458 
328 I. Saraviita. Suomen perusoikeusjärjestelmä, 2005, lk 457-458. 
329 PeVL 66/2002 vp - HE 162/2002 vp.  Seoses raudteeseaduses ettenähtud lubadega, arvutivõrgus: 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_66_2002_p.shtml 
330 PeVL 19/2002 vp - HE 46/2002 vp. Seoses ravimimüügi lubadega, arvutivõrgus: 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_19_2002_p.shtml 
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SMTS § 27 sätestab sanktsioonina trahvi teo eest, mis seisneb § 6 lõikes 3 ette nähtud esindaja 
määramise või teavitamiskohustuse nõuete eiramises või muul viisil üleastumises seaduses 
sätestatud majandustegevuse õigusest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on väike või selle eest ei ole 
muus seaduses ette nähtud raskemat karistust. 
 
Üldine väärteokoosseis on vajalik eelkõige selliste kohustuste täitmise tagamiseks nagu 
teavitamiskohustus, mille eiramise korral muid tagajärgi ei pruugi olla. Kõrgeim Halduskohus on 
selgitanud, et teavitamiskohustuse  täitmata jätmine iseenesest ei anna alust keelata vaba 
majandustegevust või majandustegevust, mille jaoks on isik saanud ettenähtud tegevusloa (KHO 
1980 A II 91).331 
 
2.5. SMTS sätted üksikutele tegevusaladele 
SMTS § 6 lg 2 sätestab alaealise õiguse tegeleda majandustegevusega tingimusel, et selleks on  
eestkostja nõusolek või kohtu luba. 
 
Lisaks sisaldab SMTS erisätteid, mis käsitlevad kaubandusliku meresõitu (§ 4 ja § 6 lg 4)  ning 
haridusasutustes ja kinnistes asutustes toodetud kauba turustamist (§ 13). 
 
Kaubanduslik meresõit on reguleeritud rahvusvaheliste konventsioonidega, seetõttu on seda käsitleva 
sätte paiknemine SMTS-is seletatav eelkõige õigusselguse tagamise eesmärgiga. 
 
Haridusasutustes ja kinnistes asutustes toodetud kauba turustamisele sätestab MTS üldnõudena 
eelneva teavitamiskohustuse (vt p 3.2.). Teavitajaks on vastav asutus. 
 

3. Kokkuvõte Soome majandustegevuse õigusest 

Üldiselt kehtib majandusvabaduse põhimõte, millest põhiseadusega kooskõlas olevaks erandiks on 
teavitamis- või tegevusloakohustused, mis peavad olema sätestatud seaduses, järgides üldisi 
põhiõiguste piiramise tingimusi. 
 
Põhiseaduslikust majandusvabadusest lähtuvalt on igaühel õigus hankida sissetulekut vabalt valitud 
tegevusalal. MTS  sätestab Majandustegevuse vabadust on seadusega piiratud tegevusaladel, kus 
on ette nähtud teavitamis- või tegevusloakohustus (või kohustuslik registreering). Välja arvatud 
majandustegevuse seaduses sätestatud erand enda elatamisele ilma selleks eraldi tegevuskohta  ja 
võõrast tööjõudu kasutamata, eeldab äritegevuse alustamine põhiteavituse tegemist. 
 
Majandustegevuse isiku infovahetus avaliku võimu organitega moodustab ühtse süsteemi (Y-tunnus 
ja ja äriregister kui ühtne kontaktpunkt), mida infovahetuse äriregistriseadus ning ettevõtlus- ja 
ühinguteabe seadus. 
 
Tegevusloakohustus on sätestatud valdkondlikes eriseadustes. MTS ei sätesta ammendavalt 
majandusvabaduse piiramise eeldusi ega reguleeri selliseid küsimusi nagu tegevuslubade, 
sobivustunnistuste jms autoriseerimisskeemide liigid, loamenetluse põhimõtted. 
 
Seega ei kujuta SMTS endast Soome majandushaldusõiguse kõikehõlmavat modifikatsiooni ning 
rääkida ei saa sellisest kodifitseerituse astmest nagu Austria või Saksamaa puhul. Majandustegevuse 
üldosa seadus (Laki elinkinon harjoittamisen oikeudesta) on ligi sada aastat vana ja seda on 
kehtivusaja jooksul palju kordi muudetud. 
 
Arvestades asjaolu, et kõnealune seadus on ebaülevaatlik, sisaldades samas ajaloolistel põhjustel 
kasuistlikke norme, ei ole see kuigi hea võrdlusmaterjal, pidades silmas kaasaegse 
majandustegevuse õiguse üldosa kodifitseerimise eesmärki. Seaduses ei kajastu mitmed olulised 
põhimõtted, mis on eriseaduste põhiseaduslikkuse eelkontrolli käigus välja toodud Soome parlamendi 
põhiseaduskomisjoni (PeVL) poolt, kellel on majandusvabaduse sisustamisel kandev roll. 
 
Asjakohane võrdlusmoment tekib, kui vaadelda Soome majandushaldusõiguse põhiregulatsiooni 
seostatuna eriseaduste, rakenduspraktika ja EL õiguse ülevõtmise käigus tehtud järeldustega.  

                                                      
331 HE 259/1992 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta 
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Arvutivõrgus: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/he+259/1992 
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Sarnaselt Eestiga on Soomes majandusvabadus (ettevõtlusvabadus) sätestatud põhiõigusena. 
Erinevalt Eestist on Soome õiguskorras majandusvabaduse sisustamisel pikaajaline kogemus. Eesti 
seaduste lisandumise tempo, sh seoses EL õiguse harmoneerimisega, on ilmselt olnud kiirem kui 
õiguskorra sisuline areng. Soome seevastu on olnud EL õiguse ülevõtmisel mitte ainult kiire, vaid ka 
sisuline. Selle viimaseks näiteks on teenuste direktiiv, mille kohta on koostatud põhjalik mõjude 
analüüs („Palveludirektiivi ja Suomi“). 
 
Vaatamata sellele, et majandustegevuse õiguse olulisemad alused ei ole koondatud ühte seadusesse 
vaid on ette nähtud valdkondlikes eriseadustes, on Soome õigusele omane seesmine sidusus ja 
kindlate põhimõtete olemasolu. 
 
Käesolevas võrdluses väärivad ehk esile tõstmist järgmised punktid: 
  

- Vaba majandustegevuse mõiste, mis moodustab omamoodi üksikisiku majandusvabaduse 
tuuma. Selgelt piiritletud juhtumid, kus tuleb teha põhiteavitus ja kus seda ei nõuta. 

- Ühtse kontaktpunkti lahendus. Piisab, kui isik on teavitanud ühte kontaktpunktina määratletud 
haldusorganit, kes omakorda hoolitseb teabe edastamise eest. 

- Põhimõte, et mitte ainult tegevusluba, vaid ka tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused 
peavad olema täpselt seaduses sätestatud, selleks et tegevusloakohustus saaks olla 
majandusvabadusega kooskõlas. 

- Tegevuslubade korralduses on suundumus muuta läänivalitsuse poolt väljastatavad 
tegevusload üleriigiliseks, koondades vastava valdkonna loa väljastamise pädevuse ühte 
läänivalitsusse (nt inkassoteenused – Uudenmaa). See on põhjendatud valdkondades, kus 
tegevusloa väljaandmine eeldab ühtset kompetentsikeskust, kuid samas peaks jääma 
otsustamine kohalikule tasandile.  

- Eriliselt kontrollitud majandustegevus. Sotsiaalriigi põhimõtte valguses on tähelepanuväärsed 
need majandustegevuse põhimõtted, mis puudutavad majandustegevust üldhuviteenuste 
vallas ja heade kommetega vastuolus oleva tegevuse osas. 

- Euroopa majanduspiirkonna ettevõtjate võrdne kohtlemine, 3. riikide ettevõtjatele ettenähtud 
erinõuded ja Patendi- ja Registriametile antud kaalutlusõigus põhjendatud erandite 
tegemiseks. 
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§ 9. Norra, Rootsi, Taani, Island 
 

1. Sissejuhatus 

Skandinaavai majandushaldusõiguse regulatsioonide analüüsimise tulemus baseerub inglise keeles 
elektrooniliselt kättesaadavate materjalidel.332 Lisaks on vahendatud EL siseturu teenuste direktiivi 
kontaktisikute poolt edastatud informatsiooni, mis puudutab kõnealustes liikmesriikides kehtivat õigust 
ja direktiivi ülevõtmiseks kavandatavaid õigusakte. 
 
Igas vaatlusaluses riigis leidub mitmeid majandushaldusõiguse aspekte reguleerivaid seadusi. 
Siinkohal ei ole eesmärgiks anda täielikku ülevaadet ühe või teise riigi majandustegevuse õigusest, 
vaid eelkõige selgitada välja võrreldava põhiregulatsiooni olemasolu või puudumine ning edastada 
kontaktisikutelt saadud teave, mis puudutab nende riikide lähenemist teenuste direktiivi ülevõtmisele. 
 

2. Norra 

2.1. Võimalik eeskujuregulatsioon 
Norra äriregistri veebilehel on inglise keeles kättesaadavad mitmed majandustegevuse valdkonna 
seadused: 
 
Ettevõtlusteabe kohustuste registri seadus - The Act regarding the Register of Business Reporting 
Obligations; Ettevõtlusteabe kohustuste registri seaduse rakendamismäärus - Regulation for the Act 
regarding the Register of Business Reporting Obligations; Äriregistri seadus - The Business 
Enterprise Registration Act; Juriidiliste isikute keskregister - The Central Coordinating Register for 
Legal Entitites; Äriühingute registreerimise nõuded - Regulations Concerning Registering Business 
Enterprises. Lisaks on seal aktid, mis reguleerivad ärinimesid, prokuurat, registreerimistasusid jms.333  
 
Esile tõstmist väärib ettevõtlusteabe registri seadus334, mille eesmärgiks on tagada avaliku võimu 
poolt nõutava ettevõtlusalase teabe tõhus koordineerimine ja kasutamine. Register on loodud 
mitmesuguste teabe esitamise kohustuste üle arvestuse pidamiseks ja ajakohase ning koordineeritud 
kasutamise tagamiseks (§ 1). Kõnealune 1997. aastal jõustunud seadus tagab kontrolli avaliku võimu 
organite poolt ettevõtjatelt nõutava teabe üle, kohustades neid enne teabe esitamise kohustuse 
kehtestamist või muutmist kandma see registrisse. Kohustus ei jõustu enne registreerimist (§ 4). 
Organid on kohustatud võimaluse korral mitte kehtestama täiendavaid kohustusi, vaid hankima oma 
info teiste organitega koordineeritult, st kasutades selleks olemasolevat teavet, mis ettevõtjad on 
avalikule võimule juba esitanud ja mis kajastub registris. Teabe koordineerimine võib seisneda teabe 
ülekandmises ühelt organilt teisele või organite vahelises koostöös teabe ühiseks hankimiseks või 
ühise tähtaja seadmises teabe andmisele. Kui teave saadakse teiste organite käest ja see ei kajastu 
registris, siis tuleb sellest viivitamata registrit teavitada (§ 5). 
 
Eelanalüüsis viidatud turunduse kontrollimise seadus (Marketing Control Act) reguleerib tarbijakaitse 
ja reklaami valdkonda; kontsessioonide seadus (Concessions Act) seevastu sisaldab asjaõiguse 
avalik-õiguslikke piiranguid põllumajandusvaldkonnas.335 Majandushalduse üldosa jaoks need 
seadused sobivat võrdlust ei paku. 
 
Norra Kuningriik ei kuulu Euroopa Liitu, kuid Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigina on Norra 
sisuliselt oma seadused suures osas Euroopa Liidu õigusega harmoneerinud. Sellest annab 
tunnistust muu hulgas asjaolu, et teenuste direktiivi ülevõtmiseks on ette valmistatud 
seaduseelnõu.336 
 
2.2. Norra teenuste osutamise seadus  

                                                      
332 Kirjanduse otsing ESTER e-kataloogist ei anna sobivat, ajakohast ja ülevaatlikku käsitlust kõnealuste riikide 
majandushaldusõiguse kohta. 
333 Brønnøysundregistrene, register authority and source of information > Acts and regulations. Arvutivõrgus: 
http://www.brreg.no/english/acts/ 
334 Arvutivõrgus: http://www.brreg.no/english/acts/oppgavereglov.html 
335 Act relating to concession in the acquisition of real property (Concession Act), arvutivõrgus: 
http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Konsesjonsloven%20engelsk.pdf 
336 Lov om tjenestevirksomhet, töödokument 20.02.2008. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Siseturuosakonna 
tarbija- ja konkurentsipoliitika talituse peaspetsialist Andrus Ruubase kaudu edastatud teave. 
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Käesolev on lühiülevaade Norra teenuste osutamise seadusest (lov om tjenestevirksomhet – 
seaduseettepanek kuupäevaga 20.02.2008), eelkõige selle eesmärkidest ja reguleerimisalast. Samuti 
otsitakse vastust küsimusele, kas nimetatud seadus võiks õigusvõrdlevast perspektiivist vaadatuna 
sobida näidiseks Eesti majandustegevuse seaduse üldosa koostamise puhul.  
 

2.2.1. Norra teenuste osutamise seaduse eesmärgid j a reguleerimisala 

Kuna Norra Kuningriik kuulub Euroopa Majanduspiirkonda, on Norra vastavast leppest lähtuvalt 
kohustatud vastu võtma teenuste osutamist reguleeriva seaduse, mis kehtestaks vajalikul määral 
teenuste direktiivi 2006/123/EÜ sätted Norra õigusruumis.  
 
Siinkohal järgneb ülevaade seaduse ülesehitusest:  
 
I peatükk – reguleerimisala ja definitsioonid 
§ 1 Eesmärgid 
§ 2 Reguleerimisala 
§ 3 Suhe muu seadusandlusega 
§ 4 Definitsioonid 
II peatükk – taotlused ja informatsioon 
§ 5 Kontaktpunktid [elektrooniline side vastava avaliku võimu asutusega] 
§ 6 Dokumendid [nende vastastikune tunnustamine] 
III peatükk – õigus tegevuse alustamisele 
§ 7 Tegevusloa saamise tingimused 
§ 8 Menetlustähtajad 
§ 9 Tegevusloa ulatus ja kestvus 
§ 10 Keelatud nõuded  
IV peatükk – ajutine piirideülene teenuste osutamine 
§ 11 Õigus teenuste osutamisele [Norras] 
§ 12 Erandjuhud 
§ 13 Teenuste saajate õigused 
IV peatükk – teenuste kvaliteet 
§ 14 Teenuste saajate informeerimine 
§ 15 Ametialane vastutuskindlustus ja garantiid 
§ 16 [Teenuste kohta] kommertskanalites informatsiooni levitamine 
§ 17 Paralleelne teenuste osutamine mitmel alal 
VI peatükk – administratiivne koostöö 
§ 18 Vastastikune abistamine [Norra ja lepperiikide vahel] 
§ 19 Kontrollorganite töö 
§ 20 Informatsioon teenuse osutaja karistusregistri kohta 
§ 21 Vastastikune abistamine erandlike üksikjuhtude puhul 
VII peatükk – lõppsätted 
§ 22 Seaduse kehtima hakkamine 
§ 23 Seadusemuudatused teistes seadustes 
 
Seaduse eesmärgid ja reguleerimisala on sätestatud esimeses peatükis. Vastavalt § 1 on seaduse 
eesmärgiks teenuseid osutavate äriühingute loomise ning majandusühenduse siseselt teenuste 
osutamise lihtsustamine. Samuti on seaduse üks eesmärke teenuste kõrge kvaliteedi tagamine. § 2 
lähtuvalt reguleerib seadus kõikide teenuste osutamist, mis on hõlmatud Norra ja majandusühenduse 
vahelise leppe kolmanda osa kolmandast peatükist. Nimetatud peatüki artiklist 37, ning samuti 
seaduse § 4 lähtub, et leppe raames tuleb teenuste all mõista kõiki teenuseid, mida tavaliselt 
osutatakse tasu eest äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja poolt ja seda eeldusel, et teenused ei 
ole hõlmatud leppe kaupade, kapitali ja isikute vaba liikumist reguleerivatest sätetest.  
 
Edasi lähtub seaduse § 2 lg 3, vastavuses teenuste direktiivi art. 2, va lg 2 a), rida tegevusalasid, mis 
ei kuulu seaduse reguleerimisala alla:  
a) finantsteenused; 
b) elektroonilised kommunikatsiooniteenused, kommunikatsioonivõrgustikud ning nendega seotud 
seadmed ja teenused, mis on hõlmatud direktiividest 2002/19EÜ; 2002/20/EÜ; 2002/21/EÜ; 
2002/22/EÜ ja 2002/58/EÜ; 
c) tranporditeenused, mis on hõlmatud majandusleppe 6. peatükist; 
d) ajutist tööd vahendavate tööbüroode teenused; 
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e) terviseteenused; 
f) audiovisuaalsed ja raadioteenused; 
g) hasartmänguteenused; 
h) avaliku võimu teostamisega seotud teenused; 
i) sotsiaalteenused; 
j) erafirmade poolt osutatavad turvateenused; 
k) avaliku võimu otsusega ametisse nimeatud notarite ja kohtutäiturite poolt osutatavad teenused. 
 
Ülevaatlikult kõneldes järgib nimetatud seadus üldjoontes teenuste direktiivi ülesehitust, kuid seda 
siiski Norra puhul kehtivate piirangutega arvestades ja sätteid Norra oludele kohandades.  
 

2.2.2. Norra seaduse sobivus eeskujuregulatsiooniks  

Majandustegevuse seaduse üldosa olulisimaks rolliks peaks olema kõiki erinevate majandustegevuse 
alasid reguleerivate õigusaktide kujundamine, olles õiguslikuks põhiraamistikuks 
majandustegevusega alustava ning tegeleva isiku suhtes. Sellest lähtudes on Norra seaduse 
suurimaks nõrkuseks eeskujuregulatsioonina, et seadus reguleerib vaid teenuste osutamisega seotud 
majandustegevust ning sedagi kindlalt piiritletud määral. Seadus sisaldab majandusleppega seotud 
kohustuste täitmiseks vajalike teenuste direktiivi sätete ümberkirjutusi. Kuna ka Eesti 
kodifitseerimisprojekti puhul on tähtsaimaks suuniseks teenuste direktiiv, tulekski teenuste 
reguleerimise puhul lähtuda otse sellest.  
 
Üldisemalt Norra (majandusalasest) õigusest rääkides on regulatsioon killustatud pika rea erinevate 
seaduste vahel. Põhiregulatsioon kui selline puudub.  
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuna seadus reguleerib vaid teenuste osutamist ning selle eesmärgid ja 
reguleerimisala lähtuvad leppest majanduspiirkonnaga, piirab see olulisel määral seaduse aktuaalsust 
kui võimalikku eeskujuregulatsiooni Eesti majandustegevuse seaduse üldosa puhul. 
 

3. Rootsi 

Majandustegevuse õiguse kohta Rootsis on üllatavalt keeruline leida ingliskeelset ülevaatlikku infot. 
Rootsi äriregistri337 ega patendi- ja registriameti338 veebileht vastavaid viiteid ei sisalda. Valitsuse 
veebilehe kaudu leidub justiitsministeeriumi lehelt ingliskeelne lühitutvustus erinevatest 
õigusvaldkondadest, kus lähim vaste on äriühinguõigus.339 Suuremat abi ei ole ka Eesti ettevõtja 
infoväravast.340 Alljärgnev lähtub seetõttu internetiotsinguga saadud infost. 
 
Rootsi äriõiguse valdkonna põhjapanevate seaduste hulka kuuluvad lepinguõiguse seadus - 
Contracts Act /Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område; 
kingituste seadus - Gifts Act /Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva;  
piirangu seadus (reguleerib hagi esitamise aegumistähtaega) - Limitations Act P/Preskriptionslag 
(1981:130); heauskliku omandamise seadus - Good Faith Acquisition of Personal Property Act /Lag 
(1986:796) om godtrosförvärv av lösöre; kaubandusesindaja seadus - Commercial Agents Act /Lag 
(1991:351) om handelsagentur; kaubandustegevuse seadus - Sales of Goods Act /Köplag 
(1990:931); rahvusvahelise eraõiguse seadus - Applicable Law (International Sale of Goods) Act /Lag 
(1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker; võlanõudmise seadus - 
Promissory Notes Act /Lag (1936:81) om skuldebrev; ettevõtete vahel krediidi alusel müügi seadus - 
Credit Sales Between Undertakings Act /Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare 
m.fl.; kreeditoride teavitamise seadus  - Notice to Unknown Creditors Act /Lag (1981:131) om kallelse 
på okända borgenärer; intressiseadus - Interest Act /Räntelag (1975:635); ärikeelu seadus - Trading 
Prohibition Act /Lag (1986:436) om näringsförbud; tagatisfondi deponeerimise seadus - Deposit of 
Money in Escrow Act /Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.341 
 

                                                      
337 Bolagsverket, arvutivõrgus: http://www.bolagsverket.se/in_english/forms_information/ 
338 Swedish Patent and Registration Office (PRV), arvutivõrgus: http://www.prv.se/Sidhuvudlankar/In-English/ 
339 Regeringskansliet, Government Offices of Sweden > The Ministry of Justice > Legislation and justice > Company Law, 
arvutivõrgus: http://www.sweden.gov.se/sb/d/9171 
340 Aktiva.ee > alustavale ettevõttele > Rootsi kuningriik, arvutivõrgus: 
http://www.aktiva.ee/462/Text/Rootsi_Kuningriik.html?Session=154aafe4a7143d6d876b7b805c4100cf 
341 Grundläggande affärsjuridik, arvutivõrgus: http://www.nj.se/njab/produkt.nsf/lf1?ReadForm&79687 
Vrdl Swedish statutes in translation, arvutivõrgus: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/04/90/87/fe3c5e91.pdf 
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Majandushaldusõiguse põhiregulatsioonina võrreldavat seadust nimetatud seaduste hulgast ei leidu. 
 
Äritegevuse alustamise üldnõuded Rootsis eeldavad lisaks täisealisusele (18.a) ja nõudele, et isik ei 
oleks eestkoste all (vastavalt eestkoste seadusele – Föräldrabalken) ega pankrotis, et isikul ei oleks 
äritegevusega tegeleda ärikeelu seaduse alusel.342 
 
Majandustegevuse kitsendustest vääribki esiletõstmist ärikeelu seadus (Lag om näringsförbud) mis 
näeb ette pankrotiga mitteseotud ärikeelu rakendamise võimaluse. Ärikeeldu saab seaduse alusel 
rakendada põhjendatud juhtudel, kui isik on raskelt rikkunud majandustegevusega seotud kohustusi 
ja selle eest süüdi mõistetud kuriteos või jätnud olulisel määral maksmata makse vms.343 Kuna need 
küsimused ei kuulu EL teenuste direktiivi reguleerimisalasse, ei ole ärikeelu seadust kavas muuta.344 
 

4. Taani 

Taanis täidab ühtse kontaktpunkti ülesandeid kaubanduse ja äriühingute agentuur (DCCA).345 
Majandustegevuse alastest seadustest on agentuuri veebilehel inglise keeles kättesaadavad 
äriühingu vorme reguleerivad seadused (The Danish Private Companies Act - Bekendtgørelse af lov 
om anpartsselskaber, The Danish Public Companies Act - Bekendtgørelse af lov om aktieselskaber,  
Consolidated Act on Certain Commercial Undertakings - Bekendtgørelse om lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder), The Danish Act on the European Company (the SE Act), The 
Danish Act on the European Cooperative Society (the Danish SCE Act).346 
 
Ettevõtluse toetamise seadus (Industry and Trade Promotion Act - Lov om erhvervsfremme)347 on 
kättesaadav Taani keeles.348 Inglise keeles kättesaadavate materjalide põhjal võib järeldada, et selle 
seaduse reguleerimisesemeks on ettevõtluse toetamine riigi poolt, mitte majandustegevuse 
kitsendused.349 
 

5. Island 

Eelanalüüsis viidatud Islandi äritegevuse seadus (Law Respecting Professional Commerce) on  
kasuistlik, mis on seletatav riigi väiksuse ja kohaga maailmakaardil.350 Seadus koosneb kahest üldosa 
peatükist ja eriosast, kus üldosa sätestab lisaks reguleerimisalale ja mõistetele (püsiv ja liikuv 
äritegevuskoht, turg ehk välimüügi koht, kaubareisijad, müügiautomaat) äritegevuse üldised 
tingimused, eriosas aga käsitletakse eraldi jaotistes kasutatud vallasvara müüki ning kasutatud 
liiklusvahendite müüki. Äritegevuse üldiste tingimuste hulka kuulub äriregistris registreerimise nõue 
(Art. 4), nõuded ärialasele tähistusele (Art. 5), äriregistri kinnitus registreerimise kohta, mis tõendab 
vastavust seaduse nõuetele (Art. 6), kohaliku omavalitsuse nõuete kehtivus seadusega reguleerimata 
küsimustes (Art. 7). 
  
Norra ja Island kuuluvad Euroopa majanduspiirkonda ja on seotud Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni (EFTA) lepinguga. Seetõttu võiks nende riikide majandustegevuse piirangute kohta 
saada täiendavat infot EFTA kohtu rikkumismenetluste pinnalt, mis on inglise keeles kättesaadavad. 
351 Need on aga valdkonnapõhised ja arvestatavat ülevaadet ei anda ei võimalda. 
 

                                                      
342 Guidelines for starting a private business, arvutivõrgus: 
http://www.stockholmbusinessregion.se/upload/SBR%20eng%20PDFer/guidelines_for_starting_a_private_business.pdf 
343 HE 198 - Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta - 
seletuskirja võrdlevas osas käsitletakse muu hulgas Rootsi ärikeelu seadust. Arvutivõrgus: 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+198/1996&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WP 
344 Sofia Strand Rootsi välisministeeriumist, EL teenuste direktiivi Rootsi töörühma esindaja (kiri 27.05.2008). 
345 Commerce and Companies Agency, arvutivõrgus: http://www.eogs.dk/sw22536.asp 
346 Arvutivõrgus: http://www.eogs.dk/sw30295.asp 
347 Arvutivõrgus: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4843 
348 Katrine Mulvad Thomsen Taani majandusministeeriumi ettevõtlus- ja ehitusametist (EBST), EL teenuste direktiivi Taani 
kontaktisik (29.04.2008 kiri). 
29.04.2008 
349 National overviews of regional innovation policies and case studies in the Nordic countries, arvutivõrgus: 
http://www.nordregio.se/Files/wp0802.pdf 
350 Ministry of Business Affairs. Arvutivõrgus: http://eng.vidskiptaraduneyti.is/laws-and-regulations//nr/1252 
351 EFTA asutamisvabaduse põhimõte ja rikkumismenetlused, arvutivõrgus: 
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldpersons/freedomestablishment/ 
http://www.eftasurv.int/information/annualreports/dbaFile11155.html 
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6. Kokkuvõtte Skandinaavia MTÕ-st 

Majandustegevuse põhiregulatsiooni, mis oleks kasutatav võrdlusmaterjalina majandustegevuse 
seaduse üldosa kirjutamisel, põhjamaadest ei leidu (Soome välja arvatud). Otsimiseks on kasutatud 
avalikke allikaid ning lisaks on tehtud päringuid vastavates liikmesriikides EL teenuste direktiivi 
ülevõtmisega tegelevatele isikutele. 
 
Välismaiste äriühingute asutamise tingimuste kohta võrdlevalt Rootsi, Norra ja Taani seadustes on 
antud ülevaade Soomes tegutsevate äriühingute päritolunõudeid ja vastavaid erandeid käsitleva 
seaduseelnõu seletuskirja võrdlusriikide osast.352 Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide 
residentidele on reeglid ühtlustatud. 
 
Norra353, Taani354 ja Rootsi kontaktide kaudu on selgunud, et nendes riikides on käesoleval ajal 
ettevalmistamisel seadus teenuste direktiivi ülevõtmiseks. Rootsis hõlmab ettevalmistatav 
horisontaalne akt valdkonnaüleseid põhimõtteid (sh ühtne kontaktpunkt, haldusorganite 
koostoimimine), kuid ei näe ette valdkondlike eriseaduste muutmist.355 
 
Võrdluseks, Soomes on teadaolevalt väljatöötamisel horisontaalse regulatsiooni pakett valdkondlike 
seaduste muudatustega, mitte aga eraldi seadust direktiivi ülevõtmiseks.356 
 
 

                                                      
352 Hallituksen esitys Eduskunnalle osakeyhtiölakiin ja eräisiin muihin lakeihin sisältyvien asuin- ja kotipaikkavaatimusten sekä 
poikkeuslupasäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi – HE 58/2002 vp. Arvutivõrgus:  
http://www.parliament.fi/triphome/bin/akxhref.sh?%7BKEY%7D=HE+58/2002++ 
353 Lov om tjenestevirksomhet, töödokument 20.02.2008. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Siseturuosakonna 
tarbija- ja konkurentsipoliitika talituse peaspetsialist Andrus Ruubase kaudu edastatud teave. 
354 Katrine Mulvad Thomsen Taani majandusministeeriumi ettevõtlus- ja ehitusametist (EBST), EL teenuste direktiivi Taani 
kontaktisik (29.04.2008 kiri). 
355 Sofia Strand Rootsi välisministeeriumist, EL teenuste direktiivi Rootsi töörühma esindaja (27.05.2008 kiri). 
356 Mikko Holm Soome tööhõive- ja majandusministeeriumist, EL teenuste direktiivi Soome kontaktisik (28.04. ja 30.04.2008 
kirjad). 
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§ 10. Läti 
 

1. Sissejuhatus 

Läti majandushaldusõiguse regulatsiooni uurimise käigus selgus, et vastava valdkonna üldosa 
regulatsioon Lätis puudub. Veelgi enam, Läti põhiseaduses357 puudub ka eraldi põhiõigusena 
sätestatud ettevõtlus- ehk majandustegevuse vabadus, mistõttu seaduse tasandil üldregulatsiooni 
puudumist ei asenda isegi osaliselt asjaomast põhiõigust sisustav kohtupraktika. Nimetatud põhjustel 
on käesolev ülevaade Läti majandushaldusõiguse süsteemist võrdlemisi napisõnaline, õigusvõrdleva 
analüüsi teostamine ei ole otstarbekas. 
 

2. Üldine ülevaade 

Ainsa Balti riigina taasjõustas Läti taasiseseisvumisel oma ennesõjaaegse, 1922. a. pärineva 
põhiseaduse. Võimalik, et just sel põhjusel pole Läti põhiseaduses sätestatud kaasaegsemates 
põhiseadustes võrdlemisi tavapäraseks muutunud vabadust majandustegevuseks. Siiski oli 
mõningane majandushaldusõiguse üldregulatsioon Lätis varem olemas. 1990. a. kehtestatud ning 
korduvalt muudetud kujul kuni 31.12.2004 kehtinud Ettevõtlusseaduse358 § 32 alusel kehtestati 
Vabariigi Valitsuse 07.10.97 määruse nr 348 pealkirjaga „Teatud tüüpi ettevõtluse litsentseerimise 
regulatsioon”359. Nimetatud määrus nägi ette alused, mille esinemise korral on majandustegevuse 
litsentseerimine lubatav; riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused, kes ning millistes valdkondades 
litsentse väljastavad; litsentside väljastamise protseduuri ning teatud erisätted impordilitsentside 
kohta. Hoolimata sellest, et kõnealune määrus kaotas kehtivuse koos tema aluseks olnud seadusega, 
tasub temaga lühidalt tutvuda. Nimelt võib arvata, et temas sisaldunud üldregulatsioon on vähemalt 
mingil määral mõjutanud tänaseks Lätis välja kujunenud eriregulatsiooni, samas ei ole tema asemele 
kehtestatud ka võimalikku mõju vähendavat uut üldregulatsiooni. 
 
Majandustegevuse alustamiseks litsentsi taotlemist lubas määrus nõuda järgmistel juhtudel: 

- seda näevad ette rahvusvahelised lepingud ja konventsioonid või muud Läti jaoks 
siduvad rahvusvahelised õigusnormid; 

- see on vajalik Läti riigi või kohalike omavalitsuste huvide kaitseks; 
- see on vajalik ühiskonna turvalisuse ja avalike huvide kaitseks. 

 
Litsentsi tühistamise alused olid järgmised: 

- valeinformatsiooni esitamine; 
- litsentsi saaja on rikkunud õigusaktides või litsentsis sätestatud tingimusi. 

 
Kõnealused litsentsi nõudmise ja selle tühistamise võimalikkust puudutavad sätted ilmselt ei täitnud 
oma eesmärki: piiritleda litsentseerimise aluseks ja litsentsi tühistamise aluseks olevate asjaolude 
ring. Nt on raske ette kujutada piirangut, mida ei saaks esitleda ühel või teisel moel riigi või kohalike 
omavalitsuste huvides olevat. Samuti on vähemalt teoreetiliselt võimalik ükskõik millise seaduse 
ükskõik millise nõude rikkumise eest litsentsi äravõtmist õigustada viitega nimetatud üldsätetele. 
 
Menetluslikest sätetest väärivad olulisematena märkimist järgmisi nõudeid, millel ilmselt oli suurem 
praktiline tähendus kui ülaltoodud litsentseerimise ja litsentsi äravõtmise alustel: 

- reeglina peab litsentse väljastavasse litsentseerimiskomisjoni kuuluma vähemalt 5 
inimest, kusjuures nende hulgas peavad olema kvalifitseeritud spetsialistid vastavast 
valdkonnast; 

- litsentsitaotluse vorm peab sisaldama viiteid kõigile dokumentidele, mida litsentsi 
saamiseks tarvis on, muid dokumente ei ole taotlejalt lubatud nõuda; 

- litsentsitaotluse lahendamise tähtaeg on 30 päeva, mille kulgemist on võimalik peatada 
täiendava info ja dokumentide nõudmise korral. 

 

                                                      
357  Inglise keeles The Law on Entrepreneural Activities. Internetis kättesaadav: http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2&mid=8 
358 Läti keeles Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs. 
359 Inglise keeles Regulations for Licensing of Certain Types of  Entrepreneurial Activities. Arvutivõrgus  kättesaadav Tõlke- ja 
Terminoloogiakeskuse koduleheküljelt: http://www.ttc.lv/?id=2 
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Ettevõtlusseadus ja selle alusel antud määrused tunnistati kehtetuks Äriseadustiku360 kehtestamisega 
seonduva rakendusseadusega361. Kuna Äriseadustiku § 4 lg 1 kohaselt tohib piiranguid äritegevusele 
kehtestada vaid seadusega või seaduse alusel, siis eelnimetatud litsentseerimist puudutava määruse 
asemele uut ei kehtestatud. Uue seaduse valguses peetakse täitevvõimu pädevusse kuuluvaks küll 
seadusega kehtestatud litsentside väljastamise ja järelevalve teostamisega seonduva regulatsiooni 
täpsustamist, ent mitte uute litsentseeritavate valdkondade kehtestamist.  
 
Äriseadustikus leiab majandushaldusõiguse alast regulatsiooni vaid üksikutes lausetes. Läti 
Majandusministeeriumist saadud informatsiooni362 kohaselt puuduvad ka muud üldregulatsiooni 
sisaldavad õigusaktid ning sellise üldregulatsiooni kehtestamine ei ole ka päevakorral, väidetavalt 
seetõttu, et eri valdkondadel on oma iseloomust johtuvalt ka väga erinevad litsentseerimise põhjused, 
ning üldnõuetest lähtumine konkreetse valdkonna reguleerimisel olevat ebavajalik ja koormav.363 
Hetkel tegelevad Läti Majandusministeerium ja Justiitsministeerium Teenuste Direktiivi kohase 
sõelumisega, mille aluseks on eelnevalt kahe ministeeriumi poolt kokku lepitud ühine lähenemisviis ja 
ühtsed definitsioonid ning Läti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud instruktsioonid364 
 
Nagu eelnevalt märgitud, puudub Läti põhiseaduses ettevõtlusvabadus eraldi põhiõigusena. Seetõttu 
ei ole Läti Konstitutsioonikohtu praktikast eriti palju abi Läti majandushaldusõiguse 
tundmaõppimisel.365 Kohtupraktikaga tutvumine võimaldab järeldada, et ettevõtlusvabadusse 
puutuvaid küsimusi arutatakse seal muuhulgas võrdse kohtlemise põhimõtte (Läti PS § 91), 
omandiõiguse kaitse (Läti PS § 105) ning töökohavaliku vabaduse (Läti PS § 106) kontekstis. Võrdse 
kohtlemise põhimõttelise viidati nt kohtuasjas, mis muuhulgas puudutas avalik-õigusliku televisiooni ja 
eratelevisiooni vahelist konkurentsi reklaamiturul366, omandiõiguse kaitsele kohtuasjas, mis puudutas 
majaomanike kohustust taluda riiklikult kehtestatud üüri piirmäärasid367 ning töökohavaliku 
vabadusele kohtuasjades, mis puudutasid õiguslike elukutsete praktiseerimisele seatud hariduslikke 
piiranguid.368 Midagi käesoleva kodifitseerimisprojekti jaoks huvipakkuvat Läti Konstitutsioonikohtu 
praktikast silma ei hakanud, ka Läti Majandusministeeriumist saadud informatsiooni kohaselt 
puuduvad seal asutamisvabadust käsitlevad kohtulahendid. 
 

3. Majandushaldusõiguse süsteem 

Eelmisest alapunktist nähtuvalt Läti kehtivast majandushaldusõiguse süsteemist palju rääkida ei ole. 
Äriseadustiku § 4 lg 1 p 1 kehtestab nõude, et äritegevuse piiranguid võib kehtestada üksnes 
seadusega või seaduse alusel, p 2 näeb ette üldise majandustegevuse vabaduse ning p 3 märgib, et 
seadusega võib teatud liiki äritegevuseks nõuda litsentsi omandamist või teatud erinõuete järgimist. 
Avaliku õigusega kehtestatud piirangutega arvestamise vajadusele viitab ka Äriseadustiku § 5. See 
ammendabki suuresti majandushaldusõiguse üldregulatsiooni, ülejäänu sisaldub eriseadustes.  
 
Läti Majandusministeeriumist saadud informatsiooni kohaselt on eriseaduste põhjal võimalik teha 
teatud üldistusi, mida alljärgnevalt refereerin. Seadustes kasutatakse eelkõige kolme 
majandustegevuse kontrollimisega seonduvat mõistet: litsents, registreering ja sertifikaat369. Päris 
ühtne õiguslik tähendus ja rakenduspraktika neil mõistetel puudub, ent jämedates joontes kuuluvad 
litsents ja registreering oma loomult ühte gruppi ning sertifikaat teise. Litsentse nõutakse tavaliselt 

                                                      
360 Inglise keeles The Commercial Law. Arvutivõrgus Tõlke- ja Terminoloogiakeskuse koduleheküljelt: http://www.ttc.lv/?id=2 
361 Inglise keeles The Law on Procedures for the Coming into Force of the Commercial Law. Arvutivõrgus kättesaadav Tõlke- ja 
Terminoloogiakeskuse koduleheküljelt: http://www.ttc.lv/?id=2 
362 Siin ja edaspidi tähendab „Läti Majandusministeeriumist saadud informatsioon” vastava ministeeriumi Euroopa Liidu 
Siseturu Koordineerimise Divisjoni Siseturu osakonna juhataja Dainis Matulis’e poolt elektronkirjade teel antud selgitusi. 
363 Valdkondade erinevus iseenesest ei saa allkirjutanu hinnangul olla üldregulatsioonist loobumiseks piisav (vastasel juhul 
võiks sama põhjendusega loobuda ka nt karistusõiguse üldnormidest), tegelik vastus üldregulatsiooni kehtestamise 
vajalikkusele peaks eelkõige lähtuma asjaolust, kas peetakse olulisemaks regulatsiooni paindlikkust või õiguskindlust. 
364 18.12.2007 kehtestatud ja 01.03.2008 jõustunud Instruktsioon, mis ei ole inglise keeles kättesaadav. 
365 Ei saa välistada, et majandushaldusõigusega seonduvat on mõnevõrra käsitletud Läti Ülemkohtu praktikas, kuid kahjuks ei 
ole vastav kohtupraktika inglise keeles kättesaadav. 
366 Läti Konstitutsioonikohtu 16.10.2006 otsus kohtuasjas nr 2006-05-01. Arvutivõrgus 
http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2006-05-01.rtf 
367 Läti Konstitutsioonikohtu 08.03.2006 otsus kohtuasjas nr 2005-16-01. Arvutivõrgus 
http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2005-16-01E.rtf 
368 Läti Konstitutsioonikohtu 04.06.2002 otsus kohtuasjas nr 2001-16-01. Arvutivõrgus 
http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2001-16-01E.rtf 
Läti Konstitutsioonikohtu 23.02.2006 otsus kohtuasjas nr 2005-22-01. Arvutivõrgus 
http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2005-22-01E.rtf 
369 Kasutatakse ka mõisteid nagu ‚sobivustõend’‚tunnustus’, ‚heakskiit’ jms, ent nende osakaal on suhteliselt väike. 
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valdkondades, kus riik teostab mingi märkimisväärse avaliku huviga seotud poliitikat ning muud 
õiguslikud vahendid selle saavutamiseks on ebaefektiivsed. On ka valdkondi, kus litsentsinõude 
kehtestamise soov on tulnud ettevõtjate endi poolt, sest litsentsi olemasolu on valdkonna spetsiifikast 
lähtuvalt tarbijate jaoks psühholoogiliselt oluline kvaliteedigarantii. Teenuste Direktiivi kohase 
sõelumise käigus on leitud, et enamikke litsentse on võimalik väljastada tähtajatult. Registreering 
täidab põhimõtteliselt samu eesmärke kui litsents, ent registreeringuid kasutatakse eelkõige juhul, kui 
litsentsi nõudmine osutuks konkreetse valdkonna puhul ebaproportsionaalselt koormavaks. Seevastu 
sertifikaatide ülesanne on tunnustada teatud professionaalse kvalifikatsiooni olemasolu isikul, 
kvalifikatsioonistandardeid kasutatakse sageli nn reguleeritud elukutsete puhul. Sertifikaatide kehtivus 
on reeglina ajaliselt piiratud. Eeltoodu põhjal võib sertifikaate ilmselt pidada isikulisteks 
sobivustõenditeks, litsentse aga tegevuslubadeks.   
 
Juhuvaliku põhimõttel Läti seadustega tutvumine kinnitas, et litsentse, sertifikaati ja muid lubasid 
võidakse ühe ja sama tegevusala puhul kasutada ka paralleelselt. Nt Raudteeseadus370 nõuab 
raudteevedude teostamiseks litsentsi (Raudteeseaduse § 34), ent vastav litsents ei anna veel õigust 
raudteeinfrastruktuurile ligipääsuks, selleks tuleb täiendavalt omandada ohutussertifikaat 
(Raudteeseaduse § 35). Ohutusluba peab olema teatud füüsilistel isikutel, nt raudtee infrastruktuuri 
juhtidel (Raudteeseaduse § 351). 
 
Läti Majandusministeeriumist saadud informatsiooni põhjal võib välja tuua ka enamlevinud alused 
litsentside tühistamise ja peatamise kohta. Litsentsi tühistamise aluseks on nt: 

- teatud tegutsemisega seotud nõuete kestev rikkumine; 
- kriminaalkuritegude või muude raskemate rikkumiste toimepanek; 
- maksude mittetasumine; 
- nõuetele mittevastava tegevuse jätkamine peale selle lõpetamiseks antud tähtaja 

möödumist; 
- professionaalse tegevusega seotud kindlustuse puudumine; 
- asjaolu, et litsentsi väljastamise aluseks on olnud taotleja poolt esitatud 

valeinformatsioon. 
Litsentsi peatamise aluseks on nt: 

- nõuetele mittevastava, ent seadust mitte oluliselt rikkuva tegevuse jätkamine peale selle 
lõpetamiseks antud tähtaja möödumist; 

- õiguskaitseorganite nõue; 
- asjaolu, et litsentsi väljastamise aluseks on olnud taotleja poolt esitatud tõenäoliselt 

ebaõige informatsioon. 
 
Juhuvaliku põhimõttel Läti seadustega tutvumine jättis, et sageli nähakse litsentsi tühistamise või 
peatamise alusena ette üksnes seadusega asjaomase ettevõtte tegevusele kehtestatud nõuete 
rikkumine, enamasti juhul, kui vastavat rikkumist ei ole kõrvaldatud peale sellele tähelepanu 
juhtimist.371 Pikem litsentsi tühistamise aluste loetelu on sätestatud nt Turvateenuste seaduse372 § 7 
lõikes 1, Detektiivindusseaduse373 §-id 7 ja 8 sisaldavad peaaegu kõiki ülaltoodud aluseid. 
 
 

                                                      
370 Inglise keeles Law On Railways. Arvutivõrgus Tõlke- ja Terminoloogiakeskuse koduleheküljel: http://www.ttc.lv/?id=2 
371 Vt nt Lennundusseadus (ingl. k. On Aviation) § 83, Telekommunikatsiooniseaduse (ingl. k. On Telecommunication) § 43 lg 
2-3, inglise keeles arvutivõrgus Tõlke- ja Terminoloogiakeskuse koduleheküljel: 
http://www.ttc.lv/?id=2 
372 Inglise keeles Security Guard Activites Law. Arvutivõrgus Tõlke- ja Terminoloogiakeskuse koduleheküljel: 
http://www.ttc.lv/?id=2 
373 Inglise keeles Law On Detective Activity.  Arvutivõrgus Tõlke- ja Terminoloogiakeskuse koduleheküljel: 
http://www.ttc.lv/?id=2 
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§ 11. Holland 

1. Majandushaldusõiguse reformid Hollandis 

Hollandis sätestas põhiregulatsioonina majandustegevusega alustava isiku suhtes kehtivad nõuded 
ettevõtte asutamise seadus (Vestiginswet bedrijven 1954374, VWB). Seaduse põhiline eesmärk oli 
kaitsta avalikkust mitteusaldusväärsete ettevõtjate eest. Sarnaselt saksa GewO-ga, mis oli algselt 
laiahaardeline, sisaldas VWB ka regulatsioone, mida täna käsitlevad rohked kõrvalseadused, nt 
käsitöö osas. VWB rakendati algselt üldiselt kõikvõimalikele ettevõtluse vormidele. Enne kehtetuks 
tunnistamist oli VWB kohaldamisalast juba muuhulgas välja jäetud pangandus, kindlustus, transport, 
põllumajandus ning kalandus (VWB art 2). VWB ei sätestanud enam ettevõtjale mingeid 
kooskõlastamise ega lubade hankimise nõudeid, seda mitte üldiselt ega ka erinevates 
majandussektorites. Samuti ei sätestanud VWB mingeid eeldusi majandustegevuse alustamiseks. 
Seega oli tegu tõepoolest üldise raamistikuga. Hollandi majandustegevuse õigusel on alati olnud 
tendents olla saksa õigusest märksa liberaalsem375.  
 
VWB on alates 18. juulist 2007 kehtetu376. Rahandusminister põhjendas eelnõu lugemisel parlamendi 
teises kojas eelnõu tühistamist järgmiselt: „Seadus on juba 70 aastat vana ja selle esialgne eesmärk 
oli hoida „õnneotsijad” turult eemal. Hiljem muutus majandustegevuse valdkonnas peamiseks 
eesmärgiks ettevõtjate kvaliteedi garanteerimine. Selle kvaliteedi tagamine ei ole aga VWB vaid teiste 
seaduste reguleerimisesemeks. VWB sisaldab praegu ettevõtluse alustamise tingimusi üksnes väga 
piiratud sektorite jaoks ning need tingimused puudutavad samuti üksnes turvalisuse, tervise ning 
keskkonnaalase seadusandluse tundmist. Samuti sätestab seadus üksnes eelnõuded ning ei mingeid 
tingimusi ega garantiisid ettevõtjate tegevuse järelkontrolliks.” Seega VWB sätestas tingimused ja 
nõuded üksnes ettevõtte alustamiseks (nt koolituse läbimine) ning hiljem ettevõtte reaalset tegevust 
selle seaduse alusel kontrollida ei olnud võimalik. Ka VWB tühistava seaduse eelnõu seletuskirjas 
mainitakse, et avalikud huvid turvalisuse, tervise ning keskkonna valdkonnas on piisavalt 
garanteeritud teiste seadustega, mis näevad ette ka ettevõtjate reaalse järelkontrolli (mida VWB ette 
ei näinud).  
 
Kuni 2001. aastani oli enne litsentsi saamist VWB alusel kohustuslik koolituse läbimine, eksami(te) 
sooritamine ja diplomi saamine (alates 2001. aastast seega vabatahtlik). Koolituse käigus õpiti nn 
üldiselt ettevõtja oskusi377. Seaduse tühistamise seaduse seletuskirjas märgitakse, et pärast 2001. 
aastat läbiviidud uuringud näitavad, et puudub seos koolituse läbimise ja ettevõtte edukuse vahel. 
Mistõttu ei lange seaduse tühistamisega ettevõtjate kvaliteet ja usaldusväärsus.  
 
VWB tühistamise eesmärgina mainitakse veel ettevõtjate administratiivkoormuse vähendamist ja 
seadusandluse lihtsustamist (st tegevuse alustamise litsentside kaotamine, kusjuures Kaubanduskoja 
(Chamber of Commerce) juures registreerimise kohustus jääb). Kui algselt just sooviti seadusega 
teatud ettevõtjaid turult eemal hoida, siis nüüd käsitletakse seda seadusega kaasneva soovimatu 
efektina, mis moonutab turgu ja Hollandi konkurentsivõimet.  
 
Enamik ettevõtjaid378 peavad end registreerima Kaubanduskoja juures peetavas kaubandusregistris 
(Trade Register). Registreerida tuleb end 2-nädalase perioodi jooksul – alates 1 nädal enne 
majandustegevusega alustamist kuni 1 nädal peale alustamist. Kaubandusregister on avalik ja seal 
sisaldub järgmine info ettevõtja kohta: 

1) Ärinimi 
2) Tegevuskoht ja registreeritud asukoht  
3) Registrinumber 
4) Õiguslik vorm 
5) Asutamise aeg ja koht 

                                                      
374 Vastu võetud 25. veebruaril 1954, kehtetu alates 18. juulist 2007.  Arvutivõrgus hollandi keeles kättesaadaval: 
http://wetten.overheid.nl  
375 Vdl M. Müller, Gewerberecht im Umbruch, lk 71 jj. 
376 VWB tühistamise seaduse eelnõu, eelnõu seletuskiri, parlamendi märkused ja majandusministri vastulause hollandi keeles 
kättesaadaval: http://parlando.sdu.nl, TK 2006-2007, no. 30828, Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954 (Voorstel van wet – 
seaduse eelnõu; Memorie van toelichting – eelnõu seletuskiri; Verslag – parlamendi märkused; Nota n.a.v. het verslag – 
majandusministri vastus parlamendile).   
377 Inglise keelne tõlge „the entrepreneurship capabilities” või „general entrepreneur skills”.  
378 V.a riigi ettevõtjad, kalandus- ja põllumajandusega tegelevad ettevõtjad ja ainult tänavakaubandusega tegelejad, samuti 
vabad elukutsed kui nad ei tegutse äriühingu vormis. 
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6) Investeeritud kapital 
7) Omanikud, juhatuse liikmed ja nende volitused ning kontaktandmed   
8) Töötajate arv  

 

2. Keskendutakse teenuste direktiivile 

Hetkel keskendub Hollandi tegevus majandushaldusõiguse valdkonnas teenuste direktiivi 
ülevõtmisele. Väljatöötamisel on spetsiaalne teenuste seadus, mis peaks jõudma parlamenti 2008. 
aasta neljandas kvartalis. Teenuste direktiivi artiklist 39 tuleneva aruande komisjonile esitamise 
kohustuse täitmiseks oli juba 2008. aasta aprilliks läbiviidud autoriseerimisskeemide ja nõuete 
sõelumine ja kaardistamine riiklikul tasandil (ligi 650 õigusakti) ning alustati sellega regionaalsel ja 
kohalikul tasandil.379 Esialgsete kavade kohaselt koosneb teenuste seadus 8. peatükist ja võtab üle 
peaaegu kõik teenuste direktiivi sätted. Üldsätted käsitlevad definitsioone ja seaduse ulatust, samuti 
sätestatakse dokumentide vastastikuse tunnustamise kohustus. Teine peatükk tegeleb elektrooniliste 
vahendite ja menetluste loomisega: majandusminister loob elektroonilise ühtse kontaktpunkti ja 
luuakse elektrooniline informatsiooni punkt tarbijakaitse ameti juurde. Kolmas peatükk käsitleb teabe 
ja abi andmist ettevõtjatele ning haldustoimingute ja –formaalsuste elektrooniliste vahendite abil 
täitmise üksikasju (nt kohustus kõigile haldusorganitele olla ühendatud ühtse elektroonilise 
kontaktpunktiga ning saata ja vastu võtta infot ja teateid ettevõtjatelt kontaktpunkti kaudu. Neljandas 
peatükis sätestatakse informatsiooni ning abi andmine teenuse kasutajatele. Viiendas, 
autoriseerimisskeeme käsitlevas peatükis, plaanitakse reguleerida autoriseeringu taotluse 
kättesaamise ja selle kohta kinnituse saatmisega seonduvat ning üldiselt autoriseerimismenetlusega 
seonduvat, samuti sätestada teise liikmesriigi nõuete ja kontrollide tunnustamine. Kuues peatükk 
käsitleb halduskoostööd, reguleerides muuhulgas info andmist ettevõtja maine ja usaldusväärsuse 
kohta, hoiatusmehhanisme, järelevalvet jms. Ettevõtja suhtes kohaldatud distsiplinaar- või 
haldusmeetmete, samuti kriminaalkaristuste kohta info edastamiseks on vaja muuta ka näiteks 
õigusliku ja karistusliku informatsiooni seadust. Väga paljud uue teenuste seaduse sätted näevad ette 
erisused haldusmenetluse seadusest ja välistavad haldusmenetluse seaduse kohaldamise. Lisaks 
muudetakse rakendussätete kohaselt haldusmenetluse seadust ka selleks, et tagada direktiivi art 13 
lõikest 4 tuleneva vaikimisi autoriseeringu andmise nõude täitmine. Samuti tsiviilseadustikku ning 
tsiviilkohtumenetluse seadust (äriõiguslikud, kohtuvälise vaidluse lahendamisega ning kohtuotsuste 
täitmisega seotud aspektid) ning tarbijakaitseseadust.  
 

3. Kokkuvõte 

Hollandi muudab eriliseks asjaolu, et seal kehtis umbes 70 aastat üldine majandustegevust reguleeriv 
õigusakt, kuid see tunnistati 2007.a. juulis kehtetuks, sest see piiratav juurdepääsu 
majandustegevusele. Kuivõrd Hollandis on ilmselgelt võetud suund korrapoliitika liberaliseerimiise 
suunas, on kasulik jälgida Hollanidi õigusloomes toimuvaid arutelusid. Hollandi plaanitava teenuste 
seaduse menetlust on kasulik jälgida eelkõige seetõttu, et see aitaks  kaasa sellele, et Eestil teenuste 
direktiivi ülevõtmisel midagi kahe silma vahele ei jääks.            
 

 

                                                      
379 Informatsioon e-kirjavahetusest Hollandi majandusministeeriumi majanduspoliitika osakonna juhataja ja teenuste direktiivi 
ülevõtmise töögrupi juhi Kersti Vervloet’iga.    
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§ 12. Uus-Meremaa 
 

1. Sissejuhatus 

Uus-Meremaa regulatsiooni väljaselgitamisel tuli piirduda Interneti teel kättesaava materjaliga. 
Raamatukogudes või -poodides silma hakanud Uus-Meremaa majanduskeskkonda puudutavad 
trükised puudutasid kodifitseerimisprojektile huvipakkuvat teemat vaid riivamisi, elektronkirjade teel 
valitsusasutustele380 saadetud päringutele ei õnnestunud aga kahjuks vastust saada.  
 
Vaatamata Uus-Meremaa õigusaktide, nende kavandamist või rakendamist puudutavate juhiste, 
analüüside ja materjalide võrdlemisi heale kättesaadavusele arvutivõrgus, ei õnnestunud leida ühtegi 
õigusakti, mille regulatsioon võiks pretendeerida majandustegevuse õiguse üldosale selle 
saksapärases tähenduses. Samuti ei õnnestunud leida ühtegi analüüsi või ülevaadet, mis püüaks 
eriseadustes sisalduvat sellise majandustegevuse õiguse mõiste liistule tõmmates üldistada. Tutvutud 
materjalide põhjal ei jäänud ka muljet, et sellise eriseadustest lähtuva ülevaate koostamisel oleks 
suuremat mõtet. Ehkki uusmeremaalased näivad oma majanduse regulatsiooni analüüsimise ja 
parendamisega suurt vaeva, on nende tähelepanu suunatud mujale kui olemasolevas regulatsioonis 
kesksete mõistete esiletõstmisele ja kontseptualiseerimisele. Kui selline ükskõiksus 
kontseptualiseerimise suhtes oleks juhuslik ning katsed regulatsiooni parandada kaootilised, siis võiks 
käesoleva ülevaate siinkohal lõpetada. Tegelik olukord on siiski teistsugune. Avalikult 
kättesaadavatest materjalidest joonistub välja Uus-Meremaa suhteliselt järjekindel ja selge riiklik 
strateegia majandustegevuse reguleerimise valdkonnas [Uus-Meremaa „Regulatiivse mõju analüüsi 
nõuete juhtnööridest“381 lähtuvalt võib öelda, et majandustegevuse reguleerimise all peetakse silmas 
iga seadust või muud valitsuse kehtestatud normi, mis mõjutab või kontrollib ettevõtjate käitumisviisi]. 
See poliitika küll tingimata ei vastandu kodifitseerimisele, ent kujutab endast siiski alternatiivi, millest 
lähtuvalt on võimalik kodifitseerimist peaeesmärgiks seadvat lähenemist konstruktiivselt kritiseerida 
või teatud aspektides täiendada. Siinkohal on oluline meenutada, et Eesti majandustegevuse õiguse 
kodifitseerimisprojekt taotleb oma eesmärgina mitte lihtsalt vastava valdkonna kodifitseerimist, vaid 
muuhulgas ka ettevõtjasõbralikuma majanduskeskkonna loomist, ning lõppastmes peaks endas 
hõlmama ka direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (edaspidi: Teenuste direktiiv) ülevõtmist. 
Kodifitseerimine iseenesest ei taga regulatsiooni lihtsamaks või paremaks muutumist; ka 
õigusdogmaatilisest ja seadustehnilisest aspektist suurepärane kodifikatsioon võib regulatsiooni mõju 
aspektist osutuda läbikukkumiseks. Uus-Meremaa majandustegevuse reguleerimise strateegia seabki 
esikohale regulatsiooni tegelikud mõjud ning eelistab  soovitavate eesmärkide saavutamiseks 
kasutada käegakatsutavate tulemustega meetmeid, mitte dogmaatilisi konstruktsioone. Nii ei ole Uus-
Meremaa põhiõigusi käsitlevates aktides382 sätestatud ettevõtlusvabadust või majandustegevuse 
vabadust ning ka majanduse regulatsiooni teemalises debatis ei leidu viidet sellise õiguse 
tunnustamisele Uus-Meremaa õigussüsteemis. Sellele vaatamata näib, et nt ettevõtjate seisukohtade 
väljaselgitamisele ja huvide arvestamisele pööratakse seal märksa rohkem tähelepanu kui paljudes 
ettevõtlusvabadust põhiõigusena tunnustavates riikides, sealhulgas Eestis. 
 
Seega Uus-Meremaa majandustegevuse regulatsiooni tundmaõppimisest saadav võimalik kasu  ei 
või seisneda mitte niivõrd konkreetsetest seadusandlikest lahendustest eeskuju võtmises (ehkki ka 
see on võimalik, sest nagu hilisem käsitlus näitab, langevad need kohati kokku ka Teenuste 
direktiivist tulenevatega) vaid teatud majandustegevuse reguleerimise strateegia teadvustamises. 
Sest kui kodifitseerimist väärtustava lähenemise puhul võib reguleerimise strateegia osutuda eelkõige 
vahendiks soovitavalt pikaajalise mõjuga tulemuse – kodifikatsiooni – loomisel, siis Uus-Meremaa 
lähenemine regulatsioonile näib olevat sootuks vastupidine: konkreetsed seadusandlikud lahendused 
ise on vaid ajutised, sõltuvalt oma kvaliteedist ning olukorra stabiilsusest kas lühema- või 
pikemaajalise toimega vahendid reguleerimise strateegia elluviimisel. Pisut teise nurga alt 
sõnastatuna: kui esimesel juhul on põhitähelepanu majandustegevuse regulatsiooni sünkroonsel, 
staatilisel aspektil, siis teisel juhul käsitletakse eelkõige regulatsiooni dünaamilist aspekti, 
majandustegevuse reguleerimist kui protsessi.  
 

                                                      
380 Õiguskomisjon (Law Commission), arvutivõrgus http://www.lawcom.govt.nz/Home.aspx, Majandusarengu Ministeerium 
(Ministry of Economic Development), arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/default____6.aspx 
381 Guidelines on the Regulatory Impact Analysis Requirements, lk 3. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/45766/ria-
guidelines.pdf 
382 Bill Of Rights 1688. Arvutivõrgus http://www.legislation.govt.nz/act/imperial/1688/0002/latest/DLM10993.html 
New Zealand Bill of Rights Act 1990. Arvutivõrgus http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/DLM224792.html 
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Järgnev ülevaade on jaotud kolme ossa, mille kahe esimese puhul on kasutatud sarnaseid, pisut 
lihtsustavaid, ent käesoleva käsitluse mahulise piiratuse aspektist ökonoomsust võimaldavaid  
vastandusi. Esimene osa „Majandustegevuse reguleerimine vs majandustegevuse sõigus“ selgitab, 
miks Uus-Meremaa puhul ei saa rääkida eraldi majandustegevuse õigusest selle kitsamas 
tähenduses. Teine osa „Riik vs riigiasutused“ käsitleb Uus-Meremaa riiklikku regulatiivse strateegia 
ühtsust. Kolmas osa „Majandustegevuse reguleerimise põhiprintsiibid“ vaatleb peamisi printsiipe, mis 
iseloomustavad majandustegevuse reguleerimist Uus-Meremaal. 
 

2. Majandustegevuse reguleerimine vs majandushaldus õigus 

Kui jätta kõrvale klassikalist ühinguõigust sisaldav Äriühingute seadus383, siis räägitakse  
majandustegevuse üldise regulatsiooni puhul Uus-Meremaal peamiselt kolmest seadusest: 
Kaubandusseadus384, Ausa kauplemise seadus385 ja Tarbijagarantiide seadus386. Kõik kolm aga 
puudutavad eelkõige ettevõtjate vahelist ausat konkurentsi ning tarbijate huve kaitsevaid ettevõtjate 
ärilise käitumise reegleid, mitte aga muid nende tegevuse alustamist ja läbiviimist puudutavaid 
avalikes huvides kehtestatud piiranguid. Kaubandusseadus sisaldab endas valdavalt klassikalist 
konkurentsiõigust, Ausa kauplemise seadus kõlvatu konkurentsi vältimisele suunatud regulatsiooni 
ning Tarbijagarantiide seadus tavapärast tarbijakaitset. Seetõttu, nagu juba sissejuhatusest nähtub, 
neist saksapärast majandustegevuse õiguse üldosa otsida ei tasu. 
 
Siiski sisaldab Kaubandusseadus alajaotust nimega „Kontrollitud kaubad ja teenused“. Nimetatud 
alajaotus sisaldab konkurentsiõiguse sätteid, mille alusel saab kaupadele ja teenustele kontrolli seada 
piiratud konkurentsi tingimustes. Sedalaadi regulatsioon võiks põhimõtteliselt moodustada osa 
majandustegevuse õiguse üldosast, ent  käesoleval kujul on tegemist liiga väikese fragmendiga, et 
selle põhjal mingeid olulisi järeldusi teha. Märkimist väärib riikliku sekkumise dünaamika: kontroll ei 
kohaldu asjaomastes valdkondades automaatselt, vaid riigiorgani otsuse alusel juhul, kui vähenenud 
või vähenemisohuga konkurentsiga valdkonnas on kontrolli seadmine teatud turuosaliste huvides. 
Kõnealune alajaotus koos järgmisega „Elektritööstusele kohalduvad sätted“ on hetkel reformimisel. 
Reform kuulutati välja 2006. a. mais ning selle peaeesmärgiks oli kõnealuste sätete eesmärgi 
sõnastamine ning suurema selguse loomine küsimus, millistel asjaoludel ja milline kontroll võidakse 
seada. Nimelt juhiti tähelepanu sellele, et Äriseaduse artiklis 1A sõnastatud seaduse eesmärk – 
edendada turgudel konkurentsi Uus-Meremaa tarbijate pikaajalistes huvides – on kõnealuste 
alajaotuste puhul sobimatu. Nagu märgiti Uus-Meremaa Majandusarengu Ministeeriumi (Ministry of 
Economic Development) poolt koostatud arutlusdokumendis „Kaubandusseaduse regulatiivkontrolli 
sätete ülevaatamine“387, on tegemist eelkõige selliste turgude reguleerimisega, millel valitseb või millel 
on tugev kalduvus loomulikule monopolile, ning kus efektiivne konkurents ei ole seetõttu võimalik. 
Seetõttu saab siin eesmärgiks olla mitte konkurentsi edendamine, vaid normaaljuhul konkurentsi abil 
saavutatava olukorra imiteerimine regulatsiooni abil. Samas märgiti ka, et regulatsiooni ainus põhjus 
ei pruugi olla tarbijate huvid, vaid majanduslik efektiivsus üldisemalt (nt võib pelgalt tarbija huvidest 
lähtuv hinnakontroll tuua kaasa arendusse investeerimist mittesoosiva majanduskeskkonna). 
Arutlusdokumendis rõhutati, et regulatsiooni eesmärk peab olema selge, sest eesmärk mõjutab 
otseselt vastuseid küsimustele millal ja kuidas regulatsioon seatakse. 
 
Ehkki Uus-Meremaa majandustegevust puudutavad regulatsioonid on hetkel väga aktiivse arutluse 
all, püüet koondatud üldregulatsiooni loomiseks nendest arutlustest välja ei joonistu.388 Samuti ei ole 
märgata, et avaliku võimu sekkumises ettevõtlusse toodaks eraldi välja  majandustegevuse õigust 
mõnes kitsamas tähenduses. Olulisematest hetkel käimasolevatest või viimaste aastate jooksul 
„lõpule viidud“389 majandustegevuse regulatsiooni analüüsivatest ja reformivatest projektidest võib 
välja tuua nt „Kvaliteetregulatsiooni ülevaatuse“ (QRR)390, „Nõuetekohase äritegevuse kulude 

                                                      
383 Companies Act 1993, arvutivõrgus http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0105/latest/DLM319570.html 
384 Commerce Act 1986, arvutivõrgus http://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0005/latest/DLM87623.html 
385 Fair Trading Act 1986, arvutivõrgus http://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0121/latest/DLM96439.html 
386 Consumer Guarantees Act 1993, arvutivõrgus http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0091/latest/DLM311053.html 
387 Review of Regulatory Control Provisions under the Commerce Act 1986, lk 6, 21. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/upload/45379/discussion-document.pdf 
388 Öeldu ei tähenda, et ei püüta standardiseerida mõningaid aspekte või protseduure, vt selle kohta täpsemalt käesoleva 
ülevaate järgmist alajaotust 
389 Jutumärgid on tingitud tõsiasjast, et pigem kujutavad „lõpetatud“ projektid endast lihtsalt üht etappi suuremas ahelas, 
põhinedes eelnevatele ning olles ise aluseks uutele.   
390 Quality Regulation Review. Seonduvad materjalid arvutivõrgus: 
http://www.med.govt.nz/templates/ContentTopicSummary____19894.aspx 
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tajumise uuringu“ (BCCPS)391, „Standardiseeritud ärilise teavitamise projekti“ (SBR)392 ning juba 
eelmainitud „Kaubandusseaduse regulatiivkontrolli sätete ülevaatamise“393. Neist varaseim, juba 
2003. a. lõpetatud BCCPS uuris, millisena ettevõtjad tajuvad erinevate regulatsioonide täitmisega 
kaasnevat koormust. 2006-2007 läbi viidud QRR eesmärgiks oli majanduskasvu pidurdavate 
regulatsioonide väljaselgitamine ja kõrvaldamine. 2008. a. kevadel alustatud SBR püüab vähendada 
ettevõtjate kulusid valitsusasutustele394 andmete esitamisel. BCCPS puhul tuleb esmalt täpsustada, et 
uurimisaluste kulude hulgas olid üksnes regulatsioonist tulenevate nõuete täitmise administreerimise 
kulud (nt info esitamise vormide täitmise või töötajate regulatsiooniga kurssi viimise kulud, sh kulud 
sisseostetavale audiitori- või õigusabile ja koolitusele), mitte aga regulatsiooni endaga otseselt 
pandud kulud (nt kohustus maksta teatud maksu või lõivu)395. BCCPS hindas probleeme veel 
eelkõige sektoripõhiselt, ent sisaldas siiski üht edaspidiste arengute seisukohast väga olulist järeldust: 
ilmnes, et suurimaks regulatsioonist lähtuvaks probleemiks peetakse ettevõtjate poolt sageli ajakulu, 
mis ettevõtete tippjuhtidel kulub kõigist regulatsioonidest (kogumis) tulenevate nõuete täitmiseks.396 
Muuhulgas nimetatud järeldus võimaldas Uus-Meremaa kaubandusministril 22.06.2006 QRR 
tutvustavas kõnes397 märkida, et regulatsiooniga kaasnevad koormusprobleemid lähtuvad eelkõige 
erinevate nõuete kumulatiivsest efektist, mitte ühest või teisest konkreetsest nõudest. Sellest järeldus 
omakorda, et lisaks regulatsiooni horisontaalsele aspektile (kuidas üks regulatsioon toimub kogu 
majanduse lõikes) tuleb uurida ka vertikaalset aspekti (milline on erinevate regulatsioonide 
kumulatiivne mõju ühele sektorile).398 Seetõttu QRR keskenduski muuhulgas küsimusele, kuidas 
vältida regulatiivsete nõuete dubleerimist või koguni teineteisele vastandumist.399  
 
Kui nüüd heita pilk valdkondadele, millest kõnealune kumulatiivne koormus BCCPS kohaselt 
esmajoones lähtub, siis ettevõtjate endi arvates põhjustavad kõige enam probleeme kõikvõimalikud 
töösuhete lõpetamise ning töökohaga (töötajate kindlustamine, töötervis ja tööohutus) seotud 
küsimused. Järgmiseks oldi rahulolematud keskkonnalubade400 ning kaupade ja loomade 
tähistamisnõuetega, veidi vähem nurinat põhjustasid riikliku statistika kogumisega seotud 
kohustused.401  Nagu eelpool märgitud, käib jutt mitte teatud regulatiivsete nõuete täitmise kuludest, 
vaid nende täitmisega seonduvatest kõrvalkuludest. Seega annab ettevõtjate arusaam kõige 
probleemsematest valdkondadest aimu sellest, et teoreetilisest vaatenurgast võibolla märksa 
olulisemates piirangutes ei nähta alati probleemi ning neid täidetakse meelsasti, samas kui 
iseenesest kergena näivaid kohustusi (nt statistika esitamine) peetakse koormaks, kuna nendest 
ettevõtjate hinnangul saadav kasu ei kaalu üles tehtavaid kulutusi.402 Nii juhuslikud otsingud 
arvutivõrgus kui viited mitmes käesolevas ülevaates annavad kinnitust sellest, et litsentse nõutakse 
Uus-Meremaal paljudes valdkondades ja erinevatel tasanditel (s.t. nii riigi kui kohalike omavalitsuste 
pooly). Siiski ei olnud litsentsidega seoses esile tõstetud probleeme regulatsiooni kvaliteedi üle 
peetavates aruteludes väga palju403. 

                                                      
391 Business Compliance Cost Perceptions Survey. Seonduvad materjalid arvutivõrgus: 
http://www.med.govt.nz/templates/StandardSummary____15153.aspx 
392 Standard Business Reporting. Algatav dokument arvutivõrgus: 
http://www.med.govt.nz/upload/58241/SBR.pdf 
393 Review of Regulatory Control Provisions. Seonduvad materjalid arvutivõrgus: 
http://www.med.govt.nz/templates/ContentTopicSummary____22452.aspx 
394 Silmas peetud  nii riigi- kui kohaliku omavalitsuse asutusi. 
395 Uuringu kokkuvõte, lk 3 Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/18677/summary.pdf 
396 Ibid 
397 Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____20057.aspx 
398 Quality Regulation: Questions and Answers. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____20059.aspx 
399 Ibid. Vt ka Kaubandusministri 01.11.2006, 02.05.2007 ja 05.09.2007 pressiteateid , arvutivõrgus vastavalt 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____23301.aspx 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____26625.aspx http://www.med.govt.nz/upload/46054/qrr-
ministers-update.pdf 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____30135.aspx 
400 Huvitav on märkida, et Uus-Meremaale asuda soovivatele isikutele suunatud ametlikus infos peetakse majandustegevuse 
regulatsiooni puhul vajalikuks tähelepanu juhtida just kolmele nimetatud valdkondi (töösuhted, töötervis ja -ohutus, 
keskkonnaload) reguleerivale seadusele, lisaks ka ehitusseadusele. Arvutivõrgus 
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/invest/startingabusiness/whatopportunitiesarethere/nzbusinessscene/businessle
gislation/businessregulations.htm 
401 Kokkuvõtte uuringust, lk 4-5. Arvutivõrgus: http://www.med.govt.nz/upload/18677/summary.pdf 
402 BCCPS annab kinnitust sellest, et ettevõtjate hinnang konkreetse nõude täitmisega seonduvate kulude põhjendatusele 
korreleerub hinnanguga selle nõude koormavusele. Iseasi on muidugi see, milline on ettevõtjate võime hinnata piirangust 
tõusvat kasu (eriti nt keskkonnalubade puhul). 
403 Vt nt QRR progressiaruanne (Quality Regulation Review – Progress Report on Delivering Solutions to Issues Identified 
During the Quality Regulation Review) lk 4, QRR sektoriuuringute aruanne (Quality Regulation Review Sector Studies Report) 
lk 17, ja QRR lõpparuanne (Quality Regulation Review – Final Report) lk 6. Arvutivõrgus vastavalt 



124 
 

 
Eeltoodust lähtuvalt võib aimata, miks Uus-Meremaa majandustegevuse reguleerimisel vähemalt 
tänasel hetkel ei üritata luua selget teoreetilist raamistikku, vaid eelistatakse pragmaatilist lähenemist. 
Nagu on märgitud QRR lähtepunktides, „me teame, et ettevõtjaid huvitab, kuidas asjad toimivad 
praktikas, mitte teoorias“404. Ettevõtja vaatenurgast ei pruugi olla suurt vahet, kas nt kohustus teatud 
informatsiooni esitamiseks tuleneb pelgalt riigi huvist teatud statistika järgi või on see vältimatu samm 
mingis valdkonnas tegevuse alustamiseks. Järelikult ei ole sellise perspektiivi omaksvõtmise korral 
otstarbekas nende nõuete käsitlemist isoleerida lähtuvalt sellest, kuhu nad mõnest teoreetilisest 
raamistikust lähtuvalt võiksid paigutuda, vaid majandustegevuse regulatsiooni tuleb vähemalt 
vahetevahel vaadelda tervikuna (erinevate regulatsioonide tervikmõju ühes sektoris)405. Teiseks 
järeldub, et ükskõik millise regulatsiooni olemasolu paberil on vaid üks samm protsessis, kuhu kuulub 
ka pidev regulatsiooni tegeliku praktilise mõju analüüs, sellest järelduste tegemine ning vajadusel kas 
seadusandlike või muude meetmetega olukorra parandamine.  
 

3. Riik vs riigiasutused 

QRR lõpparuande avaldamisega seonduvas pressiteates märkis Uus-Meremaa majandusarengu 
minister, et valitsusasutustega tegemist tehes ei näe ettevõtjad konkreetset nime kandvat 
valitsusasutust, vaid „valitsust“, ning nad küsivad küllalt õigustatult, miks nad peavad ühte ja 
sedasama informatsiooni valitsusele ikka ja jälle esitama.406 Selle mõttega (mis viitab selgesti ühtse 
kontaktpunkti vajadusele) osundas minister asjaolule, et QRR läbi viies püüti nimetatud tõsiasjaga 
arvestada. 
 
Antud teemal eraldi peatumine Uus-Meremaa puhul võib esmapilgul näida Eesti majandustegevuse 
õiguse kodifitseerimisprotsessi seisukohalt ebavajalik. Eestile tuleneb ju nii ühtse kontaktpunkti 
loomise kohustus kui sellega seonduvad nõuded suuresti juba Teenuste direktiivist. Siiski võib Uus-
Meremaa olla huvipakkuv kahel põhjusel. Esiteks on ühtse kontaktpunkti ideega seonduvad plaanid 
Uus-Meremaal mõningates aspektides märksa ambitsioonikamad kui Euroopa Liidus. Kuna Eestile 
peaks Teenuste direktiiviga seatud ühtse kontaktpunkti nõuete täitmine olema suhteliselt kergem 
võrreldes mõningate teiste EL liikmesriikidega, siis ei tasuks välistada Eesti huvi selles valdkonnas 
natuke kaugemaleulatuvaid samme astuda, ning miks mitte seejuures ka Uus-Meremaa lahendustega 
tutvuda. Teiseks ei piirdu „ühe valitsuse“ idee Uus-Meremaa majandustegevuse regulatsiooni puhul 
üksnes ühtse kontaktpunkti loomisega. Selleks, et valitsus ettevõtjatega suheldes ei räägiks eri ajal ja 
eri kohas „erinevat keelt“, ei piisa üksnes ühtsest kontaktpunktist. Et ühtse kontaktpunkti kaudu 
toimuv suhtlus ettevõtjate ja valitsuse vahel oleks sujuv ja järjepidev, peaksid kontaktpunkti kaudu 
mõnevõrra mehhaaniliselt ühendatud valitsusasutused teostama ka ühtset regulatiivset poliitikat. 
Kuidas see Uus-Meremaa puhul välja näeb, seda järgnevalt eelkõige QRR näitel käsitletaksegi. 
 
Eelmises alajaotuses viidatud pragmaatilise hoiaku mainimise tõttu võis jääda mulje, et Uus-Meremaa 
reguleerimisstrateegia on mõnevõrra kaootiline, ad hoc põhimõttel praktikas üleskerkivatel 
probleemidele vastuseid otsiv. Tegelikkus näitab siiski midagi muud. Kõiki eelviidatud projekte on läbi 
viidud või viiakse läbi kindla strateegia ja ajakava kohaselt, kusjuures lõpetatud projektid saavad 
sageli aluseks järgmistele, eelnevate andmeid ja järeldusi kasutatavatele. Seejuures on reeglina 
tegemist „kogu valitsuse“ (whole-of-goverment) programmidega, mille olemust QRR näitel 
selgitataksegi. 
 
QRR läbiviimiseks kutsuti peaministri poolt kokku „Ministrite grupp kvaliteetregulatsiooniks“ 
(Ministerial Group for Quality Regulation), millesse kuulus ühtekokku 10 valdkonna ministrid. Töö 
tähtajaks määrati 14 kuud, mille sees oli ka kaks vahetähtaega „verstaposti aruannete“ (milestone 
report) esitamiseks. Ministrite grupp omakorda kutsus kokku „Ministeeriumidevahelise operatiivgrupi 
kvaliteetregulatsiooniks“ (Inter-Departmental Taskforce for Quality Regulation), mida juhtis 
Majandusarengu minister ja mille liikmeteks olid mitmed juhtivad ametnikud erinevatest 

                                                                                                                                                                     
http://www.med.govt.nz/upload/46103/qrr-cab-progress.pdf 
http://www.med.govt.nz/upload/51450/sector-study-report.pdf 
ja http://www.med.govt.nz/upload/51433/cabinet-paper-final-report.pdf  
404 Key Points. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____20058.aspx 
405 QRR raames viidi läbi ka uuring keskkonnalubade ning ehituslubade väljaandmisega seonduvate menetluste omavaheliste 
seoste ja probleemide kohta. Vt Quality Regulation Review – Resource/Building Interface Study Findings. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/upload/46083/qrr-cab-resource-building.pdf 
406 Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____30135.aspx 
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ministeeriumitest.407 QRR läbiviimine oli avalik mitte üksnes spetsiaalsetes huvigruppide 
konsulteerimise faasides, vaid kogu projekti vältel. Kõik taustainfo, vahearuanded ning muud projekti 
käigus loodud dokumendid tehti Majandusarengu ministeeriumi kaudu koheselt avalikkusele 
kättesaadavaks. Dokumentide avaldamisega kaasnes enamasti üks või mitu selgitavat pressiteadet, 
mis võtsid kokku seni saavutatu ning informeerisid edasistest plaanidest. Tänu sellele oli ettevõtjatel 
kogu projekti läbiviimise käigus ülevaade sellest, mida valitsus teeb ja millega ta seda põhjendab, 
samuti võimalus protsessi mõjutada. Projekti tulemuseks oli ettevõtjate seisukohti arvestav valitsuse 
ühtne nägemus408 meetmetest, mida tuleks majandustegevuse regulatsiooni parandamiseks  
rakendada. 
 
Kirjeldatud protsess on märkimisväärselt erinev Eestis pahatihti toimivast praktikast, kus 
majanduskeskkonda oluliselt mõjutavad seaduseelnõud valmivad sageli ühes ministeeriumis ilma, et 
nende aluspõhimõtteid teiste asjaomaste ministeeriumitega, rääkimata ettevõtjatest, arutatud oleks. 
Sageli alles eelnõu valmimise järgselt, mil toimub ka ettevõtjate kaasamine (mille kohta vahel oleks 
õigem öelda kaasamise imiteerimine)409, asuvad erinevad ministeeriumid ja asjaomased riigiasutused 
oma nägemusi ühildama, kusjuures halvemal juhul saab seaduseks eelnõu, mille suhtes riigiasutuste 
vaheline konsensus saavutamata jäigi. Ei tohi unustada, et iga regulatsiooni toime sõltub mitte üksnes 
õigusaktides kirjapandust, vaid ka nende tegelikust rakendamisest, ning ühtse seisukoha puudumine 
võib kaasa tuua regulatsiooni eesmärke nullivaid tagajärgi410 Näib, et Uus-Meremaal peetakse seda 
silmas. Välja on töötatud terve rida valitsusele endale suunatud juhtnööre, mille eesmärgiks on 
tagada ühtne regulatsioonide elluviimise poliitika. Neist kõige olulisemad on ilmselt „Hea 
regulatiivpraktika koodeks“411, „Regulatsioonide järgimise juhtnöörid“412  (RCG)413, ning „Regulatiivse 
mõju analüüsi nõuete juhtnöörid“ (RIA juhtnöörid)414. Hetkel on töös „Ärikulude kalkulaatori“ (Business 
Cost Calculator) väljatöötamine. Ehkki nimetatud dokumendid ei käsitle otseselt valitsusasutuste 
koostöökohustust415, aitab juba ühtsete standardite kehtestamine iseenesest tagada, et 
valitsusasutused teineteisest „mööda ei räägiks“. Seejuures on tähelepanuväärne, et pole piirdutud 
üksnes vastavate juhtnööride kehtestamisega, vaid nende järgimise suhtes teostatakse sisulist 
analüüsi. Näitena võib tuua valitsuse poolt valitsuseväliselt organisatsioonilt tellitud ning 2008. a. 
valminud hinnangu416 RIA nõuete täitmise ja regulatiivse mõju aruannete (Regulatory Impact 
Statements e RIS) koostamise kohta.  
 
Vahekokkuvõtteks: regulatsioonide loomisel Uus-Meremaa valitsusasutused mitte üksnes lähtuvad 
ühtsest strateegiast ning tegutsevad kooskõlastatult, vaid nende tegevust suunavad ka samu 
reguleerimise taktikaid ette nägevad juhenddokumendid. See loob eeldused, et valitsus läbi ühtse 
kontaktpunkti igal ajal ise nägu ei paista.417 Võib küsida, miks peetakse siin vajalikuks mainida 
dokumente, millest osa ei puuduta üksnes majandustegevuse reguleerimist, vaid seadusandlust 
laiemalt, ning mille analoogid on teatud osas olemas või loomisel ka Eestis. Põhjuseks on asjaolu, et 

                                                      
407 Vt Taustainfo regulatiivse võrgustiku ülevaatusele (Background Note to the Review of Regulatory Frameworks). Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/upload/35889/background.pdf 
408 QRR lõpparuanne (Quality Regulation Review – Final Report). Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/51433/cabinet-
paper-final-report.pdf  
409 Arvestades seisukohtade esitamise tähtaegu, mille jooksul vähegi põhjaliku analüüsi koostamine on sageli võimatu, jääb 
ebaselgeks, kuivõrd ettevõtjate seisukoht valitsust tegelikult huvitab. 
410 Markantse näitena võib tuua maksukorralduse seadusesse revisjoni läbiviimist puudutavate sätete, sh korduva revisjoni 
keelu sissetoomise, mille puhul ei suudetud kokkulepet saavutada isegi ühe ministeeriumi haldusalas. Nimelt nähtub 
23.10.2001 Riigikogule esitatud Maksukorralduse seaduse eelnõu algteksti seletuskirjast (arvutivõrgus   
http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=012960024&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11), et 
eelnõu autoriks olnud Rahandusministeerium ei suutnud omaenda haldusalas asuvat Maksuameti veenda kõnealuste sätete 
vajalikkuses. Korduva revisjoni keeld sai seaduseks, ent viimane sõna jäi Maksuametile: vähemalt esimestel aastatele peale 
keelu jõustumist vormistati olemuselt revisjoni kujutavad kontrollid „üksikjuhtumi kontrollina“, mille puhul korduvuse keeld 
puudub. Alles Riigikohtu hilisem praktika, mille kohaselt kontrolli ei tee revisjoniks mitte Maksuameti voli menetlusele nime 
andmisel, vaid kontrolltoimingute sisu ja eesmärk, loksutas asjad enam-vähem paika. Sellele eelnes aga mitmeaastane 
õigusliku ebakindluse periood, mille otsene põhjus oli valitsusasutuste suutmatus käituda ühe ja ainsa valitsusena.  
411 Code of Good Regulatory Practice. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____22149.aspx 
412 Juhised ei käi siiski regulatsioonide järgmise, vaid nende oletatava ja tegeliku järgmise arvestamise kohta. 
413 Regulatory Compliance Guidelines. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/51357/compliance-guidelines.pdf 
414 Guidelines on the Regulatory Impact Analysis Requirements. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/45766/ria-
guidelines.pdf 
415 Kaudselt tuleneb see nt Hea regulatiivpraktika koodeksi nõudest, et  regulatsioonide koostamine peab olema läbipaistev nii 
otsustajate kui regulatsiooni adressaatide jaoks. 
416 Compliance with Regulatory Impact Analysis Requirements. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/57459/riau-nzier-
evaluation-report-2007.pdf 
417 Ei tohi unustada, et valdavalt on tegemist suhteliselt hiljutiste arengutega, mis on ilmselt jõudnud praktikat veel vähe 
mõjutada. 
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Uus-Meremaa pakub näite sellest, kuidas selliste juhtnööride integreerimine ning tegelik aktiivne 
rakendamine võivad saada majandustegevuse reguleerimisel täiesti iseseisvalt tajutava rolli ja 
väärtuse (vt allpool eelkõige punktid 4.7 ja 4.9), mis võib kaaluda üles regulatsioonide 
õigusteoreetilise sidususe.  
 
Ühtse kontaktpunkti loomise katsetega alustati Uus-Meremaal 2000. aastate alguses, mil loodi 
elektrooniline äriportaal418. Samas näitas QRR, et 2007. aastaks ei oldud sellega veel kuigi kaugele 
jõutud. Ettevõtjad kaebasid endiselt dubleerivate aruandlusnõuete üle419 ning alles hiljuti leiti põhjust 
rõõmustada selle üle, et ettevõtja IRD numbri ja GST numbri (Eesti mõistes näivad need lähedased 
olevat vastavalt maksukohustuslase numbrile ja käibemaksukohustuslase numbrile) taotlemine 
muutus võimalikuks ühes menetluses (üks ja ainus ettevõtjat identifitseerida võimaldav number – 
Eesti mõistes äriregistri kood – puudub senini). Täna võib äriportaali pidada küll suhteliselt 
heatasemeliseks ning seda täiendab ka Eesti analoogiga mõneti sarnane äriregistri elektrooniline 
rakendus420, mille kaudu alates 01.07.2008 teatud dokumentide esitamine ainuvõimalikuks osutus, 
ent ühtse kontaktpunkti olemasolust pole siiski põhjust rääkida. 
 
QRR seadis endale kaugema ülesande „koordineerida ja tsentraalselt integreerida kogu 
informatsiooni kogumine või jagamine, jõustamine ning teised enam kui ühest regulatsioonist 
tulenevad nõuded, mis rakenduvad ühele ettevõtjale“421. QRR tegi ettepaneku standardiseeritud 
ärilise aruandluse ning tsentraliseeritud informatsiooni kogu loomiseks.422 QRR-st lähtuvalt tehtigi 
2008. a. kevadel algust kahe projektiga „Tsentraliseeritud informatsioonikogu ja äriportaal“(CIR)423 ja 
„Standardiseeritud äriline aruandlus“(SBR)424. Esimese projekti raames plaanitakse olemasolev 
äriportaal viia Majandusarengu ministeeriumi haldusalasse, mis võimaldaks selle funktsionaalselt 
ühendada elektroonilise äriregistriga, et luua tõeline ühtne kontaktpunkt (CIR) informatsiooni 
esitamiseks ning valitusega suhtlemiseks.425 Projekt lähtus kuuest põhiprintsiibist: 

- aruandluskulude vähendamine; 
- informatsiooni kvaliteedi parandamine; 
- olemasolevate seadusandlike raamide lühiajalises perspektiivis muutumatuna säilitamine; 
- üleminekukulude minimeerimine; 
- keskse valitsemise pühendumuse ja järjekindluse hoidmine; 
- andmekaitsenõuete järgimine.426 

 
Asutused, kellega peetavad suhtlust vähemalt osaliselt (nt nime ja aadressiga seonduvad 
muudatused) soovitakse esmajärjekorras CIR abil ühendada, on Maksuamet (Inland Revenue), 
töötajate kindlustamist koordineeriv asutus (Accident Compensation Corporation), Statistikaamet 
(Statistics New Zealand) ja Äriregister (Companies Office).427 
 
SBR-i püütakse rakendada vähendamaks ettevõtjate jaoks aruandluse, ning seeläbi regulatsioonide 
järgmise kulusid. Kulude kokkuhoid loodetakse saavutada dubleerivate aruandluskohustuste 
kaotamise, andmedefinitsioonide standardiseerimise ning standardiseeritud suhtluskeele 
rakendamise abil, mis peaks oluliselt vähendama ka vajadust kuludeks aruandlust vahendavate 
väliste nõustajate (nt juristid ja raamatupidajad) järele.428 SBR eesmärgiks on „ettevõtja ja valitsuse 
vahelise elektroonilise sideme – võrgustatud (networked) majanduse loomine“429, kus ettevõtjatel pole 
mitte üksnes võimalik elektrooniliselt andmeid esitada, vaid kus ettevõtjate ja valituse arvutid saavad 
omavahel suhelda ilma inimese sekkumiseta, korjates teineteiselt informatsiooni tehnoloogilisi 
lahendusi kasutades.430 SBR lähtub samast kuuest põhiprintsiibist, mida eelnevalt sai nimetatud 
                                                      
418 Arvutivõrgus http://www.business.govt.nz/ 
419 Vt nt QRR esimene vahearuanne (Quality Regulatsion Review – First Milestone Report) lk 5. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/upload/41242/cab-milestone-01.pdf 
420 Arvutivõrgus http://www.companies.govt.nz/cms 
421 Rakendamine ja interaktsioon (Implementation and Interaction). Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____20060.aspx 
422 Quality Regulation Review – Final Report, lk 11. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/51433/cabinet-paper-final-
report.pdf 
423 Centralized Information Repository and Business Portal. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/58243/CIR.pdf 
424 Standard Business Reporting – Business Case. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/58241/SBR.pdf 
425 Centralized Information Repository and Business Portal, op. cit., lk 1 
426 Ibid, lk 2 
427 Ibid, lk 7-8 
428  Standard Business Reporting – Business Case, op. cit., lk 2, 9. 68% Uus-Meremaa ettevõtjatest on omanike endi poolt 
opereeritavad ning 95% sellistest ettevõtjatest kasutab aruandlusel raamatupidajate, juristide või maaklerite abi. Ibid, lk 11 
429 Ibid, lk 2, 7, 
430 Ibid, lk 7-8 
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seoses CIR-ga.431 SBR rakendamisest iga-aastaselt ettevõtjate poolt saadav sääst hinnatakse olevat 
ca 3 korda suurem kui SBR rakendamiseks vajalikud investeeringud lähema kolme aasta jooksul.432 
SBR rakendamise puhul on märkimisväärne, millise detailsuse astmega on püütud ette näha SBR 
õnnestumist ähvardavaid riske ja nende riskide suurust, samuti vahendeid, mille abil riske 
leevendada.433 
 
Mõlema projektiga seonduvalt on viidatud analoogidele välisriikides ning püütud neist eeskuju võtta. 
Igal juhul tasub meil Eestis ka Uus-Meremaa ühtse kontaktpunkti arengutel silm peal hoida, sest nagu 
käesoleva ülevaate järgnev osa näitab, iseloomustab nende regulatiivset käitumist reeglina hästi 
läbimõeldud „stardist (vahe)finišini“ strateegia.   
 

4. Majandustegevuse reguleerimise põhiprintsiibid 

Kahes eelnevas osas vaatlesin, kuidas Uus-Meremaa reguleerimisstrateegiat on viimasel ajal 
iseloomustanud püüd terviklikult analüüsida kõigi erinevate regulatsioonide kumulatiivset mõju 
erinevatele sektoritele, samuti ühe valitsuse idee, mille vormiline külg avaldub eelkõige ühe 
kontaktpunkti idees, sisuline külg aga valitsusasutuste tihedas koostöös regulatsioonide 
väljatöötamisel. Käesolevas osas käsitlen peamisi põhimõtteid, millest ülalnimetatud strateegia 
elluviimisel lähtutakse. 
 
4.1. Avalikkuse, sh ettevõtjate kaasamine 
Iga regulatsiooni kehtestamisel peetakse oluliseks huvitatud isikute võimalikult varajast (s.t. 
reguleerimise aluspõhimõtete arutelu faasis) toimuvat kaasamist, kusjuures kaasamine peab toimuma 
selliselt, et kogutud seisukohad oleks representatiivsed kõigi puudutatud isikute suhtes434. Kaasamine 
on oluline mitte üksnes regulatsiooni kvaliteedi tagamiseks, vaid võimaldab regulatsiooni 
adressaatidel paremini mõista regulatsiooni eesmärke ja regulatsioonist tõusvat kasu, mis omakorda 
loob eeldused paremaks valmisolekuks regulatsiooni järgida.435 
 
Nt Kaubandusseaduse regulatiivkontrolli sätete muutmisega seonduvalt valmistati ette 
arutlusdokument436, kus probleemsituatsiooni kirjelduse ja regulatiivse sekkumise eesmärgi kõrval 
käsitleti erinevaid regulatsiooni alternatiive. Huvitatud isikutele anti ligi 2,5 kuud aega seisukohtade 
esitamiseks. Arvamusi esitati 45 erineva isiku või organisatsiooni poolt437, osa esmase konsultatsiooni 
käigus438, osa hiljem täiendavalt439. Osad arvamused olid mõneleheküljelised, teised aga 
mitukümmend lehekülge pikad ning detailset analüüsi sisaldavad. Ka QRR käigus konsulteeriti 
ettevõtjatega väga põhjalikult, peamiselt ettevõtjate ühenduste kaudu, ent neljas sektoris [restoranid, 
hotellid jms (hospitality); jaekaubandus; aiandus; veinitööstus] viidi läbi ka intervjuud ligi 130 
ettevõtjaga.440   
 
4.2. Väikeettevõtjate perspektiivi arvestamine 
Uus-Meremaa ettevõtjatest 96% on väike- või keskmise suurusega ettevõtjad (Uus-Meremaal 
tähendab see alla 20 töötajaga ettevõtjaid), kusjuures 85% nendest on alla viie töötajaga.441 Nimetatut 
arvestades on kahtlemata vajalik, et uute regulatsioonide kehtestamisel peetaks silmas ka seda tüüpi 
ettevõtjate perspektiivi. Uus Meremaa valitsus asutas 2003. a. „Väikeettevõtjate Nõustamisgrupi“ 
(Small Business Advisory Group e. SBAG), mille ülesandeks oli väikeettevõtluse ministri442 ja 
valitsuse nõustamine selle kohta, milline on poliitikate ja programmide tegelik mõju väikestele ja 
                                                      
431 Ibid, lk 11-12 
432 Ibid, lk 2 
433 Ibid, lk 42-44 
434 Regulatsioonide järgimise juhtnöörid (Regulatory Compliance Guidelines), lk 9. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/upload/51357/compliance-guidelines.pdf 
435 Ibid, lk 9 
436 Review of Regulatory Control Provisions under the Commerce Act 1986. Discussion Document. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____27162.aspx 
437 Commerce Amendment Bill, lk 33. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/56341/bill.pdf 
438 Vt arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/templates/ContentTopicSummary____29705.aspx 
439 Vt arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/templates/StandardSummary____32967.aspx 
440 Vt Majandusarengu ministri 05.09.2007 pressiteadet. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____30135.aspx 
441 Kaubandusministri 31.05.2006 kõne „Regulatsiooni ümbermõtestamine“ (Rethinking Regulation). Arvutivõrgus 
http://www.beehive.govt.nz/speech/rethinking+regulation 
442 Uus-Meremaal on üks isik reeglina 2-4 erineva valdkonna minister, ning lisaks veel 2-3 valdkonna abiminister, nii et sellest 
nimest ei maksa tuletada vastava ministeeriumi olemasolu  ning täiskohaga tööd selles valdkonnas. Vt Uus-Meremaa ministrite 
nimekirja arvutivõrgus http://www.dpmc.govt.nz/cabinet/ministers/ministerial-list.html 
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keskmise suurusega ettevõtjatele.443 Muuhulgas SBAG abiga on jõutud järeldusele, et erinevalt 
suurettevõtjatest, kes eelistavad seadusandlikul tasandil näha rohkem üldprintsiipe ning omada enam 
mänguruumi, on väikeettevõtjad sageli enam huvitatud regulatsioonide suuremast täpsusest ja 
selgusest (kasuistlikkusest)444, sest neil puudub pädevus pelgalt üldiste reeglite baasil hinnata, milline 
on nõuetekohane käitumine. Samuti olid just väikeettevõtjad need, kellel on kõige raskem hakkama 
saada regulatsioonide kumulatiivse mõjuga seonduva koormusega.445 SBAG rõhutab, et ühtse 
kontaktpunkti loomine on väikeettevõtjate perspektiivist hädavajalik, kusjuures väikeettevõtjad oleksid 
seejuures huvitatud ka tasulistest, teenuseid pakkuvates rakendustest.446  
 
Kui aga väikeettevõtjatele on olemasolev regulatiivne keskkond ebamugav, siis tulenevalt nende 
panuse suurusest kogu majanduses447 seab see ohtu kogu Uus-Meremaa majanduse 
konkurentsivõime. Seetõttu näeb Uus-Meremaa majanduse regulatsiooni puudutavates aruteludes 
sageli viiteid just väikeettevõtjate perspektiivile,448 QRR aluspõhimõtetes oli viide kohustusele 
vaadelda kõiki küsimusi eraldi ka väikeettevõtjate perspektiivist449. 
 
4.3. Paindlikkus 
Nagu eelnevast, nähtub ei pruugi erinevat tüüpi ettevõtjatele sobida ühtmoodi lahendused,   
suurettevõtjatel ja väikeettevõtjatel on regulatsioonile erinevad ootused. QRR käigus analüüsiti 
muuhulgas ka küsimust, kuidas oleks võimalik tagada, et ühe ja sama regulatsiooni raames saaks 
vastavalt ettevõtjate eelistustele paralleelselt rakendada nii suuremat õiguskindlust tagavaid rangeid 
reegleid kui ka pehmemaid ja paindlikumaid regulatsiooni vorme.450 Üheks võimaluseks on „ohutute 
sadamate“ (safe harbours) loomine, mis tähendab olukorda, kus üldistel printsiipidel või tulemustel 
põhineva (performance-based)451 ning seetõttu madala õiguskindlusega regulatsiooni raames 
võimaldatakse haldusorgani suhtes koostööaltil ning heauskselt käituval ettevõtjal saada heakskiit 
oma teatud käitumismudelile või vabastada teda eksimusest tingitud vastutusest.452 Teisalt tähendab 
paindlikkus ka kiiret ja adekvaatset reageerimist muutunud oludele453, mis omakorda eeldab 
regulatsioonide mõju regulaarse hindamise süsteemide olemasolu. 
 
4.4. Probleemsituatsiooni sõnastamine ja regulatsio oni vajalikkuse kaalumine 
Uus-Meremaa Konkurentsiõiguse ja -Poliitika Instituudi Võrkude Osakonna direktor Michael Clark'i 
sõnul „Uus-Meremaal on meid vaja veenda, et regulatsioon on vajalik“454 Sarnases vaimus 
märgitakse seoses QRR-ga, et alati tuleb kaaluda, milline regulatsiooni tase on vajalik: 
iseregulatsioon, kaasregulatsioon (co-regulation) või riiklik regulatsioon ning et „regulatsioon peab 
lähtuma valitsuse sekkumise selgest põhjendatusest“ (sisaldab olemasolevate meetmete 
ebapiisavuse põhjendamist)455. Seega regulatsiooni põhjendamine saab alguse probleemsituatsiooni 
sõnastusest, mis korralikult tehtuna osutab juba ise võimalikele lahendustele.456 
 
4.5. Eesmärgi selge sõnastamine 
Nagu nähtus juba Kaubandusseaduse muutmisega seonduvatest dokumentidest, peetakse 
regulatsiooni eesmärgi selget sõnastamist võtmeküsimuseks regulatsiooni edukal rakendamisel, sest 

                                                      
443 Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/templates/StandardSummary____161.aspx Vt ka SBAG viimast, 2008. a. aruannet, 
Growing Competitive SMS's. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/56591/report.pdf 
444 Vt Kaubandusministri 31.05.2006 kõne „Regulatsiooni ümbermõtestamine“ (Rethinking Regulation). Arvutivõrgus 
http://www.beehive.govt.nz/speech/rethinking+regulation 
445 SBAG 2008. a. aruande kohaselt on regulatsioonide järgimise kulud väikeettevõtetes töötaja kohta ca 4 korda suuremad kui 
suurettevõtetes. Ibid, lk 4 
446 Ibid, lk 11 
447 Vt Kaubandusministri 31.05.2006 kõne „Regulatsiooni ümbermõtestamine“ (Rethinking Regulation). Arvutivõrgus 
http://www.beehive.govt.nz/speech/rethinking+regulation 
448 Vt nt Review of Regulatory Frameworks – Gettin On With Business. op. cit., lk 2 
449 Implementation and Interaction. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____20060.aspx. 
Euroopas on tänaseks sama printsiip samuti kanda kinnitamas, vt Euroopa portaali VKE-dele: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/policy_et.htm 
450 Review of Regulatory Frameworks – Gettin On With Business. op. cit., lk 1, 5, 7 
451 Just seda tüüpi lahendusi soovitab Code of Good Regulatory Practice. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____22149.aspx 
452 Review of Regulatory Frameworks – Gettin On With Business. op. cit, lk 8 
453 Code of Good Regulatory Practice. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____22149.aspx 
454 05.08.2006 peetud kõne. Arvutivõrgus 
http://www.comcom.govt.nz/MediaCentre/Speeches/clpinzpart5ofthecommerceactcontrol.aspx 
455 Review of Regulatory Frameworks – Gettin On With Business. op. cit., lk 1, 4, 12 
456 Code of Good Regulatory Practice. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____22149.aspx 
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nimetud eesmärk peaks otseselt mõjutama regulatsioonist tulenevate nõuete tõlgendamist ja 
kohaldamist. Ilma vastava eesmärgi laiapõhjalise mõistmise ja aktsepteerimiseta on väga raske 
regulatsiooni eesmärke saavutada.457 Eesmärk peab olema suhestatud probleemsituatsiooniga ning 
valitsuse poolt antud valdkonnas teostatava poliitikaga.458 
 
4.6. Proportsionaalsus ja alternatiivide kaalumine 
Ehkki nimetatud printsiibi rakendamine ei lähtu Uus-Meremaal ettevõtjate ettevõtlusvabadusest, on 
selles siiski sarnasusi proportsionaalsuse printsiibi rakendamisega kontinentaaleuroopaliku 
õigussüsteemis. Regulatsioon peab olema oma eesmärkide saavutamiseks sobiv ning minimaalselt 
sekkuv ega tohi põhjustada ebamõistlikke kulusid.459 Erinevus tuleb sisse eelkõige selles, et 
proportsionaalsust kaalutakse samaaegselt nii regulatsiooni adressaadi kui reguleerija vaatenurgast 
(s.t. regulatsioon võib olla ebaproportsionaalne ka juhul, kui see ettevõtjatele suhteliselt kergete 
piirangute seadmisel asetab raske rahalise koormuse hoopis riigieelarvele). Samuti hõlmab 
proportsionaalsuse põhimõtte rakendamine alternatiivide kaalumist, mille puhul tuleb eelistada 
suurima võimaliku kasuga lahendusi460, mis näib mõnevõrra vastu töötavat „vähima võimaliku 
sekkumise“ põhimõttele. Uus-Meremaa õigussüsteemi põhjalikult mitte tundval isikul on raske öelda, 
kas eeltoodud lähenemine toob kaasa ka ettevõtjate huvidele väiksema kaalu osutamise kui seda 
tehakse ettevõtlusvabadusest lähtuvas süsteemis. Arvestades siiski kõiki neid ettevõtjaid puudutavaid 
kaalutlusi, mida reguleerija vastavalt kõikvõimalikele juhenditele peaks arvesse võtma, samuti 
käesolevas ülevaates toodud praktilisi näiteid, ei tundu see nii olevat. Veelgi enam, nagu eeltoodust 
nähtus, arutatakse alternatiivsed meetodid soovitava eesmärgi saavutamiseks ettevõtjatega sageli 
läbi juba enne eelnõu koostamist, seega võimaldades neil endal nö proportsionaalsuse testi 
rakendada. Uute Regulatsiooni mõjude analüüsi (Regulatory Impact Analysis ehk RIA) nõuete 
kohaselt ongi selliste alternatiivide kaalumine iga mõjuanalüüsi oluline osa.461 
 
4.7. Regulatsiooni mõjude analüüsi integreerimine r egulatsiooni 
QRR-ga seoses rõhutati, et RIA peab pelgast regulatiivse poliitika teostamise lisandist saama sellise 
poliitika olemuslikuks osaks.462   Uus RIA režiim jõustati alates 01.04.2008.463 Kõige olulisema uue 
režiimiga sisseviidav muudatus seisneb asjaolus, et RIA-ga seotud küsimusi arutada juba 
ettepandava regulatsiooniga seonduvas arutlusdokumendis või lisada sellisele dokumendile 
„Regulatiivse mõju aruanne“ (Regulatory Impact Statement ehk RIS)464, ning regulatiivse mõju 
analüüs peab läbima kogu seadusandlikku protsessi.465 Nagu nähtus käesoleva ülevaate teisest 
osast, toimub vastavate nõuete järgmise üle ka monitooring466, mis loob vähemalt pikemas 
perspektiivis eeldused sellele, et tegemist ei ole pelgalt formaalsete, vaid igapäevases praktikas 
tegelikku järgimist leidvate reeglitega. 
 
4.8. Regulatsioonide järgimisega seonduvate küsimus te kaalumine 
Kui nimetatud küsimusi ei kaaluda juhuslikult või üksnes post factum (peale regulatsiooni 
kehtestamist) on regulatsioon sageli ebaefektiivne.467 Et tagada nende süstemaatiline hindamine nii 
regulatsiooni loomise kui hilisema rakendamise käigus, on Uus-Meremaa Majandusarengu 
ministeerium koostanud võrdlemisi detailsed juhtnöörid468, millest järgnevalt annan ülevaate. 
 
                                                      
457 Review of Regulatory Frameworks – Gettin On With Business. op. cit., lk 3, 7 
458 Code of Good Regulatory Practice. rvutivõrgus http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____22149.aspx. 
Näide sellise seose tõmbamisest QRR puhul: Implementation and Interaction. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____20060.aspx 
459 Review of Regulatory Frameworks – Gettin On With Business. op. cit., lk 7. Vt ka Code of Good Regulatory Practice. 
Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____22149.aspx 
460 Code of Good Regulatory Practice. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____22149.aspx 
461 Guidelines on the Regulatory Impact Analysis Requirements, Lk 3. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/45766/ria-
guidelines.pdf 
462 Review of Regulatory Frameworks – Gettin On With Business. op. cit., lk 13 
463 Guidelines on the Regulatory Impact Analysis Requirements. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/45766/ria-
guidelines.pdf 
464 Ibid, lk 3 
465 Uute nõuete kehtestamist puudutav pressiteade, arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentPage____26685.aspx 
466 Compliance with Regulatory Impact Analysis Requirements. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/57459/riau-nzier-
evaluation-report-2007.pdf 
467 Sellele viitavat Regulatsiooni järgimise juhtnööride (lk 4) kohaselt ka OECD uuringud. Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/upload/51357/compliance-guidelines.pdf 
468 Regulatsioonide järgimise juhtnöörid (Regulatory Compliance Guidelines). Arvutivõrgus 
http://www.med.govt.nz/upload/51357/compliance-guidelines.pdf 
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Regulatsiooni efektiivsuse tagamiseks on vajalik hinnangu andmine järgnevale: 
- regulatsiooni strateegiline kontekst (sh eesmärk ning seosed teiste valdkondadega); 
- regulatsiooni operatiivne kontekst (sh adressaate iseloomustavad andmed, eelhinnang 

adressaatide suhtumisele regulatsiooni, regulatsiooni järgimise tõenäosus, asjaomase 
haldusorgani võimekus regulatsiooni efektiivseks maksmapanekuks); 

- strateegiad regulatsioonide järgmise saavutamiseks (sh sobiv vahekord erinevate 
meetodite, nagu informeerimine, järelevalve, hoiatused, sanktsioonide rakendamine, 
vahel, ning ülesannete jaotus valitsusasutuste, ettevõtjate ühenduste ja muude 
asjaomaste isikute vahel); 

- kuidas rakendamine saavutatakse (sh rakendamiseks ülesannete ja vastutuse 
määramine, rakendusülesannete identifitseerimine ja planeerimine ning ressursside ja 
finantseerimise adekvaatne hindamine); 

- monitooring ja ülevaatamine (sh hinnang sellele, kuidas rakendamise üle monitooringut 
teostatakse ja kuidas hinnata plaanide rakendamise efektiivsust).469 

 
Juhise konkreetsematest nõuetest võiks välja tuua veel järgmisi: 

- järgimisega seotud küsimusi tuleb kaaluda juba regulatsiooni kavandamise algfaasis, sest 
võib selguda et järgmise kriitilise taseme saavutamiseks vajaminevad kulud (ning 
seejuures tuleb arvesse võtta kõiki, sh. ka ettevõtjatele langevaid kulusid) kaaluvad üles 
reguleerimise vajaduse;470 

- järgimise saavutamise strateegiad ei tohi olla ebaproportsionaalsed lahendatava 
probleemi suurusega võrreldes ning nende valik peab vastava olukorra vajadustele, mis 
muuhulgas tähendab strateegiate muutmist olukorra muutumisel;471 

- haldusorganite eeldatavast võimekusest adressaatide üle järelevalvet teostada ja neid 
karistada üksi ei piisa, efektiivne regulatsioon eeldab selle laiapõhjalist mõistmist ja 
aktsepteerimist (seda muuhulgas põhjusel, et sõltuvalt olukorrast võib haldusorganite 
poolsest survest palju efektiivsem olla hoopis nt ettevõtjate ühenduste selgitustöö);472 

- regulatsiooni järgimise valmiduse hindamisel adressaatide seas tuleb arvestada 
regulatsiooni uudsuse astet, selles sisalduvate lahenduste toetust, adressaatidele 
langevaid kulusid ning saadavat kasu ning adressaatide võimekust täitmiseks;473 

- järgimine peab olema mõõdetav ning mõõtmist tuleb teostada regulaarselt;474 
- võimaliku mittejärgimisega seoses tuleb analüüsida: 

o milline risk või kahju sellega kaasneb, mis on sellega kaasnev kulu ja kelle kanda 
see jääb?475 

o millised on erinevat tüüpi mittejärgijate tüübid ning kujundada igale tüübile 
vastavad meetmed. Nt „võimetustamine“ (incapacitation) litsentsi või muu loa 
äravõtmise kujul on adekvaatne meede eelkõigeˇjuhul, kui rikkuja on 
kriminaalsete motiividega, irratsionaalne või ebakompetentne?476 

o milline järgimise ulatus (täielik? enamik adressaatidest? olulisemad nõuded?) on 
vajalik selleks, et võiks rääkida regulatsiooni efektiivsusest lühemas ja pikemas 
perspektiivis?477 

- regulatiivsete nõuete teatavakstegemisel on vaja kaaluda, milliseid kommunikatsiooni 
viise tuleks kasutada ning kas teavitamine peaks olema ühekordne või kujutama endast 
pidevat protsessi;478 

- rikkumiste avastamise ja menetlemisega seoses tuleks muuhulgas hinnata: 
o kes (haldusorganid, teised adressaadid, rikkumise tõttu kahju kannatajad) 

peaksid üldjuhul rikkumisi avastama? 
o milliseid meetmeid rakendada esimeste ja korduvate rikkumiste puhul? 
o kes rakendab sanktsioone (eraisikud läbi hagimenetluse? haldusorganid?)? 

                                                      
469 Ibid, lk 2-3, 8-16 
470 Ibid, lk 5 
471 Ibid, lk 5 
472 Ibid, lk 5, 8 
473 Ibid, lk 9-10 
474 Ibid, lk 5 
475 Ibid, lk 10 
476 Ibid, lk 10-11; Siin ei tundu ole tegemist isikust lähtuva ohu suuruse hindamisega, soovitus lähtub eeldusest, et muud 
mõjutamise vahendid (veenmine ja hirmutamine) antud juhul lihtsalt ei tööta.  
477 Ibid, lk 11 
478 Ibid, lk 12 
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o milliseid kulusid ja kellele, lühemas ja pikemas perspektiivis ühe või teise 
strateegia valik kaasa toob ning kas need on proportsionaalsed järgimisest 
saadava kasuga? 

- rakendusprotsessiga seonduvalt tuleks küsida: 
o kas sellega seotud isikutel on vajalikud tehnilised teadmised, kogemus, personal 

ja vahendid? 
o kes kannab regulatsiooniga seotud kulud (maksumaksja? regulatsiooni 

adressaat? keegi muu?), kuidas neid vahendeid kogutakse ja kas selline 
finantseerimise viis soodustab järgimist ning regulatsiooni kuluefektiivsust?479 

 
Lisaks juhtnöörides välja toodud põhimõtetele juhiti QRR käigus korduvalt tähelepanu ka vajadusele 
rakendada riskipõhist järelevalvemeetodit, kus pöörataks enam tähelepanu mittejärgimise 
tõenäosusele ning selle aset leidmise tagajärgedele.480 

 
4.9. Regulatiivse elutsükli ( regulatory lifecycle ) terviklik käsitlus 
QRR lõpparuandes märgiti, et „küsimused, mis mõjutavad regulatiivsete raamistike kvaliteeti ja üldist 
regulatiivset keskkonda, võivad tõusetuda kogu regulatiivse elutsükli jooksul“481. Regulatiivse elutsükli 
all mõistetakse probleemi identifitseerimist; regulatsiooni kavandamist (regulatory design); 
regulatiivseid otsuseid; rakendamist; monitooringut ja maksmapanekut (enforcement); regulatsiooni 
ülevaatust.482 „Kvaliteetse regulatsiooni ja majanduskasvu seostele mõeldes tuleb regulatiivset 
keskkonda vaadelda kui kompleksset dünaamilist süsteemi, mitte kui sõltumatu ja staatiliste 
regulatsioonide kogumit“483. Head regulatsiooni ei looda pelgalt regulatsiooni kavandamise faasis, 
vaid kogu regulatiivse elutsükli jooksul, ning seega on kvaliteetse regulatiivse keskkonna loomiseks ja 
säilitamiseks vajalik nii valitsuse kui ettevõtjate pidev valvsus.484 
 

5. Kokkuvõte Uus-Meremaa majandushaldusõigusest 

Eesti majandushaldusõiguse kodifitseerimisprotsessi seisukohalt võiks eeltoodud ülevaatest 
huvipakkuv olla eelkõige alljärgnev: 

- protseduurid saavutamaks valitsuse poolt majanduse reguleerimisel teostavate meetmete 
ühtsust ja kooskõlalisust; 

- arengud ühtse kontaktpunkti ja ühtsete aruandlusnõuete väljatöötamisel; 
- ettevõtjate kaasamise viis ja ulatus; 
- tegelik sisuline analüüs reguleerimise vajaduse, alternatiivsete reguleerimisviiside, 

regulatsiooniga kaasnevate kulude ja tulude ning regulatsiooni järgimisega seonduvate 
küsimuste suhtes (Eestile seab siin teatud raamid EL õigus); 

- regulatiivse elutsükli terviklik käsitlemine. 

                                                      
479 Ibid, lk 14-15 
480 Review of Regulatory Frameworks – Gettin On With Business. op. cit., lk 1, 5, 7 
481 Quality Regulation Review – Final Report, lk 3. Arvutivõrgus http://www.med.govt.nz/upload/51433/cabinet-paper-final-
report.pdf 
482 Ibid, lk 3 
483 Ibid, lk 3 
484 Ibid, lk 4 
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III Osa – Majandustegevuse õiguslikud alused 
 

§ 13. Rahvusvahelisest õiguses ja Euroopa õigusest tulenevad 
suunised 

Kirjandus 
Rahvusvaheline majandushaldusõigus: M. Hilf/S. Oeter, WTO-Recht, 2005; M. Krajewski, Wirtschaftsvölkerrecht, 2006; C. 
Pitschas/J. Neumann/C. Herrmann, WTO-Recht in Fällen, 2005; W. Weiß/C. Herrmann, Welthandelsrecht, 2003. 
 
Euroopa majandushaldusõigus:  W. Frenz, Selbstständigenfreiheit, Berufsqualifikationen und neue Richtlinien, GewArch 
2007, 10 jj; S. Stork, Die neue Rahmenrichtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (RL 2005/36/EG) unter 
besonderer Berücksichtigung reglementierter, Handwerksberufe, WiVerw 2006, 152 jj; W. Kluth/ F. Riegel, Die neue EU-
Berufsanerkennungsrichtlinie - Regelungsgehalt und Auswirkungen für Berufsangehörige und Berufsorganisationen, EuZW 
2005, 486 jj; S. Oeter, Vergemeinschaftung des Gewerberechts (Universität Hamburg), teoses: Gewerberecht im Umbruch, 
Reihe: Studien zum öffentlichen Wirtschaftsrecht, München 2004, lk 89 jj; 
 
Teenuste direktiiv: M. Schlachter/C. Ohler, Europäische Dienstleistungsrichtlinie, Handkommentar, Baden-Banden 2008; C. 
Calliess, Die Dienstleistungsrichtlinie der europäischen Union, Hoffnungen und Erwartungen angesichts einer (weiteren) 
Vervollständigung des Binnenmarktes, Saksamaa vastus FIDE 2008.a. (Fédération Internationale pour le Droit Européen) 
kongressi raames peaprotokollija poolt (general raporteur S. Griller) teenuste Direktiivi kohta koostatud küsimustikule 
(Questionnaire) vastamine, FIDE XXIII Congress Linz 2008 – Congress Publications Vol. 3; A. Michner, Austria vastus FIDE 
2008.a. (Fédération Internationale pour le Droit Européen) kongressi raames peaprotokollija poolt (general raporteur S. Griller) 
teenuste Direktiivi kohta koostatud küsimustikule (Questionnaire) vastamine, Die Dienstleistungsrichtlinie der europäischen 
Union, Hoffnungen und Erwartungen angesichts einer (weiteren) Vervollständigung des Binnenmarktes, FIDE XXIII Congress 
Linz 2008 – Congress Publications Vol. 3; M. Sepp, N. Reich, Eesti vastus FIDE 2008.a. (Fédération Internationale pour le 
Droit Européen) kongressi raames peaprotokollija poolt (general raporteur S. Griller) teenuste Direktiivi kohta koostatud 
küsimustikule (Questionnaire) vastamine, Die Dienstleistungsrichtlinie der europäischen Union, Hoffnungen und Erwartungen 
angesichts einer (weiteren) Vervollständigung des Binnenmarktes, FIDE XXIII Congress Linz 2008 – Congress Publications 
Vol. 3. 
 
Ühtne kontaktpunkt teenuste direktiivi art 6 tähend ueses:   A. Windoffer, Ein Jahr EU-Dienstleistungsrichtlinie: Zur 
Diskussion um den einheitlichen Ansprechpartner unter besonderer Berücksichtigung des „Kammermodells”, GewArch 2008, 
97 jj; C. Reinert, Tagungsbericht zum 1. Bayeruther Forum für Wirtschafts- und Medienrecht, - „Die Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie – Chancen und Risiken für Deutschland”, GewArch 2008, 26 jj; J. Ziekow, Die Auswirkung der 
Dienstleistungsrichtlinie auf das deutsche Genehmigungsverfahrensrecht, GewArrch 2007, 179 jj und 217 jj; W. Dürr, 
Handwerkskammern als Einheitlicher Ansprechpartner, - Anmerkungen zu Paliege, GewArch 2007, 273 – GewArch 2008, 25 jj; 
D. Paliege, Die Handwerkskammern als Einheitlicher Ansprechpartner, - Argumente für eine Lösung unter Einbeziehung der 
Handwerkskammern -, GewArch 2007, 273 jj; A. Windoffer, Einheitliche Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie 
– Aufgabenprofil und Ansiedlungsoptionen, BVBl 2006, 1210 jj; U. Schönleiter, Herbstsitzung 2005 des Bund-Länder- 
Ausschusses „Gewerberecht”, GewArch 2006, 65 jj. 
 

1. Rahvusvaheline majandushaldusõigus 

 
1.1 Välislepingud ja Eesti Vabariik (PS §§ 120-123)  
Eesti õiguskorra osaks on rahvusvaheliselt siduv õigus. Rahvusvaheliste õigusallikate siduvusjõud 
Eesti Vabariigi jaoks tuleneb PS §§-dest 120-123, mis seavad võimaluse Eesti ja teiste riikide ning 
rahvusvaheliste organisatsioonide vaheliseks suhtluseks. Välislepingu sõlmimise, konventsiooniga või 
rahvusvahelise organisatsiooniga ühinemise eeltöö teeb tavaliselt konkreetse lepingu valdkonna eest 
vastutav ministeerium. Välisministeerium jälgib lepingu ettevalmistamise käigus üldiste 
rahvusvahelise õiguse normide täitmist ja esitab ettevalmistatud lepingu vabariigi valitsusele 
heakskiitmiseks. Peale valitsusepoolset heakskiitu alustab välisministeerium lepingu allakirjutamise 
või konventsiooniga ühinemise protseduure. Kuigi välislepingute sõlmimine kuulub Eestis üldjuhul 
valitsuse kompetentsi, peab teatud puhkudel lepingu jõustumiseks nõusoleku andma ka Riigikogu 
(PS § 121). Niisuguste lepingute hulka kuuluvad riigipiire muutvad lepingud, riigile varalisi või sõjalisi 
kohustusi võtvad lepingud ning sellised lepingud, mis nõuavad Eesti seaduste muutmist, millega 
astutakse rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks või millesse on ratifitseerimise nõue sisse 
kirjutatud. 
 
Kahepoolsed ja valitsustevahelised lepingud jõustuvad need peale nootide vahetust, millega pooled 
on teineteisele teatanud, et on valmis lepingut täitma. Sisuliselt tähendab see, et kõik asjaomased 
ministeeriumid on lepingu rakendamiseks valmis. 
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Tulenevalt PS §-dest 120-123 võib Eesti Vabariik sõlmida mitmesuguseid välislepinguid, millega 
sageli kaasnevad kohustused. PS § 123 lg 2 kohaselt kui Eesti õigusaktid on vastuolus Riigikogu 
poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid. Majandushaldusõiguse 
seisukohast on välislepingud ja konventsioonid rahvusvahelise majandushaldusõiguse allikateks485. 
Kõige kaalukamad neist on kindlasti Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamisleping (WTO-
leping), Euroopa Ühenduse asutamisleping ning Euroopa Liidu leping, mida käsitletakse lähemalt 
allpool. Peale nimetatute leidub ka muid rahvusvahelisi majandushaldusõiguse allikaid. Nendeks on 
mitmed globaalsed majandushaldusõiguslikud organisatsioonid, näiteks Rahvusvaheline Valuutafond 
(IMF), Maailmapank (WB),  Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning kaheksa 
maailma juhtiva tööstusriigi vaheline koostööorganisatsioon (G8). 
 
1.2 WTO486  (World Trade Organisation) 
Maailma Kaubandusorganisatsioon, enam tuntud kolmetähelise lühendi WTO (World Trade 
Organisation) kaudu, on rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib, suunab ja liberaliseerib 
rahvusvahelist kaubandust. WTO eesmärk on teostada multilateraalset majandussüsteemi, et tagada 
võimalikult vaba kaubandusprotsesside toimimine erinevate riikide vahel ning majandussubjektide 
õiguskindluseks teatav raamistik. WTO raames on kokku lepitud konkreetsed kaubandusreeglid, mis 
toimivad WTO-ga liitunud riikides.  
 
Tänapäeval on Eesti jaoks olulisemad valdkonnad läbirääkimiste raames487 
põllumajanduskaubandus, tööstuskaupade turulepääsu edasine liberaliseerimine, investeeringud ja 
konkurents, riigihangete läbipaistvus, kaubanduse lihtsustamine, kaubandus ja keskkond ning 
elektrooniline kaubandus. Ettevõtjate jaoks on oluline olla informeeritud kavandatavates muudatustes 
kaubandustingimustes, mis võimaldab vaadata tulevikku ning teha pikemaajalisi analüüse oma 
võimalustest välisturgudel.  
 

1.2.1 Ülevaade arengust ja organisatsiooni tööst  

Esimesed riikide vahelised pingutused kehtestada reeglid korrastamaks rahvusvahelist kaubandust 
kandsid vilja 1947. aastal „Üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe”488 sõlmimisega (General Agreement 
on Tariffs and Trade – edaspidi GATT). Algselt ühines GATT-iga 23 liiget. 1995. aastal sõlmiti GATT-i 
täitmise jälgimiseks ja administreerimiseks eraldi leping, so Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
asutamisleping (edaspidi WTO leping). WTO asendab endist GATT-konventsiooni, võttes üle selle 
peamised ülesanded. 16. mai 2008. aasta seisuga on WTO-ga liitunud 152 riiki, sealhulgas näiteks 
Hiina RV, aga mitte Vene Föderatsioon. Euroopa Ühendus on iseseisev WTO-liige. WTO peab 
praegu läbirääkimisi umbes 30 riigiga, kes on huvitatud WTO liikmelisusest. Liikmelisuse 
saavutamiseks peab iga kandidaatriik viima oma kaubandust puudutava seadusandluse kooskõlla 
WTO reeglite ja põhimõtetega. Liikmesriigid on jagatud nelja rühma: arenenud maad, arengumaad, 
vähemarenenud maad ja üleminekumajandusega (siirdemajandusega) maad. Eestist sai WTO 
täieõiguslik liige 13. novembril 1999. aastal. Eesti kuulub üleminekumajandusega maade hulka. 
 
WTO diplomaatiline esindus asub Šveitsi linnas Genfis ning kõrgeim otsuseid tegev organ on 
Ministrite Konverents, mis tuleb kokku iga kahe aasta tagant (seni on toimunud järgmised ministrite 
konverentsid: 1996 Singapur, 1998 Genf, 1999 Seattle, 2001 Doha, 2003 Cancun, 2005 Hong Kong). 
Konverentside vahelisel ajal täidab konverentsi ülesandeid Peanõukogu. WTO töö toimub lepingute 
all moodustatud komiteedes, nõukogudes ja töögruppides. WTO koosolekutest võtavad osa esindajad 
liikmesriikide diplomaatilisest esindusest Genfis ning spetsialistid pealinnadest. Komiteedes 
arutatakse lepingu täitmisega seonduvaid probleeme, liikmete kaubanduspoliitilist tegevust nende 
poolt esitatud teatiste alusel ning lepingute täiendusi. 
 

                                                      
485 Kirjandus  rahvusvahelise majandusõiguse kohta (eriti WTO osas): Terhechte, Juristische Schulung (JuS) 2004, 959 jj. ja 
1054 jj.; Heselhaus, Juristische Ausbildung (JA) 1999, 76 jj; Stobbe, (Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern) ZfZ 2000, 223 
jj.; Üksikasjalikult Haus, Jura 2003, 108 jj.; Hohmann, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2000, 421 jj. ja Recht 
der Internationalen Wirtschaft (RIW) 2001, 649 jj.; Pitschas, RiW 2003, 676 jj.; Rieck, (Zeitschrift für Europarechtliche Studien) 
ZEuS 2003, 153 jj. 
486 WTO veebileht on arvutivõrgus: www.wto.org. Kirjandus  rahvusvahelise majandusõiguse kohta (eriti WTO osas): 
Terhechte, Juristische Schulung (JuS) 2004, 959 jj. ja 1054 jj.; Heselhaus, Juristische Ausbildung (JA) 1999, 76 jj..  
487 Vt selle kohta informatsiooni WTO kodulehelt arvutivõrgus: http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/estonia_e.htm.  
488 GATT 1947, GATT 1994, WTO asutamisleping ning kõik käsitluslepped ja muud lisad on avaldatud Riigi Teataja 
eriväljaandes ja kättesaadavad Riigi Teataja elektroonilises andmekogus, RT II 1999, 22, 123.   
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Otsused võetakse vastu häälteenamuse printsiibil, seejuures ühel riigil on üks hääl. Euroopa Ühendus 
on WTO kollektiivne liige, st kõik liikmesriigid on eraldi WTO liikmed, kuid teostavad oma poliitikat 
Euroopa komisjoni esinduse kaudu. Alates jaanuarist 2007, kui ELi liikmete arv on 27, on EÜ-l seega 
27 häält. WTO administratiivorganiks on peadirektori juhtimise all olev sekretariaat (alates 2005. 
aastast on peadirektor prantslane Pascal Lamy). 
 

1.2.2 WTO eesmärgid ja põhireeglid 

GATT-i preambula 3. lõike kohaselt baseerub GATT vastastikusel ning vahelduval kasumlikkusel. 
GATT-i peaeesmärk on luua liberaalne ja avatud kaubandussüsteem, milles liikmesriikide ettevõtted 
saaksid ausa konkurentsi tingimustes kaubelda. WTO põhiliseks ülesandeks on aluslepingute 
administreerimine, olla foorumiks rahvusvahelise kaubanduse teostamisel, lahendada konflikte 
rahvusvahelise kaubanduse käigus, hoida silma peal liikmesriikide kaubanduspoliitikal, toetada ning 
edendada arenevate riikide rahvusvahelise kaubanduse arengut. Loetletud eesmärkide saavutamise 
põhiliseks instrumentideks on WTO aluslepingutes ettenähtud põhireeglite järgimine kaubanduse 
teostamisel. Nii tuleb igal liikmesriigil GATT/WTO 1994 konventsiooni art 2 lg 2 koosmõjus art 16 lg 4 
kohaselt tagada, et tema seadused, muud õigusnormid ja haldusmenetlus koos sellest tulenevate 
kohustustega konventsiooni lisas olevate  
 
Tähtsaimaks WTO põhireegliks võib pidada „enimsoodustatud riigi põhimõtet”489 (most-favoured-
nation principle – MFN; GATT art I, GATS art II, TRIPS art IV). Selle kohaselt peab WTO liikmesriik 
tagama kõikidele teistele liikmesriikidele sellised erisoodustused, nagu ta on taganud 
enimsoodustatud liikmesriigile. Enimsoodustatud riigi printsiip peaks seega tagama võimalikult vaba 
kaubanduse ilma igasuguse diskrimineerimiseta. Enimsoodustatud riigi reeglist on võimalikud erandid 
piirkondlike sooduskordade kehtestamise näol (GATT art XXIV lg 8), mida vaatamata rangetele 
tingimustele siiski kasutatakse (nt NAFTA – Põhja-Ameerika vabakaubanduslepe USA, Kanada ja 
Mehhiko vahel, ASEAN – Kagu-Aasia Rahvaste Ühendus ja loomulikult Euroopa Liit).  
 
Enimsoodustatud riigi põhimõttele järgneb tähtsuselt „võrdse riigisisese kohtlemise” põhimõte (equal-
national-treatment principle), mille kohaselt peab liikmesriik kohtlema enda siseturul imporditud 
kaupu, teenuseid ja intellektuaalomandi esemeid kohalikega võrdväärselt (GATT art III, GATS art 
XVII, TRIPS art III). Kui enimsoodustatud riigi põhimõte keelab vaheteo eri riikidest pärit kauba vahel, 
siis võrdse kohtlemise põhimõte keelab vaheteo imporditud ja kodumaiste toodete vahel. Võrdse 
kohtlemise põhimõte on vahendiks, mis edendab vaba konkurentsi, st ühe ja sama riigi 
majandussubjektide võrdset kohtlemist (seetõttu on nt keelustatud nn dumping-praktika, ekspordi 
toetuste tagasinõudmine riigi poolt jms). Samas on aga näiteks teatud juhtudel ja kindlaid 
protseduurireegleid järgides lubatud kehtestada tasandustollilõive sellistele importtoodetele, mille 
puhul kasutatakse ebaõiglast kaubanduspraktikat (dumpinguhindadega müük ja subsideeritud 
import). 
 
Peale eeltoodu kehtib ka „transparentsuse” põhimõte, st iga liikmesriik peab avalikustama kõik 
regulatsioonid ja piirangud, mis puudutavad kaubandust (GATT art X). Samuti väärib märkimist 
impordikvootide kehtestamise keelt liikmesriikide kaupadele (GATT XI). Lubatud on siiski oma maa 
toodangu kaitsmine tollitariifidega, kuid neid tuleb vähendada ning liikmesriikide vaheliste 
läbirääkimise teel siduda edasiste tõusude vastu (GATT art II) .  
 
Eespool kirjeldatud põhireegleid täiendavad üldkehtivad reeglid, mis reguleerivad importija riigi 
tolliterritooriumile sisenevaid kaupu. Sealhulgas järgmised reeglid, mida riigid peavad täitma: 
importkauba tollitava väärtuse  määramisel, juhul kui tollimaksu kogutakse kauba väärtuse järgi; 
importtoodete suhtes kohustuslike tootestandardite ning sanitaar- ja fütosanitaareeskirjade 
rakendamisel; ja impordilitsentside andmisel. Nendes ja ka muudes valdkondades kehtivad 
üksikasjalikud reeglid sisalduvad vastavates siduslepingutes.  
 

                                                      
489 Eestikeelses tõlkes küll enamsoodustusrežiim.  
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1.2.3 WTO õiguslik raamistik 490 

1.2.3.1 GATT 1994 
WTO leping kujutab sisuliselt endast kolme üksiku konventsiooni katusorganisatsiooni. Esimene neist 
on „Mitmepoolne kaubavahetusleping koos üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe ja selle 
siduslepingutega”491. GATT reguleerimisesemeks on mitmepoolsed kaubavahetuslepingud. GATT-i 
lepingu alla kuulub ka mitmeid siduslepinguid. Näitena olgu toodud põllumajandusleping, sanitaar- ja 
fütosanitaarmeetmete rakendamise leping, tekstiil- ja rõivatoodete leping, leping tehniliste, 
kaubandustõkete kohta, kaubandusalaste investeerimismeetmete leping, päritolureeglite leping, 
subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete leping, kaitsemeetmete leping. Sõlmitud kokkulepped ei ole 
lõplikud, pidevalt toimub nende täiendamine ja kaasajastamine vastavalt arengutele 
maailmakaubanduses. 
 
1.2.3.2 GATS 
WTO lepingus sisaldub teise konventsioonina „Teenustekaubanduse üldkokkulepe”492, millel on lisad, 
millega määratakse kindlaks põhimõtted ja reeglid spetsiifiliste teenusesektorite osas. Nagu GATS-i 
nimest juba nähtub, on dokumendi reguleerimisesemeks teenused. Lepingu sätted kehtivad kõikide 
rahvusvahelise teenustekaubanduse viiside suhtes: teenuste piiriülene liikumine; kaubanduslik 
kohalolek riigis, kus teenust pakutakse; füüsiliste isikute ajutine liikumine teise riiki teenuse 
pakkumiseks; tarbijate liikumine importivasse riiki. WTO sekretariaat jagab teenused 12 sektoriks ja 
need omakorda 155 alamsektoriks. Teenuste olemusest tulenevalt ei anta teenusesektorite 
turukaitset piiril rakendavate meetmete kaudu, vaid turukaitse toimub peamiselt riikide riigisiseste 
eeskirjade abil välismaiste otseinvesteeringute ja välismaiste teenuseosutajate omamaistes 
teenusesektorites osalemise kohta. 
 
Lähtuvalt WTO põhireeglitest nõuab leping, et riigid rakendaksid enimsoodustusrežiimi nii de jure kui 
ka de facto, tegemata seejuures vahet eri riikidest pärit teenustel ja teenuste pakkujatel ning et riigid 
ei tohiks kohelda välismaiseid teenuseid ja teenuste pakkujaid vähem soodsalt kui kodumaiseid. 
Erinevalt tootekaubandusest ei sätesta aga leping seda kõiki teenuste sektoreid hõlmava 
kohustusena, vaid nõuab, et riigid määratleksid oma kontsessioonide loendis sektorid, mille suhtes, ja 
tingimused, mille alusel režiimi rakendatakse. Uruguay voorus riikide võetud 
liberaliseerimiskohustused on samuti iga riigi kontsessioonide loendis. 
 
GATS-i raamlepinguga kehtestatud oluliste üldkohustuste hulka kuuluvad need, mis on seotud: 

1) eeskirjade selgusega – teabe- ja kontaktkeskuste loomine (art III). Art III lõike 4 kohaselt on 
nõutav, et iga liikmesriik asutaks ühe või mitu teabekeskust, mille kaudu teised liikmesriigid 
saavad hankida teavet seaduste ja eeskirjade kohta, mis mõjutavad nende riikide 
teenusteosutajatele huvipakkuvaid teenusesektoreid; 

2) teenuste osutamiseks nõutava kvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamisega. Art VII kohaselt 
soovitatakse lepingus tungivalt, et liikmesriigid sõlmiksid kahepoolseid või mõnepoolseid 
kokkuleppeid tegevuslubade saamiseks vajalike kvalifikatsioonide vastastikuseks 
tunnustamiseks. Lepinguga sätestatakse lisaks, et sellised vastastikuse tunnustamise 
süsteemid peaksid olema liitumiseks avatud ka teistele liikmesriikidele, kui viimased saavad 
tõestada, et nende siseriiklikud standardid ja nõuded on võrreldavad kõnealuste süsteemide 
omadega; 

3) eeskirjadega, millega reguleeritakse monopolide ja teenuse ainuosutajate tegevust ning teisi 
konkurentsi piiravaid äritavasid (artiklid VIII ja IX); 

4) enimsoodustusrežiimi kohaldamisega (art II); 
5) meetmetega, mida võetakse kaubanduse liberaliseerimiseks (art IV). Riikide poolt võetud 

liberaliseerimise kohustused on loetletud iga riigi kohustuste loendis493. Millises ulatuses ja 
milliste tingimuste kohaselt või alusel GATS-i üldpõhimõtteid (turulepääs, võrdne kohtlemine 
ja  enimsoodustusrežiim) kohaldatakse üksikutele teenusesektoritele mingis riigis saab 

                                                      
490 Hea ülevaade nt UNCTAD/WTO Rahvusvahelise Kaubanduskeskuse (ITC – Genf, Šveits) ning Rahvaste Ühenduse 
sekretariaadi (London, Ühendkuningriik) poolt avaldatud teatmikus „Business Guide to the World Trading System”, mitteametlik 
tõlge eesti keelde „Maailma kaubandussüsteemi teatmik”, 2. trükk, arvutivõrgus kättesaadaval: http://web-
static.vm.ee/static/failid/419/WTO_lepingute_teatmik.pdf. Viidatud teatmikku on kasutatud ja refereeritud järgnevate punktide 
kirjutamisel.      
491 Tuntud kui GATT 1994, Multilateral Agreement on Trade in Goods including the General Agreement on Tariffs and Trade 
and its associate Agreements 
492 General Agreement on Trade in Services – GATS; RT II 1999, 22, 123.  
493 Eesti kohustuste loend RT II 1999, 22, 123.  
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hinnata üksnes selle riigi kohustuste loendile, olemasolevate regulatsioonide tunnusjoontele 
ja kohustustele kehtivate piirangute (kui neid üldse on) laadile viidates. 
 

Juba toodud põgus ülevaade GATS-lepingust näitab, et lepinguga püütakse lahendada samu 
küsimusi, mida EL käsitleb 12.12.2006 direktiivis 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul494. Ühest 
küljest on direktiiv ja sellest tulenevad kohustused kaugeleulatuvamad, seega ei kitsenda direktiiv 
GATS-ist tulenevaid õigusi ega ole takistuseks GATS-i rakendamisele, kuid teisalt puudutab direktiiv 
vaid EL-i liikmesriikides asutatud teenuseosutajaid, st ei laiene teistele WTO liikmesriikidele. Järelikult 
väljaspool EL-i asutatud äriühing ei saa tugineda teenuste osutamise vabaduse põhimõttele (direktiivi 
art 16). Teenuste direktiiv ise aga ei ole liikmesriikide hinnangul495 vastuolus WTO õigusega, sh 
enimsoodustusrežiimi kohaldamisega, sest GATS art V võimaldab erandeid regionaalse majandusliku 
integratsiooni jaoks. Samas ühtse kontaktpunkti loomisest saavad kasu kõik teenuseosutajad ning 
teenuste direktiivi ülevõtmisel ja majandustegevuse seaduse väljatöötamisel peaks vaatama üle ka 
Eesti poolt GATS-i raames võetud kohustused ning need vajadusel seaduseelnõusse integreerima, et 
pärast teenuste direktiivi ülevõtmist oleks täielikult tagatud nõutud ulatuses ka kooskõla WTO 
õigusega.         
 
1.2.3.3 TRIPS 
Kolmas WTO lepingu konventsioon on intellektuaalomandi õiguste kaitset reguleeriv 
„Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide kokkulepe”496. TRIPS leping täiendab Maailma 
Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) poolt intellektuaalomandi õiguste kaitseks väljatöötatud 
lepinguid. TRIPS-leping kehtestab miinimumstandardid ja ajavahemikud, mille jooksul tuleb tagada eri 
intellektuaalomandi õiguste kaitse. Sedasi võtab TRIPS leping üle WIPO konventsioonides sätestatud 
standardid ja täiendab neid, seda eriti patentide valdkonnas. TRIPS lepingu üks oluline aspekt on 
see, et ta muudab WIPO konventsioonides sätestatud kaitsestandardid õiguslikult rakendatavaiks. 

 
1.2.3.4 Muud regulatsioonid ja meetmed  
WTO lepinguga toodi “keskkonnapoliitika kaubandusaspektid” selgelt WTO mandaadi alla. Lepingu 
preambulas sätestatakse, et selle eesmärk – “elatustaseme tõstmine ja täistööhõive tagamine… 
kaupade ja teenuste tootmise ja nendega kauplemise laiendamise teel” – tuleb saavutada, 
“võimaldades maailma ressursside optimaalset kasutamist kooskõlas säästva arengu eesmärgiga, 
püüdes kaitsta ja säilitada keskkonda …viisil, mis on kooskõlas…vajaduste ja huvidega 
majandusarengu eri tasanditel.” Riigid saavad keskkonnakaitseliste eesmärkide saavutamiseks 
kaubanduslike meetmete võtmiseks kasutada üldisi erandeid, mis on ette nähtud  GATT-i artikli XX 
kohaselt, kui nad täidavad selleks kehtestatud tingimusi. Artikli kohaselt lubatakse riikidel kehtestada 
keelde või muid piiranguid, mis muidu ei ole GATT 1994 sätete kohaselt lubatud, kui need on 
vajalikud inimeste, loomade või taimede elu ja tervise kaitseks (art XX, punkt b) või on seotud 
taastumatute loodusvarade säästmisega, kui need meetmed kehtestatakse seoses piirangutega 
omamaisele toodangule või tarbimisele (artikkel XX, punkt g). 
 
Peamine vastutus WTO kaubanduse ja keskkonnaalase töö osas on määratud kaubanduse- ja 
keskkonnakomiteele, mis on püsikomitee. Kaubandusalased küsimused, mida WTO lepingu sätete 
valguses käsitletakse, on eelkõige järgmised:   

1) kaubandusele märkimisväärset mõju avaldavad keskkonnameetmed:  
- protsessi ja tootmisviiside käsitlemine keskkonnamäärustes;  
- pakendamisnõuded ja keskkonnakaitseline etiketistamine – sätted sisalduvad 

(kokkuleppes tehniliste kaubandustõkete kohta;   
- keskkonnakaitselistel eesmärkidel kehtestatud tarbimismaksud ja muud maksud – 

kindlustamaks, et selliste maksude tulemusena ei oleks omamaise toodangu kaitse 
tase kõrgem, korratakse GATT-i artikli III lõikes 2 uuesti võrdse kohtlemise reeglit 
riigisisese maksustamise suhtes ja sätestatakse, et imporditavatele toodetele ei 
tohiks kehtestada “otseselt või kaudselt riigisiseseid makse või muid mis tahes liiki 
riigisiseseid makseid lisaks nendele, mida rakendatakse samasuguste omamaiste 
toodete suhtes.” Toote- ja haldusmaksed oleksid seega GATTi reeglitega kooskõlas 

                                                      
494 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12.12.2006 direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul, ELT L 376, 27.12.2006. Leiab 
käsitlemist allpool.  
495 Nt Tšehhi, Rootsi, Suurbritannia, Sloveenia, Luxemburgi ja Saksamaa ülevaade FIDE XXII kongressi jaoks. H.F.Koeck, 
M.M.Karollus (toim), The New Services Directive of the European Union, Hopes and Expectations from the Angle of a (Further) 
Completion of the Internal Market, FIDE XXIII Congress Linz 2008, Congress Publications Vol. 3, 2008.  
496 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS; RT II 1999, 22, 123. 
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niikaua, kui nende kogumise määr imporditavate toodete puhul ei ületa omamaistele 
toodetele kehtivat maksumäära; 

2) kaubandusalased sätted mitmepoolsetes keskkonnalepingutes (üldjoontes võtavad nende 
lepingutega kaubanduse kontrollimise eesmärgil lepinguosalistele riikidele kehtestatavad 
kohustused impordi- või ekspordipiirangute vormi. GATT-i õiguse vaatepunktist ei pruugi 
kaubanduspiirangute kehtestamine teiste mitmepoolse keskkonnalepinguga ühinenud riikide 
suhtes mingiks probleemiks olla, sest kõik lepinguosalised on selliste piirangute 
kehtestamisega nõus olnud. Iga liikmesriik saaks õigustada, et piirang on artikli XX alusel 
vajalik tervise kaitseks või ressursside säilitamiseks tema territooriumil. Olukord oleks aga 
erinev, kui mitmepoolse keskkonnalepinguga kehtestatakse piirangud kaubandusele riikidega, 
kes ei ole lepinguosalised); 

3) kaubanduse liberaliseerumisest tulenev kasu keskkonnale.  
 
Reeglid, mis kehtivad kaubavahetuses kasutatavatele tootestandarditele ja protseduurid selliste 
standardite, sh keskkonnakaitsega seotud standardite, vastavuse hindamise kohta sisalduvad 
tehniliste kaubandustõkete lepingus (Technical Barriers to Trade, TBT-leping). Seega kooskõlas 
nende reeglitega võib teise riigi kaupadele põhimõtteliselt piiranguid kehtestada497. Kuna ka 
keskkonnakaitse alane regulatsioon on EL tasandil väga ulatuslik, peaks Eesti WTO õigusest 
tulenevaid nõudeid ja kohustusi täitma läbi EL õiguse, samuti peaks EL institutsioonid oma õigusakte 
vastu võttes analüüsima, kas need on kooskõlas GATT artikliga XX498. Kuid samas jääb siiski oht, et 
just läbi rangete EL-i keskkonnakaitsenõuete rikutakse WTO õigust.   
 
GATT-i lepingu juurde kuuluvatest siduslepingutest väärib majandushaldusõiguse kontekstis 
mainimist „Leping impordi litsentsimise protseduuride kohta”499. Kuigi GATT-i järgi tuleb kaubanduse 
lihtsustamiseks hoida impordi- ja ekspordiga seotud vormi- ja dokumendinõuete hulk minimaalsetena, 
möönab GATT, et eri põhjustel nõuavad riigid importijatelt tihti impordilitsentside hankimist. Selliseid 
litsentsimissüsteeme võib kasutusele võtta koguseliste piirangute haldamiseks teatud olukordades, 
kus riikidel on lubatud selliseid piiranguid kasutada. Veel võib selliseid süsteeme kasutada 
kaubandusstatistika tegemiseks või teatavate kaupade hindadest ülevaate saamiseks. ILP-leping 
sätestab riiklike impordi litsentsimise protseduuride vastuvõtmise ja rakendamise korra (art 1). 
Litsentsimissüsteemid jagatakse kaheks: automaatseteks ja mitteautomaatseteks (art 2 ja 3). Kui 
haldusasutused ei rakenda kaalutlusõigust ja litsentsid väljastatakse kõikidel juhtudel, nõuab leping, 
et litsentsitaotlused rahuldatakse või litsentsid väljastatakse kohe nende taotluste vastuvõtmisel ja igal 
juhul hiljemalt 10 tööpäeva jooksul (art 2). Impordi mitteautomaatne litsentsimine on reguleeritud 
põhjalikumalt ja litsents tuleb väljastada 30 tööpäeva jooksul (art 3).    
 
1.2.3.5 Vaidluste lahendamise organ 
Lühidalt vajab ka märkimist, et WTO eesmärkide teostamist toetavaks instrumendiks on WTO juures 
vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppega (Dispute Settlement 
Understanding, edaspidi DSU) loodud nn õigustmõistev organ – vaidluste lahendamise organ 
(Dispute Settlement Body, edaspidi DSB), kellele võib liikmesriik esitada kaebuse teise liikmesriigi 
vastu. Kuna WTO eesmärgiks on eelkõige vaba kaubandusprotsesside toimimine, st WTO 
põhimõtteid ja õigusakte rikkuvate meetmete kõrvaldamine, siis vaidluste lahendamise 
menetlusreeglite oluline põhimõte on, et liikmesriigi valitsus esitab vaidluse DSB-le lahendamiseks 
üksnes juhul, kui jõupingutused selle lahendamiseks kahepoolsete konsultatsioonide teel ei ole vilja 
kandnud. Alles siis, kui konsultatsioonid või jõupingutused lepituse saavutamiseks pole 60 päeva 
jooksul tulemusi andnud, võib kaebav pool esitada DSB-le ametliku taotluse vaidluste lahendamise 
mehhanismi käivitamiseks moodustades kaebuse uurimiseks vaekogu (DSU art 4–5). Vaekogu 
ettekande peale võib esitada apellatsiooni apellatsioonikogusse, mille ettekanne piirdub vaekogu 
ettekandes hõlmatud juriidiliste küsimuste ning selle juriidiliste tõlgenduste käsitlemisega ja tuleb 
vaidluste lahendamise organile esitada 60–90 päeva jooksul (DSU art 17). Kooskõlas WTO 
eesmärgiga antakse esmalt rikkunud riigile aega meetme kõrvaldamiseks ja oma õigusaktide 
kooskõlla viimiseks WTO õigusega. Teiseks võib vaidluse lahendamise protseduuri algatanud pool 
siis, kui kohustusi rikkunud pool põhjendatud ajavahemiku jooksul soovitusi ei täida, nõuda 

                                                      
497 Vt ülevaade piirangutest ja vaidluste lahendamise organi praktikast K.Bodard, WTO Legal Constraints and Opportunities for 
National Environmental produkt Regulations, teoses Marc Pallemaerts (toim), EU and WTO Law: How tight is the legal 
straitjacket for environmental product regulation?, VUB Press Brussels University Press, 2006, lk 119–133.  
498 EL ja WTO keskkonnaalase õiguse vahekorra kohta vt nt Marc Pallemaerts (toim), EU and WTO Law: How tight is the legal 
straitjacket for environmental product regulation?, VUB Press Brussels University Press, 2006.  
499 Agreement on Import Licensing Procedures; RT II 1999, 22, 123.  
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kompensatsiooni ning kolmandaks võib kannataja pool juhul, kui kohustusi rikkunud pool ei järgi 
antud soovitusi ja kompensatsiooninõuet ei täida, taotleda DSB-lt luba vastumeetmete 
rakendamiseks, peatades kontsessioonid või muud lepingutest tulenevad kohustused (DSU art 21–
22). 
 

1.2.4 Erandid  

Nii GATT kui ka GATS näevad ette võimaluse kehtestada erandeid, st nõudeid, mis muidu rikuksid 
GATT põhimõtteid, sh enimsoodustusrežiimi ja võrdse riigisisese kohtlemise põhimõte. Lisaks 
ülderanditele on GATT artiklis XXI ja GATS artiklis XIVbis ettenähtud ka julgeolekuerandid, mis 
lubavad meetmete võtmise riigi esmatähtsate julgeolekuhuvide kaitseks ning lubavad riigil võtta 
meetmeid ÜRO põhikirjajärgsete kohustuste täitmiseks.  
 
GATT art XX sätestab, et vastavalt nõudele, et järgnevalt loetletud meetmeid ei rakendata viisil, mis 
kujutaks endast meelevaldset või õigustamatut diskrimineerimist maade vahel, kus valitsevad ühed ja 
samad tingimused, või rahvusvahelise kaubanduse varjatud piiramist, ei tõlgendata ühtegi käesoleva 
kokkuleppe sätet, et takistada lepinguosalist vastu võtmast või rakendamast meetmeid, mis: 
a) on vajalikud avaliku moraali kaitseks; 
b) on vajalikud inimeste, loomade või taimede elu ja tervise kaitseks; 
c) on seotud kulla või hõbeda impordi või ekspordiga; 
d) on vajalikud tagamaks kooskõla seaduste ja eeskirjadega, mis ei ole vastuolus käesoleva 
kokkuleppe sätetega, sealhulgas nendega, mis on seotud tollijärelevalve, II artikli lõike 4 ja XVII artikli 
alusel toimivate monopolide jõushoidmisega, patentide, kaubamärkide ja autoriõiguste kaitsega ning 
pettuse vältimisega; 
e) on seotud vanglatöö toodetega; 
f) on kehtestatud kunsti-, ajaloolise ja arheoloogilise väärtusega rahvuslike rikkuste kaitseks; 
g) on seotud taastumatute loodusvarade säästmisega, kui need meetmed kehtestatakse seoses 
omamaise toodangu või tarbimise piirangutega; 
h) on võetud kohustuste täitmiseks, mis tulenevad mis tahes riikidevahelisest kaubalepingust, mis 
vastab LEPINGUOSALISTELE esitatud kriteeriumidele, mida nad ei tauni, või mis ise sellisena 
esitatakse ja mida sellisena ei taunita; 
i) hõlmavad omamaise toorme ekspordipiiranguid, mis on vajalikud, et tagada omamaisele töötlevale 
tööstusele selle toorme hädavajalikke koguseid perioodidel, mil selle siseturuhinda riikliku 
stabiliseerimiskava raames maailmaturuhinnast allpool hoitakse, tingimusel et selliseid piiranguid ei 
rakendata suurendamaks asjaomase omamaise tootmisharu eksporti või sellele tagatavat kaitset ning 
et selliste piirangutega ei kalduta kõrvale käesoleva kokkuleppe mittediskrimineerimise sätetest; 
j) on hädavajalikud üldiselt või kohalikult defitsiitsete toodete hankimiseks või turustamiseks, 
tingimusel et selline meede on kooskõlas põhimõttega, mille kohaselt on kõigil lepinguosalistel õigus 
õiglasele osale selliste toodete rahvusvahelistest varudest, ning sellised meetmed, mis on vastuolus 
käesoleva kokkuleppe muude sätetega, peatatakse niipea, kui need esile kutsunud tingimused on 
lakanud olemast.  
 
Märkida võib, et kuigi tarbijakaitse ei ole sõnaselgelt GATT art XX loetelus toodud, tunnustas 
apellatsioonikogu Sardines kaasuses ka tarbijakaitse legitiimseks eesmärgiks500.      
 
GATS-i art XIV sisaldab punktides (a) ja (b) nimetatud erandeid, lisades avalikule moraalile ka avaliku 
korra kaitse. Lisaks on lubatud erandid, mis on: 
c) vajalikud kindlustamaks vastavust seaduste ja määrustega, mis ei ole vastuolus käesoleva lepingu 
sätetega, kaasa arvatud need, mis puudutavad: 
i) pettusel põhinevate ja kuritahtlike tavade takistamist või teenustealaste lepingute rikkumise 
tagajärgede käsitlemist; 
ii) isikute eraelu kaitset isikuandmeid töödeldes ja levitades ning isiklike andmestike ja kontode 
konfidentsiaalsuse kaitset; 
iii) ohutust; 
d) vastuolus XVII artikliga, tingimusel et režiimi erinevuse eesmärk on tagada teiste liikmete teenuste 
või teenuseosutajate suhtes otseste maksude õiglane või tõhus määramine või kogumine; 
e) vastuolus II artikliga, tingimusel et režiimi erinevus tuleneb kahekordse maksustamise vältimise 

                                                      
500 European Communities–Trade Description of Sardines, Report of the Appellate Body, Doc. WT/DS231/AB/R, 26.09.2002. 
Kättesaadav arvutivõrgus WTO dokumendiotsingu kaudu: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple.   
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lepingust või kahekordse maksustamise vältimise sätetest mis tahes muus rahvusvahelises lepingus 
või kokkuleppes, millega liige on seotud.  
 
Mõlemad artiklid koosnevad kahest osast: sissejuhatavast lausest ehk nn katusest, mida erialases 
kirjanduses ja ka DSB praktikas kutsutakse chapeau’ks501 ja punktides (a)–(g) loetletud 
spetsiaalsetest legitiimsetest piirangupõhjustest. Vaidluste lahendamise organ kontrollib esmalt, kas 
vaidlustatud meede mahub mõne punktides (a)–(g) toodud erandi alla ning seejärel, kas meede on 
kooskõlas chapeau’ga502. Artikli XX punktidest (a)–(g) tuleb liikmesriigile juriidiline õigus erandeid 
kehtestada ning selle tasakaalustamiseks tuleneb chapeau’st juriidiline kohustus erandite 
kehtestamisel arvestada teiste liikmesriikide WTO õigusest tulenevate õigustega503. Seega nagu ikka 
erandite puhul on ka WTO raames põhimõtteliselt lubatavad erandid siiski piiratud ja tingimuslikud.    
 
Lisaks hinnatakse kahes etapis ka GATT art XX punktides (a), (b) ja (d) nimetatud piirangute 
kooskõla GATT põhimõtetega – esmalt kontrollitakse, kas meede aitab saavutada punktides 
nimetatud eesmärki ja seejärel, kas meede on selleks vajalik504. Vajalikkuse hindamisel tuleb kaaluda 
ja tasakaalustada erinevaid faktoreid, nagu näiteks kaitstava huvi olulisus, kaasnev mõju vabale 
kaubandusele ning meetme panus eesmärgi saavutamiseks. Kaalumise protsess peaks lõppema 
tõdemusega, kas WTO reeglitega kooskõlas olev alternatiivne meede on mõistlikult kättesaadav.505 
Samas on apellatsioonikogu öelnud, et „vajalikkusel” võib olla erinevaid tähendusi, mis sõltuvad 
kontekstist, mistõttu „vajalik” võib tähendada nii „asendamatut” kui ka lihtsalt „eesmärgile kaasa 
aitavat”506. Järelikult ka „vajalikkus” GATT art XX punktide (a), (b) ja (d) mõttes võib olla erinev.  
 
Ka art GATT XX punktis (g) sätestatud erand peab selleks, et olla õiguspärane, lisaks chapeau’s 
toodule vastama veel kolmele vaekogu poolt väljatöötatud tingimusele507. Samas art XX punkti (g) 
erandi puhul ei kontrollita mitte „vajalikkust”, vaid meetme seotust eesmärgiga, mis tähendab, et 
meetmel peab olema sisuline, mitte ainult juhuslik või tahtmatu, seos eesmärgiga508. Seega kuna art 
XX kasutab erinevate legitiimsete eesmärkide puhul erinevat sõnastust, siis järelikult võibki olla 
erineva tugevusega seos meetme ja sellega taotletava eesmärgi vahel. Seega on DSB praktika 
kohaselt kergem õigustada meedet, mis kaitseb taastumatuid looduvarasid (p (g)) kui meedet, mis 
kaitseb inimeste, loomade, taimede elu ja tervist (p (b))509.       
 

1.2.5 WTO ja Euroopa Liit  

WTO õigusel on otsene mõju Euroopa õigusele ja liikmesriigi õigusele. Euroopa õiguses paikneb 
WTO õigus hierarhiliselt Euroopa esmase- ja teisese õiguse vahel (EÜL art 300 lg 7)510. Euroopa 
Kohus on öelnud, et Euroopa Ühenduse poolt sõlmitud lepingusätted on ühenduse õiguse lahutamatu 
osa ning liikmesriikidel on muuhulgas ja eriti EÜ õigusest tulenev kohustus WTO õigust järgida511. 
Euroopa Kohus on leidnud, et tal on jurisdiktsioon WTO lepingute üle, et tagada lepingu ühesugune 
rakendamine ühenduse õiguskorras512. WTO lepingu sätted ja DSB aruanded ei ole iseenesest 
otsekohaldatavad, st ei anna üksikisikutele kohtus kaitstavaid õigusi513. Kuid WTO õigusaktid võivad 
                                                      
501 Prantsuse keeles kübar. 
502 Vt nt United State –Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Report of the Appellate Body, Doc. 
WT/DS58/AB/R, 12.10.1998, p 118–119.  
503 Samas, p 156–158.  
504 European Communities–Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, Panel Report, Doc. WT/DS135/R, 
18.09.2000. 
505 European Communities–Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, Report of the Appellate Body, 
Doc. WT/DS135/AB/R, 12.03.2001, p 168–172.  
506 Korea–Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef, Report of the Appellate Body, Doc. WT/DS161, 
169/AB/R, 11.12.2000, p 161–164.   
507 United States–Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, Panel Report, Doc. WT/DS2/R, 29.01.1996, p 6.20. 
Samas asjas tõlgendas kogu ka „taastumatute looduvarade” mõistes, vt p 6.37.   
508 United States–Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, Report of the Appellate Body, Doc. WT/DS2/AB/R, 
29.04.1996.      
509 Vt selle kohta ka Jochem Wiers, The Belgian Sustainable Product Law From the Perspective of EC and WTO Law, teoses 
Marc Pallemaerts (toim), EU and WTO Law: How tight is the legal straitjacket for environmental product regulation?, VUB 
Press Brussels University Press, 2006,  lk 153–161.    
510 N.Lavranos, Decisions of International Organisations in European and Domestic Legal Orders of Selected European Union 
Member States, Groningen, European Law Publishing, 2004, lk 24.  
511 Kohtuasi 104/81, Hauptzollamt Mainz vs C.A. Kupferberg & Cie KG a.A, p 13; ka on kohus tuvastanud, et liikmesriik on 
rikkunud EÜ asutamislepingust tulenevaid kohustusi, sest ta ei täitnud GATT-i piimanduslepet, kohtuasi C-61/94, Komisjon vs 
Saksamaa, p 1 ja 15.   
512 Kohtuasi 104/81, Hauptzollamt Mainz vs C.A. Kupferberg & Cie KG a.A, p 11. 
513 Kohtuasi T-18/99, Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH vs Komisjon, p 46; kohtuasi T-174/00, Biret International SA 
vs Nõukogu, p 67.  



140 
 

muututud liikmesriigis otsekohaldatavateks selle tõttu, et Euroopa Ühendus võtab need oma 
õigusaktidega üle514. Seega kuna WTO õigus on ühenduse õiguse lahutamatu osa, on ta läbi selle ka 
liikmesriigi riigisisese õiguse suhtes ülimuslik.  
  
Lisaks on kohustus tõlgenda ühenduse õigust nii palju kui võimalik kooskõlas GATT ja WTO 
lepinguga515. Tegemist on igati loogilise kohustusega, sest vastasel korral rikuks liikmesriik EL 
liikmesuse tõttu oma rahvusvahelisi kohustusi.   
 
Samas aga ei kontrolli Euroopa Kohus Euroopa õiguse kooskõla WTO õigusega, põhjendades seda 
sellega, et ühenduse institutsioonide tegevuse õiguspärasuse kontrollimine nende normide suhtes 
võiks viia WTO eeskirjade ebaühtlase kohaldamiseni, võttes ühenduse täitev- või seadusandlikelt 
organitelt tegevusvabaduse, mis on ühenduse kaubanduspartnerite sarnastel organitel. Ning teiseks, 
pannes kohtuorganitele kohustuse mitte kohaldada riigisisese õiguse eeskirju, mis on vastuolus WTO 
lepingutega, võetakse selle tagajärjel lepingu poolte täitev- või seadusandlikelt organitelt vaidluste 
lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe artiklis 22 sätestatud võimalus 
leida kas või ajutisi lahendusi, milles on kokku lepitud eesmärgiga jõuda mõlemale poolele 
vastuvõetava kompensatsioonini516. Kohus leiab, et Euroopa õiguse vastavust WTO õigusele on 
võimalik hinnata vaid siis, kui ühendus on soovinud täita WTO raames võetud teatud kohustust, või 
olukorras, kus ühenduse õigusakt viitab sõnaselgelt WTO lepingute konkreetsetele sätetele517. 
Arvestades, et kohus on tunnistanud WTO lepingu ja selle lisad EÜ õiguskorra lahutamatuks osaks 
ning põhimõttelised EÜ ka seotuks rahvusvaheliste lepingutega loodud nn õigustmõistvate organite 
otsustega518, peaks siiski kohus kontrollima EÜ vastavust WTO õigusele ja selle vastuolu korral 
tühistama519. Eelkõige ka selle tõttu, et vastasel korral liikmesriigid endast sõltumatutel põhjustel 
rikuvad oma rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi. Seega on endiselt lahendamata ja 
õigusteaduslike diskussioonide objektiks küsimus, kes ja kuidas vastutab WTO õiguse rikkumise eest 
kolmnurgas WTO-EÜ-liikmesriik520.   
 

1.2.6 Lühikokkuvõte  

Vaatamata viimati käsitletud probleemile näitab eeltoodud ülevaade, et WTO õigus käsitleb suuresti 
samu teemasid, mida reguleerib EÜ/EL oma õigusaktidega. Üksikud teemad, millele 
majandustegevuse seaduse väljatöötamisel tähelepanu pöörata, on analüüsis välja toodud. 
Piirangute kehtestamisel peab arvestama, et nad vastaksid ka WTO õigusest tulenevatele 
tingimustele. Kuid WTO õiguse põhjalik süvaanalüüs pole majandustegevuse seaduse 
väljatöötamiseks vajalik, sest küsimused on reeglina lahendatud EL õigusaktidega. Juhul, kui aga 
EÜ/EL õigus (kas siis EL-i iseseisvad õigusaktid või WTO õigust ülevõtvad õigusaktid) on vastuolus 
WTO õigusega, pöörduvad teised WTO liikmesriigid vaidluste lahendamise organi poole EÜ vastu.        
 
1.3 IMF (International Monetary Fund)521 
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) loodi 1944. aastal Bretton Woods'is Ameerika Ühendriikides IMF-i 
aluslepingu (Agreement of the International Monetary Fund522) sõlmimisega.  Pärast seda on IMF 
tegelenud rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega. Kuni 1970ndate aastateni oli 
esiplaanil rahvusvahelise kullastandardi säilitamine. Praegu on Valuutafondi prioriteetideks 
jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv ning finantskriiside ärahoidmine. Valuutafondil on kokku 184 
liikmesriiki, Eesti on liikmesriik alates 1992. aastast. IMF diplomaatiline esindus asub täna 
Washingtonis.  

                                                      
514 Vt nt Uruguay-ringi leppeid ülevõtvad aktid, avaldatud Official Journal 1994, L 349.   
515 Kohtuasi C-61/94, Komisjon vs Saksamaa, p 52. 
516 Kohtuasi C-149/96, Portugal vs nõukogu, p 39–46 ja paljud teised järgnevad kohtuasjad, nt kohtuasi T-383/00, Beamglow 
Ltd, p 128, 129.         
517 Kohtuasi C-351/04, Ikea Wholesale Ltd, p 30; kohtuasi T-174/00, Biret International SA vs Nõukogu, p 60–64; kohtuasi 
C-149/96, Portugal vs nõukogu, p 49.        
518 Vt nt kohtu arvamused 1/91 ja 1/00.  
519 Axel Desmedt, European Court of Justice on the Effect of WTO Agreements in 
the EC Legal Order; 2000, 27, Legal Issues of Economic Integration, lk 
93-101; N.Lavranos, Decisions of International Organisations in European and Domestic Legal Orders of Selected European 
Union Member States, Groningen, European Law Publishing, 2004, lk 143 ja seal viidatud teised allikad.  
520 Vt kriitika kohtu seniste lahendite kohta Axel Desmedt, samas; N.Lavranos, Decisions of International Organisations in 
European and Domestic Legal Orders of Selected European Union Member States, Groningen, European Law Publishing, 
2004, lk 36–40 ja seal viidatud teised allikad; P.Craig, G. de Burca, EU Law, Text, Cases, and Materials, 4. väljanne, 2007, lk 
211 ja seal viidatud teised allikad. 
521 IMF koduleht arvutivõrgus: www.imf.org . 
522 Arvutivõrgus inglise keeles kättesaadaval: http://www.imj.org/external/pubs/ft/aa/index.htm.  
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Rahvusvaheline Valuutafond mõjutab Eesti majandushaldussüsteemi enda peamiste 
tegevusvaldkondade kaudu, milleks on majanduspoliitika seire, finantsabi ja tehniline abi. 
Rahvusvahelise valuutafondi finantsabi kasutatakse aitamaks riiki ajutiste maksebilansiprobleemide 
ilmnemisel, et vältida likviidsuskriisi ning selle võimalikku negatiivset mõju majanduskasvule ja teistele 
riikidele. Riigivõimude oskusteabe tugevdamiseks majanduspoliitika planeerimise ja rakendamise 
osas pakub tehnilist abi. 
 
IMF-i seiretegevuse eesmärgiks on julgustada riike rakendama sellist majanduspoliitikat ja 
institutsionaalseid reforme, mis toetaksid jätkusuutlikku ja tasakaalustatud maailmamajanduse 
arengut. Seire olulisteks valdkondadeks on raha- ja vahetuskursipoliitika, eelarvepoliitika, 
struktuurireformid, finantssektori stabiilsus, riskide ja majanduse haavatavuse hindamine, teataval 
määral ka institutsionaalsed arengud (keskpanga sõltumatus, finantssektori regulatsioonid, 
läbipaistvus jms). IMF-i liikmesriikide majanduse seire toimub üldjuhul kord aastas toimuvate 
majanduspoliitiliste konsultatsioonide raames. Levinud nimetus „artikkel IV konsultatsioonid” tuleneb 
IMF-i põhikirja neljandast artiklist, kus on sätestatud Valuutafondi ja liikmesriikide kohustused seoses 
rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega. Konsultatsioonid keskenduvad vahetuskursi-, 
eelarve- ja rahapoliitikale, arutatakse maksebilansi ja välisvõlgnevuse arengute üle ning hinnatakse 
majanduspoliitiliste sammude mõju välistasakaalule ja teistele riikidele, analüüsitakse liikmesriigi 
haavatavust väliste mõjutuste suhtes. Artikkel IV missioonid ei ole ainus kahepoolsete 
konsultatsioonide viis. Vastastikuse huvi korral korraldatakse lisaks lühemaid visiite mõne 
konkreetsema majanduspoliitilise probleemi arutamiseks, eelkõige eelarve ja rahapoliitika vallas. 

 
Eesti on Rahvusvahelise Valuutafondi liikmesriik alates 1992. aastast. Eestipoolne otsus 
liikmestaatusest on kajastatud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega nr 258 (aprill 1992) - 
"Nõusoleku andmise kohta Eesti Vabariigi astumiseks Rahvusvahelise Valuutafondi, Rahvusvahelise 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga ning nende juurde kuuluvate organisatsioonide liikmeks." IMF-i 
kõrgemas otsustusorganis aktsionäride nõukogus esindavad Eestit Panga president ja tema 
asendusliikmena Rahandusministeeriumi kantsler. IMF-i regulaarses tegevuses osaleb Eesti Põhja- ja 
Baltimaade valijaskonna kaudu. Sellesse valijaskonda kuuluvad lisaks Eestile veel Island, Leedu, Läti, 
Norra, Rootsi, Soome ja Taani. Seega esindab Eesti riigi majanduspoliitilisi seisukohti IMF-i juhatuses 
nimetatud kaheksa riigi poolt määratud direktor. 2006-2007 on valijaskonna riikide 'eesistuja' Soome, 
mis senise töökorralduse järgi tähendab nii direktori ametikohta direktorite nõukogus kui ka 
peakoordinaatori rolli valijaskonna ühisseisukohtade formuleerimisel. Valijaskonna direktori kontoris 
Washingtonis on ametis ka asedirektor ja nõunikud kelle läbi on Washingtonis esindatud kõik 
valijaskonna riigid. 
 
Põhja- ja Baltimaade valijaskonna koondhääleõigus IMF-is on 3,5% (Rootsi 1,11%, Norra 0,78%, 
Taani 0,77%, Soome 0,59%, Leedu 0,08%, Island 0,07%, Läti 0,7%, Eesti 0,04%). IMF-i liikmesriigina 
on Eesti Fondiga kuuel korral taasiseseisvumisjärgsete majandusreformide läbiviimise toetamiseks 
sõlminud tugilaenulepingu, alates 1995. aastast ei ole laenu tegelikult kasutatud. Laenulepingu 
sõlmimise eelselt koostati sel puhul iga kord Vabariigi Valitsuse ja Eesti Panga konkreetne 
majandusprogramm, kus formuleeriti programmiperioodi põhieesmärgid ning nende saavutamiseks 
vajalikud vahendid. IMF-iga sõlmitud laenulepingutega kaasnenud valitsuse ja Eesti Panga 
majandusprogrammides on kõige konkreetsemalt olnud formuleeritud taasiseseisvunud Eesti 
majanduspoliitilised suunad ja vahendid seatavate eesmärkide saavutamiseks.  
 
2001. aasta augustis lõppes viimase IMF-iga sõlmitud tugilaenu (PSBA) kokkuleppe. 
Majanduspoliitiline koostöö Valuutafondiga jätkub kord aastas toimuvate konsultatsioonidena, nn IMF 
lepingu artikkel IV konsultatsioonid. IMF-i missioon viibib Eestis tavaliselt 2 nädalat, mille jooksul 
kohtutakse Eesti Pangaga, valitsusasutustega, poliitikutega, erasektori ettevõtete ja 
majandusanalüütikutega. Aeg-ajalt korraldatakse ka täiendavaid visiite ja Eesti ettepanekul tehnilise 
abi missioone. Kõik Eestit puudutavad raportid ja publikatsioonid on avaldatud ka Rahvusvahelise 
Valuutafondi kodulehel.  
 
1.4 WB (World Bank) 523  
Maailmapangal (WB) lasub peamise ülesandena liikmesriikide finantssüsteemide ülesehitamisele ja 
nende arengule kaasaitamine. Samuti toetab Maailmpank eraisikute investeerimistegevust 

                                                      
523 WB koduleht arvutivõrgus: www.worldbank.org. 
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liikmesriikides. Oma eesmärke viib WB ellu erinevate tegevuskavade ja projektide kaudu. Samuti 
koostatakse regulaarselt raporteid liikmesriikide kohta. Tähtsam neist on maailma arengu raport 
(World Development Report).  Muud kesksed WB raportid on „Global Economic Prospects“, „Global 
Development Finance“ ja „Doing Business“. Eesti on Maailmapanga liikmesriik alates 1992. aastast. 
Diplomaatiline esindus asub Washingtonis. Maailmapanga president on tavaliselt pärit Ameerika 
Ühendriikidest (alates juunist 2007. aastal vahetas kaks aastat ametis olnud Paul Wolfowitz`i välja 
Robert Zoellick). 
 
1.5 OECD (Organisation for Economic Cooperation and  Development)524 
Eesti hetkel veel Majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) liige ei ole, mis tõttu ei ole 
ka OECD olemusse laskumine antud uurimuse raames otstarbekas. Eestile kui liituvale riigile anti 03. 
detsembril 2007. aastal üle teekaart, mille alusel läbirääkimisprotsess toimub525. OECD diplomaatiline 
esindus asub Pariisis. 
 
1.6 G8 (Group 8)  
G8 on maailma juhtivate tööstusriikide ja Venemaa ühendus, kuhu kuuluvad Ameerika Ühendriigid, 
Itaalia, Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, ja Ühendkuningriik. Nimetus G8 tuleb sõnadest 
"kaheksa grupp" (The Group of Eight). 
 
G8-t ei kirjeldata kui rahvusvahelist organisatsiooni, vaid pigem kui ümarlauda (mis põhineb siiski 
teatud õiguslikel dokumentidel). Arvestades näiteks, et G8 riikide sisemajanduse kogutoodang 
moodustas aastal 2006 Maailmapanga andmetel kogu maalima suhtes 60 %526  ning et 14 % maailma 
rahvastikust elab G8 riikides, siis on mõistetav, miks G8 riikide otsused ja jutuajamised 
maailmamajanduslikul tasandil määrava tähtsusega olla võivad (mõjutavad nt WTO arengusuundi). 
Seetõttu tasub ka edaspidi Eesti majandushaldusõigust analüüsides G8 poolt vastuvõetud otsuseid ja 
arengukavasid analüüsida. 
 
Grupi tippsündmuseks on iga-aastane liikmesriikide liidrite kohtumine rahvusvaheliste 
organisatsioonide juhtidega, kus arutatakse aktuaalseid poliitilisi ja majanduslikke küsimusi. G8 
eesistujamaa vahetub igal aastal. Aastal 2006 oli eesistujaks Venemaa ja tippkohtumine toimus 
seetõttu 15.–17. juulini Peterburis, aastal 2007 Saksamaa ja grupi tippkohtumine toimus 6.–8. juunil 
Heiligendammis, 2008. aasta kohtumine toimub Jaapanis.  
 
Grupp on pälvinud sageli kriitikat globaliseerumisvastastelt jõududelt. Samuti on vastuolusid tekitanud 
Venemaa liikmestaatus, sest paljude poliitikute ja ekspertide hinnangul ei ole tegu tõeliselt 
demokraatliku riigiga. Tuntumad kriitikud on olnud USA senaatorid John McCain ja Joseph 
Lieberman, kes esitasid 2005. aastal üleskutse Venemaa osalus ühenduses ajutiselt peatada. 
 
1.7 Kokkuvõte maailmamajandusliku majandushaldusõig use tasandist 
Eesti kuuluvus mitmetesse globaalsetesse majandusorganisatsioonidesse ning pürgimine 
järgmistesse majandusühendustesse tähendab kõrgendatud nõudeid Eesti tähelepanelikkusele 
majandushaldussüsteemi teostamisel. Enim tasuks maailmamajanduslikul tasandil 
majandustegevuse seaduse eelnõu koostamisel tähelepanu pöörata WTO lepingust tulenevatele 
suunistele. Üldiselt tuleb välislepingute ja konventsioonide olemasolu ja siduvuse tõttu arvestada, et 
leidub hulgaliselt spetsiifilisi rahvusvahelisi ametiasutusi, töögruppe, järelvalveorganeid,  kelle 
ülesanne on Eesti tegevust pidevalt jälgida. Just rahvusvaheliste raportite ja aruannete tulemusena 
kujuneb Eesti majanduskeskkonna maine, mille osatähtsust jätkusuutliku majanduse puhul ei tohi 
alahinnata. 
 

2. Euroopa tasand  

2.1. Euroopa majandushaldusõiguse alused 
2.1.1. Euroopa majandushaldusõigus Eesti õiguskorra s 

2003. aasta rahvahääletusel vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse § 2 järgi 
kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades Euroopa Liidu liitumislepingust tulenevaid 

                                                      
524 OECD koduleht arvutivõrgus: www.oecd.org . 
525 Eesti teekaart on OECD kodulehel arvutivõrgus:  http://www.olis.oecd.org/olis/2007doc.nsf/linkto/c(2007)101-final 
526 Arvutivõrgus: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf   
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õigusi ja kohustusi. Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingule lisatud ühinemisakti527 
artikli 2 alusel muutusid alates Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast Eesti Vabariigi suhtes 
siduvaks Euroopa Ühenduseasutamisleping ja Euroopa Liidu leping ning nende alusel vastuvõetud 
aktid. Seega võttis Eesti endale ka Euroopa õigusest tulenevaid majandushaldusõiguslikke kohustusi.   
 
Euroopa majandushaldusõiguse hierarhiline paiknevus EÜ õiguskorras ilmneb kõige paremini, kui 
teineteisest eristada konkreetseid õigusallikaid, mis hierarhiliselt jaotuvad primaar- ja 
sekundaarõiguslikeks. Euroopa esmase õiguse moodustavad Euroopa Ühenduse asutamisleping 
(edaspidi EÜL) ja Euroopa Liidu leping528 (edaspidi ELL). Mõlemat lepingut muudeti Lissaboni 
lepinguga529, kusjuures EÜL-i lepingu pealkirjaks saab Lissaboni lepingu jõustumisel Euroopa Liidu 
toimimise leping (edaspidi ELTL). Esmase õiguse majandushaldusõiguslikud põhieesmärgid on ühine 
siseturg, mille raames on tagatud vaba kaupade, teenuste, isikute ning kapitali liikumine (EÜL art 14 
lg 2530). Toodud vabadusi nimetatakse euroopa põhivabadusteks ning need seavad Euroopa 
Ühendusele ja liikmesriikidele objektiivsed tegutsemissuunised ja raamistiku siseturu arengule 
(näiteks vabale konkurentsile). Euroopa põhivabadusi täiendab siseturu edendamise nimel 
põhimõtteline kartellikokkulepete keeld, sh turgu valitsevate positsioonide kurtitarvitamise ja 
dumpingu keeld, ebaõiglase subsideerimise keeld ning üldine diskrimineerimiskeeld (EÜL art 81 jj).  
 
EÜ esmase õiguse eesmärkide elluviimine toimub põhiliselt sekundaarüiguse kaudu õiguse kaudu, 
mida kvalifitseeritaksegi kui Euroopa majandushaldusõigust (European Economic Administrative 
Law)531. See sisaldab endas nii Euroopa siseselt avalik-õiguslikes ja tsiviilõiguslikes suhetes kehtivaid 
regulatsioone, kui ka majandusõiguslikke suuniseid Euroopa Liidu suhtluseks kolmandate riikidega. 
Euroopa majandushaldusõiguse reeglid on Eesti riiklikule majandushaldusõigusele suure juriidilise ja 
praktilise tähendusega. Riiklikust majandushaldusõigusest räägitakse lausa kui konkretiseeritud EÜ 
õigusest, mis üha enam tõrjub kõrvale riiklikku majandushaldusõigust (majandushaldusõiguse 
denatsionaliseerimine532). Näiteks on leitud, et Saksamaal on 80 % kõikidest majandushaldusõiguse 
valdkonnas vastu võetud õigusaktidest üles ehitatud EÜ õiguse baasil. 50 % kõikidest Saksamaa 
õigusaktidest moodustab EÜ õigusest tulenevad regulatsioonid533. 
 
Teisese õiguse põhifunktsioon on esmase õiguse põhimõtete konkretiseerimine. Seejuures seisab 
teisene õigus esmasest õigusest alati hierarhiliselt madalamal, kuid mõlemad EÜ õiguse vormid 
saavad eesõiguse liikmesriigi majandushaldusõiguse ees. Euroopa majandushaldusõigus tõrjub 
reeglina konfliktide korral liikmesriigi õiguse. Lisaks on EÜ õiguse puhul tähtis eristada vahetult ning 
kaudselt kehtiva teisese õiguse vahel. Teisene õigus koosneb EÜL art 249 järgi muuhulgas 
määrustest ning direktiividest. Määrused on liikmesriigi igas õigusvaldkonnas vahetult kehtivad. 
Näitena vahetult kehtiva õigusena võib esile tuua tollikoodeksit ja Nõukogu määrust riigiabimenetluse 
kohta (subsideerimismenetluse määrus)534. Direktiivide adressaatideks on liikmesriigid. Reeglina 
sätestavad direktiivid üldised suunised, mida iga liikmesriik teatud tähtajaks enda seadusandlusesse 
sisestama peab. Direktiivide objektiivõiguslik olemus ei välista nende vahetut siduvusjõudu ning 
subjektiivsete õiguste andmist üksikjuhtumitel (nn vahetu õigusmõju). 
 
Oluline on märkida, et ühendusel puudub liikmesriikide haldusõiguse üldosa reguleerimise 
universaalpädevus, sh võimalus üldiselt ette kirjutada, milline peab olema haldusaktide, nende seas 
lubade, kehtivuse ja siduvuse regulatsioon riikide haldusmenetluse seadustes. 
Majandushaldusõiguse seisukohast on eriti oluline, et liikmesriikidel säilib ka ühenduse õiguse 
rakendamisel „menetlusautonoomia”, mille teostamine ei tohi siiski viia riigisisesele õigusele ja 
ühenduse õigusele tuginevate isikute erinevale kohtlemisele (diskrimineerimise keeld) ega muuta 
võimatuks ühenduse õiguse realiseerumist (tõhususe nõue).535 

                                                      
527 RT II 2004, 3, 8. 
528 Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioonid, Euroopa Liidu Teataja (ELT) C 
321, 29.12.2006. 
529 ELT C 306, 17.12.2007.   
530 ELTL art 22a lg 2.  
531 R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen und Prinzipien. Wirtschaftsverfassungsrecht, § 9 III 1. 
532 Nii Saksamaa kohta Battis, DÖV 2001, 988. Näiteks Saksamaal on 80 % kõikidest majandushaldusõiguse valdkonnas vastu 
võetud õigusaktidest üles ehitatud EÜ õiguse baasil. 50 % kõikidest Saksamaa õigusaktidest moodustab EÜ õigusest 
tulenevad regulatsioonid. Rabe, NJW 1993, 1 jj; Grziwotz, ZG 1993, 115 j; BverfGE 89, 155, 173. 
533 Rabe, NJW 1993, 1 jj; Grziwotz, ZG 1993, 115 j; BverfGE 89, 155, 173. 
534 Komisjoni 12.01.2001.a. määrus nr 659/99; ELT 38/1; Arvutivõrgus saksa keeles kättesaadaval: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:038:0001:0002:DE:PDF . 
535 Ivo Pilving, Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel, 
2006, lk 46.  
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EÜL kohaselt baseerub Euroopa Liidu õiguslik kord õigusriigi põhimõttel. Seega on tavaliselt 
üksikutele riikidele omistatav õigusriigi printsiip ka üks EÜ õiguse põhimõte. Õigusriigi põhimõtte 
raames kehtib EÜL art 5 lg-s 1 sätestatud üldine seaduse siduvuskorraldus, mille kohaselt toimib 
ühendus Euroopa Ühenduse asutamislepinguga talle antud volituste ning temale seatud eesmärkide 
piires (prantsuse k compétence d’attribution). Samuti kehtib nii seadusreservatsiooni põhimõte (ELPH 
art 52 lg 1) kui ka proportsionaalsuse printsiip. 
 

2.1.2 Ühine siseturg (EÜL art 3 lit c, 14 lg 2) 

Mõjutatuna Euroopa õigusruumi läbivast õigusriigi põhimõttest on euroopa majandushaldusõiguse 
peamiseks eesmärgiks õigusruumi harmoniseerimine ja koordineerimine (EÜL art 3 lit h) ühisturu 
toimimiseks vajalikul määral536.. Seetõttu sisaldab Euroopa Ühenduse asutamisleping ühise siseturu 
põhimõtet, mis on sätestatud EÜL artiklites 3 lit c, 4, 14 lg 2 ja 15 lg 1 (Euroopa Ühenduste Kohtu 
definitsioon)537. Selle legaaldefinitsiooni kohaselt hõlmab siseturg sisepiirideta ala, mille ulatuses 
tagatakse kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu sätetele. Ühise siseturu tekkimine eeldab seega kõikvõimalike piirangute kaotamist 
Euroopa  Liidu liikmesriikide vahel kaubanduse teostamisel. Ühise siseturu eesmärk on liikmesriikide 
siseturgude ühendamine omavahel selliseks ühiseks turuks, mille tingimused kõige paremini ühisele 
siseturule vastavad538. 
 
Siseturu mõiste koosneb järgmistest põhielementidest539: 

− turuvabadus (EÜL art 3 lit a, c540), st sisetollide kaotamine (EÜL art 23 lg 1 ja art 25) ja 
põhivabaduste teostamine (kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine); 

− siseturu ühtlustamine (EÜL art 3 lit h541), liikmesriikide seaduste ühtlustamist siseturu 
toimimiseks vajalikul määral (vt ka EÜL art 47). Selle eesmärgi saavutamise 
põhiinstrumentideks on määrused ja direktiivid (vt EÜL art 95); 

− võimalikult vaba ja võrdsetel alusel põhinev konkurents (EÜL art 3 lit g542 ja 81 jj).  
 
Seega on Euroopa Ühenduse peamine püüdlus ühtse kaupade ja teenuste turu loomine vaba 
liikumise tõkete kõrvaldamise teel, mistõttu on ühenduse õiguse mõju on märkimisväärne nende 
majandushaldusõiguse regulatsioonide puhul, mis reguleerivad piiriülese tähtsusega tegevust, 
iseäranis kaupade ja teenuste pakkumist siseturul, samuti olulise keskkonnamõjuga kavasid. 
Turutõkete kõrvaldamiseks püüdlevad ühenduse õigusaktid loakohustuste vähendamise ja 
lõdvendamise poole. Liikmesriigid ei tohi enda kehtestatud loamenetlustega ja lubade õigusliku 
tähenduse kujundamisega takistada EÜ eesmärkide saavutamist ja ühenduse õiguse realiseerumist. 
Siseturu toimimist ja muude eesmärkide saavutamist võivad iseäranis pärssida dubleerivad 
loakohustused sama kauba või teenuse pakkumiseks erinevates liikmesriikides, loa andmise 
materiaalõiguslike eelduste lahknevus liikmesriikides ja sarnaste materiaalõiguslike normide erinev 
kohaldamine, samuti erinev praktika loamenetluse kujundamisel ja erinev menetluse kestus.543 
 

2.1.3 Euroopa Ühenduse põhivabadused (EÜL art 23, 3 9, 43, 49, 56)544 

Euroopa põhivabadused moodustavad ühise siseturu keskse osa (EÜL art 14 lg 2545), mis on Euroopa 
integratsiooni põhieesmärk (EÜL art 3 lg 1 lit c). Euroopa põhivabadused on: 

− Kaupade vaba liikumine (EÜL art 23 jj; eelkõige art 28) 
− Töötajate liikumisvabadus (EÜL art 39) 
− Asutamisvabadus (EÜL art 43) 

                                                      
536 Muudetud ELL-i art 2 lõike 3 kohaselt liit rajab siseturu ning ELTL-i art 22a lõike 1 kohaselt võtab liit meetmeid siseturu 
rajamiseks või selle toimimise tagamiseks vastavalt aluslepingute asjakohastele sätetele. 
537 ELTL art 22a lg 2.  
538 Silmas tuleb pidada, et ühise siseturu põhimõttest erineb EÜL artiklites 105 jj sätestatud valuutaühenduse põhimõte, mis 
hõlmab üksnes neid liikmesriike, kes eraldi valuutaühendusega liitunud on. 
539 Kolmandate riikide suhtes kehtestab Euroopa Ühendus ühtsed kaubandusreeglid, st ühine välistoll (EÜL art 23 lg 1). 
Euroopa Ühenduse ning kolmandate riikide vahelist kaubandust reguleerib nn Euroopa Tollikoodeks.  
540 ELTL art 3 lg 1 punkt a. 
541 Muudetud ELL-i art 2 lg 3, ELTL art 22a lg 2. 
542 ELTL art 3 lg 1 punkt b.  
543 Ivo Pilving, Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel, 
2006, lk 47–48.  
544 Kirjandus: Ehlers, Jura 2001, 266 jj. u. 482 jj.; Haus/Cole, JuS 2003, 561 jj.; Thiele, JA 2005, 621 jj.; Barnard, Catherine, 
The Substantive Law of the EU, The Four Freedoms, 2004. 
545 ELTL art 22a lg 2.  
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− Teenuste osutamise vabadus (EÜL art 49) 
− Kapitali  ja maksete vaba liikumine (EÜL art 56) 
− Lisandub ka subsidiaarne diskrimineerimiskeeld (EÜL art 12) 

Põhivabadusi käsitletakse eelkõige objektiivõiguslike EÜ õigust tagavate sätetena, mis kohustavad 
eelkõige liikmesriike, aga ka EÜ-d ennast. Peale selle sisaldavad põhivabadused ka 
subjektiivõiguslikke komponente. Nimelt võivad põhivabadused luua isikule võimaluse 
põhivabadustest tulenevat individuaalset õiguspositsiooni maksma panna. 
 

2.1.4 Põhiõigused Euroopas 

Peale esmases õiguses sätestatud põhivabaduste sisaldab Euroopa õigus ka subjektiivseid 
põhiõiguseid. Euroopa põhiõiguste õigusliku baasi moodustavad Euroopa Inimõiguste ja 
Põhivabaduste Kaitse Konventsioon546 (EIÕPKK), Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta (ELPH)547 ning 
Euroopa Liidu kirjutamata põhiõigused. EIÕPKK kohustab praegu vaid lepingupartnereid, st üksikuid 
riike, eraldi, mitte Euroopa Liitu tervikuna548. Märkida tuleb, et ka EÜL sisaldab nn põhiõigustega 
sarnanevaid individuaalseid, Euroopa Liidu kodanikuks olemisest tulenevaid õiguseid (nt EÜL art 
12549, 17–22). Lisaks on Euroopa Ühendus kohustatud põhiõiguseid järgima vastavalt ELL art 6 
lõikele 2 kui üldiseid EÜ õiguse printsiipe550. 
 
Euroopa põhiõiguste õigusliku baasi moodustab Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta (ELPH) ning  
Euroopa Liidu nn kirjutamata põhiõigused. Vaadeldes EÜL-s sätestatud põhivabadusi ühest ning 
subjektiivseid õiguseid teisest küljest (nt EÜL art 18 ja 141), ilmneb, et põhiõigused ja põhivabadused 
ei ole identsed. Kui primaarõiguslikud põhivabadused seavad Euroopa Ühendusele ja liikmesriikidele 
objektiivsed tegutsemissuunised, siis subjektiivsed õigused annad õiguspositsioonid konkreetsetele 
majandussubjektidele. ELPH ei oma praegu otsest siduvusjõudu liikmesriikide suhtes, kuid Euroopa 
Kohus ning kohtujuristid on korduvalt põhiõiguste hartale viidanud551, samuti Riigikohus552. Lissaboni 
lepingu jõustumine annab aga ELPH-le samaväärse õigusjõu aluslepingutega, mis tähendab, et harta 
saab osaks EL-i esmasest õigusest, millega EL-i teisene õigus peab kooskõlas olema. Seega harta 
õiguslikult siduvaks muutmise üheks tagajärjeks oleks, et see piirab EL-i institutsioonide, organite ja 
asutuste tegevust avaliku võimu teostamisel, seades sellele piirid EL-i kodanike põhiõiguste ja 
vabaduste näol. Harta sätted on ette nähtud liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral 
(ELPH art 51 lg 1) – seega mistahes ühenduse õiguse kohaldamise korral peavad liikmesriigid 
hartaga arvestama. Majandushalduse seisukohast on olulised eelkõige õigus heale haldusele (ELPH 
art 41) ja õigus tutvuda dokumentidega (ELPH art 42); samuti kutsevabadus (ELPH art 15) ning 
ettevõtlusvabadus, mida tunnustatakse liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt 
(ELPH art 16). 
 
2.1.5. Avaliku võimu majandustegevuse euroopaõigusl ikud alused (EÜL art 48 lg 2, art 86 lg 1 

ja lg 2) 

Euroopa õiguses tuleb avaliku võimu kandja majandustegevusega tegelemise regulatsioon esiteks 
Euroopa põhivabadustest, nimelt kaupade vabast liikumisest (EÜL art 23 jj), asutamisvabadusest 
(EÜL art 43 jj) ning teenuste osutamise vabadusest (EÜL art 49 jj), millel on antud kontekstis 
kahekordne tähendus: 

- riik ei või põhivabaduste adressaadina põgeneda enda EÜ õigusest tulenevate kohustuste 
eest seeläbi, et lülitab tegevusse äriühingu. Avalikud ettevõtted ei tohi seega sattuda 
vastuollu teiste isikute põhivabadustega, mis on EÜL art 12 suhtes kehtivate spetsiaalste 

                                                      
546 RT II 1996, 11, 34;  arvutivõrgus eesti keeles kättesaadaval: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1125B8C7-01C2-46CD-BE4C-
37EACCFDFFC1/0/EstonianEstonien.pdf . 
547 Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta, ELT C 303, 14.12.2007. Muudetud ELL-i art 6 lõike 1 kohaselt liit tunnustab 7. detsembri 
2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, nagu seda on kohandatud 12. detsembril 2007. aastal Strasbourgis, sätestatud 
õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, millel on aluslepingutega võrreldes samaväärne õigusjõud. 
548 Kuid muudetud ELL-i art 6 lõige 2 kohustab liitu ühinema Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. 
549 ELTL art 16d.  
550 Muudetud ELL-i art 6 lõike 2 kohaselt liit ühineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ning lõike 3 
kohaselt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga tagatud ja liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest 
tavadest tulenevad põhiõigused on liidu õiguse üldpõhimõtted. 
551 Vt nt kohtujurist Alber ettepanek kohtuasjas C-340/99, Tizzano ettepanek kohtuasjas C-173/99, Mischo ettepanek kohtuasjas C-122 ja 
125/99, esimese astme kohtu lahend kohtuasjas T-54/99 või kohtuasjas T-177/01. Samuti võib ELPH-i toimida ka tõlgedusjuhtnöörina 
liikmesriidele. Nii on näiteks saksa Konstitutsioonikohus lähtunud põhiseaduse tõlgenamisel ELPH-st, vt BVerfGE 110, 339. 
552 RKPJKo 17.02.2003, nr 3-4-1-1-03, p 15; RKÜKo 17.03.2003, nr 3-1-3-10-02, p 21; RKÜKo 22.02.2005, nr 3-2-1-73-04, p 
17.  
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diskrimineerimiskeeldudena hõlmatud EÜL art 86 lg-s 1 nimetatud konkurentsiõigusliku 
arvestamiskohustuse poolt553.  

- Samas võivad avalikud ettevõtted olla põhimõtteliselt ka põhivabaduste kandjateks, nagu 
seda sätestab sõnaselgelt EÜL art 48 lg 2. Kui tegemist on avaliku võimu kandja piiriülese 
majndustegegevusega, on põhivabadused relevantsed avalikele ettevõttele kaitseks nii teiste 
liikmesriikide kui ka asukohamaa vastu554.  

Samuti käsitleb avaliku võimu majandustegevusega tegelemist ning nende ettevõtete 
majandustegevusega tegelemist, kellel on eri-või ainuõigus, EÜL art 86, mille lg 1 sätestab selliseks 
juhuks üldised konkurentsireeglid (EÜL art 12 diskrimineerimiskeeld ning EÜL art 81-89 kartelli- ja 
toetusregulatsioon) ning mille lg 2 näeb ette erisused üldist majandushuvi esindavate teenuste (vdl 
ka teenuste direktiiv art 2 lg 2 lit a) osutamise suhtes.  
 

2.1.6. Majandushaldusõiguslikud poliitikad EÜ asuta mislepingus 

Peale ülal nimetatud printsiipide, põhiõiguste ja –vabaduste on Euroopa tasandil tähtsad ka nn 
Euroopa Liidu poliitikad: keskkonna, konkurentsi-, majandus- ja valuutapoliitika555, tarbijakaitse, 
põllumajandus- ja kaldandu- ning transpordipoliitika.  
 
2.1.6.1. Keskkonnapoliitika, (EÜL art 3 lg 1 lit l, art 174, art 6) 
Säästlikuse põhimõte ja integratsioonipõhimõte (EÜL art 6) 
Ettevaatusprintsiip 
Saastaja-maksab-põhimõte 
 
2.1.6.3. Majanduspoliitika- ja valuutapoliitika (ELL art 2, EÜL art 2, 4 lg 1 ja 2,, art 105 jj) 
ELTL-i art 2d lõike 1 kohaselt liikmesriigid kooskõlastavad oma majanduspoliitikat liidu piires. 
Nõukogu võtab sel eesmärgil vastu meetmeid, eelkõige majanduspoliitika üldsuuniseid. EÜL art 4556 
liikmesriikide ja liidu tegevus aluslepingute kohaselt niisuguse majanduspoliitika kasutuselevõttu, mis 
rajaneb liikmesriikide majanduspoliitika tihedal koordineerimisel, siseturul ja ühiseesmärkide 
kindlaksmääramisel ning mida korraldatakse kooskõlas vabal konkurentsil põhineva avatud 
turumajanduse põhimõttega. EÜL art 99557 kohaselt Liikmesriigid käsitlevad oma majanduspoliitikat 
kui ühise huvi küsimust ning kooskõlastavad selle nõukogus vastavalt artikli 98 sätetele. Et tagada 
liikmesriikide majanduspoliitika tihedam kooskõlastamine ning majandusliku suutlikkuse püsiv 
vastastikune lähenemine, jälgib nõukogu komisjoni esitatud aruannete põhjal iga liikmesriigi ja liidu 
majandusarengut ning nende majanduspoliitika ühtivust lõikes 2 nimetatud üldsuunistega ning annab 
korrapäraselt üldhinnanguid. Kui komisjon teeb kindlaks, et liikmesriigi majanduspoliitika ei vasta 
lõikes 2 märgitud üldsuunistele või et see võib ohustada majandus- ja rahaliidu nõuetekohast 
toimimist, võib komisjon teha asjassepuutuvale liikmesriigile hoiatuse. Kuna komisjoni poolt on vastu 
võetud halduskoormuse vähendamise tegevusprogramm558, on eeltoodud sätete valguses selge, et 
majandustegevuse seaduse vastuvõtmine võib sattuda komisjoni tähelepanu alla, et kontrollida, ega 
see ei ole vastuolus majanduspoliitika üldsuunistega. 
 
Esile tuleb kindlasti tõsta ka majandushaldusõiguslikust aspektist lähtuvalt Euroopa Keskpanga 
funktsioone. Euroopa Keskpanga ülesandeks on EÜL artikli 105 jj järgi tagada hindade stabiilsus 
ühisturul, kanda hoolt raha- ja valuutapoliitika elluviimise eest ning toetada kogu Euroopa 
majanduspoliitika teostamist. Euroopa Keskpangale kuulub Euroopa Liidu Ühisraha emissiooni 
ainuõigus.   
 
2.1.6.4. Konkurentsipoliitika (EÜL 81, 82, 86, 87) 
Majandushaldusõiguslikust aspektist on märkimisväärne Euroopa Liidu konkurentsipoliitika559 (EÜL 
art 81, 82, 86, 87). EÜL sisaldab nn ”vaba konkurentsi keelukoosseise”. Esimesed kaks – keeld 

                                                      
553 Vdl Euroopa Komisjoni 26.06.1997.a. otsustajas nr L 244/18, äärenr 11-13; J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 7 
äärenr 20. 
554 Vdl EÜL art 43 osas Euroopa Kohtu asja nr 1992, I-4265 äärenr 21 – Singh; 2000, I-11619 äärenr 21 – AMID; Vdl EÜL art 
49 kohta Euroopa Kohtu asja nr 1980, 833 äärenr 9 – Debauve, 1984, 377, äärenr 10 – Luisi and Carbone, 1991, I-659 äärenr 
9;  J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 7 äärenr 20. 
555 Kirjandus majandus- ja valuutapoliitika kohta: Kilb, JA 1999, 262; EuGH, DVBl. 2004, 1017 jj. mit Anm. Nicolaysen, DVBl. 2004, 
1321 jj. 
556 ELTL art 119.  
557 ELTL art 121.  
558 Vt punkti 2.1.6.  
559 Kirjandus konkurentsipoliitika kohta: Barnard, Catherine, The Substantive Law of the EU, The Four Freedoms, Oxford 
University Press, 2004;  Jones, Alison; Sufrin, Brenda, EC Competition Law, 2. väljaanne, Oxford University Press, 2004; 
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sõlmida ühisturuga kokkusobimatuid ja selliseid ettevõtjatevahelisi kokkuleppeid, mis võivad mõjutada 
liikmesriikidevahelist kaubandust ning mille eesmärgiks või tagajärjeks on takistada, piirata või 
kahjustada ühisturu piires vaba konkurentsi (EÜL art 81) ning keeld kuritarvitada ühisturus või selle 
olulises osas turgu valitsevat seisundit (EÜL art 82) – on suuantud otse ettevõtjatele. Kolmas – keeld 
anda liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul abi, mis kahjustab või ähvardab 
kahjustada vaba konkurentsi (EÜL art 87) – riigile. Tähelepanuväärne on, et esimesena nimetatud 
vaba konkurentsi koosseisu (EÜL art 81) täitumise korral, st keelu vastu eksimise korral, kohaldub 
EÜL-s sätestatud keeld liikmesriikidele vahetult (EÜL art 81 lg 2). Sanktsioone viib seejuures läbi 
Euroopa Komisjon. Samal seisukohal ollakse üldiselt ka teise keelukoosseisu osas (EÜL art 82). 
Kolmas keeld (EÜL art 87) ei kehti aga vahetult, vaid alles pärast vastavasisulist Euroopa Komisjoni 
poolt tehtud otsust.560  
 
EÜ on otsustanud, et avalikkuse huve tagab kõige paremini majanduse vaba areng, st orienteeritus 
avatud ja vaba konkurentsiga turumajandusele (EÜL art 4, 98, 105)561. Seda võiks nimetada turu 
liberaliseerimise põhimõtteks. 
 
EÜL-s puudub seejuures põhimõtteline otsus riigi sekkumise vastu eraisikute majandustegevusse. 
Samas ei sisalda ka EÜL sõnaselget poolehoidu majanduse privatiseerimisele. Ka 12.12.2006 
direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul562 (edaspidi teenuste direktiiv) preambula punktis 8 
öeldakse, et direktiivi sätted ei kohusta liikmesriike liberaliseerima üldist majandushuvi pakkuvaid 
teenuseid, erastama selliseid teenuseid osutavaid avalik-õiguslikke isikuid ega kaotama 
olemasolevaid monopole muudes tegevusvaldkondades või teatavate jaotusteenuste osutamisel. 
Seega on EÜL-i aspektist igati õigustaud ka avaliku võimu osalemine turul (nt riigiettevõtete kaudu). 
Küll aga sisaldab EÜL seisukohta avalike ning eraõiguslike ettevõtete võrdväärse kohtlemise osas 
(EÜL art 86 lg 1). EÜL art 86 lõige 1 paikneb küll ettevõtjatele suunatud jaos, kuid on siiski suunatud 
otse liikmesriikidele, keelates nimelt riigi osalusega äriühingute ning eri- või ainuõigust omavate 
äriühingute soodustamise, st EÜL-i konkurentsieeskirjadega vastuolus olevate meetmete jõustamise 
või säilitamise. Liikmesriigid võivad anda äriühingutele eri- või ainuõigusi ja luua sellega turgu 
valitseva seisundi, kuid liikmesriik rikub art 86 lõikes 1 sätestatud keeldu juhul, kui kõnealune ettevõtja 
ainuüksi oma ainuõiguse kasutamisega paratamatult kuritarvitab oma valitsevat seisundit või kui 
ainuõiguse andmine loob sellised tingimused, et kõnealune ettevõtja ainuüksi oma ainuõiguse 
kasutamisega paratamatult kuritarvitab oma valitsevat seisundit563. Mitte mingil juhul ei tohi piirangud 
vabale konkurentsile minna kaugemale kui need on rangelt vajalikud avalikes huvides. EÜL art 86 
lõige 1 on kahtlemata säte, mida tuleb ka Eesti majandustegevuse seaduse koostamisel silmas 
pidada.  
 
Omandit puudutavas EÜL artiklis 295 sätestatakse sõnaselgelt neutraalne seisukoht. Isegi kui EÜ ei 
rõhu majanduse täielikule privatiseerimisele, on Euroopa õigus orienteeritud turumajanduse 
liberaliseerimisele. 
 
2.1.6.5. Teised EÜ poliitikad 
Peale eeltoodu kujundavad Euroopa Ühenduse majandushaldusõigust ka ülejäänud EÜL nimetatud 
poliitikad nendeks on transpordipoliitika (EÜL art 3 lg 1 lit f), põllumajandus- ja kalanduspoliitika (EÜL 
art 3 lg 1 lit e) ja tarbijakaitsepoliitika (EÜL art 3 lg 1 lit t, art 153). 
 

2.1.7 Halduskoormuse vähendamise kiirmeetmed  

14. novembril 2006. aastal esitas komisjon Euroopa Liidu parema õigusliku reguleerimise strateegilise 
ülevaate564, milles tehti ettepanek vähendada ettevõtete halduskoormust 2012. aastaks 25% võrra565. 

                                                                                                                                                                     
Dörr/Haus, JuS 2001, 313 jj.; Haus/Cole, JuS 2003, 978 jj.; Kilb, JuS 2003, 1072 jj., Mähring, JuS 2003, 448 jj., v. Welser, JA 
2002, 240 jj. 
560 Siiski sisaldub EÜL-s mitmeid erandeid nimetatud keeldudest. Näiteks võib Euroopa Komisjon vastu võtta otsuse 
sanktsioonide mittekohaldamiseks (EÜL art 81 lg 3 või art 87 lg 3). Samuti on Euroopa Liidu Nõukogule jäetud võimalus teha 
otsus sanktsioonide mittekohaldamise suhtes (EÜL art 88 lg 2).  Ka on ettenähtud sellised lepingulised juhtumid, mis ei 
tähenda keelu vastu eksimist (EÜL art 87 lg 2). Leidub ka üks üldine erand keelukoosseisu täitumise korral sanktsioonide 
mittekohaldamiseks (EÜL art 87 lg 2).   
561 Prantsusmaa nõudmise on muudetud ELL-i artiklist 3 siiski välja jäänud viide vabale ja häirimatule konkurentsile kui 
ühenduse eesmärgile.  
562 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12.12.2006 direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul, ELT L 376, 27.12.2006. 
563 Kohtuasi C-41/90, Höfner and Elser, p 29; liidetud kohtuasjad C-115/97–117/97, Brentjens', p 93.   
564 KOM (2006) 689, kättesaadav arvutivõrgus: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0689:FIN:EN:PDF.  
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Huvirühmadega peetud laialdaste konsultatsioonide ning liikmesriikide ja komisjoni ekspertide 
ettepanekute tulemusena esitas komisjon 24. jaanuaril 2007. aastal teatise halduskoormuse 
vähendamise tegevusprogramm Euroopa Liidus566. Selles tuuakse kümme konkreetset kiirendatud 
arengu (fast track action) ettepanekut. Kiirendatud areng tähendab ettevõtete halduskoormuse 
märkimisväärset vähendamist väiksemate regulatiivsete muudatuste abil ilma õigusnormidega 
tagatud kaitse taset ohustamata. 
 
Ettepaneku põhiline mõte on, et komisjon, keda abistavad liikmesriigid, mõõdab ühenduse 
õigusaktide ja nende riigi õigusesse ülevõtmisega seonduvat halduskoormust ning kavandab 
asjakohased koormuse vähendamise ettepanekud, samal ajal kui liikmesriigid mõõdavad ja 
vähendavad ainult riiklike ja piirkondlike õigusaktidega seonduvat halduskoormust. 
Tegevusprogrammiga alustatakse mais 2007 ja selle eesmärk on, et novembris 2008 esitatakse 
hinnang välja valitud ühenduse õigusaktide tekitatud halduskuludele. 
 
Teatises tood komisjon välja ka põhimõtted, mille abil on võimalik halduskoormust märgatavalt 
vähendada: tuleb vähendada kohustusliku aruandmise sagedust vähima, õigusaktide peamiste 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku tasemeni ja kui võimalik kooskõlastada aruandluse sagedus 
erinevate, omavahel seotud õigusaktide raames, tuleb kontrollida, kas sama teabe esitamise 
kohustust ei nõuta mitu korda eri kanalite kaudu, ning kõrvaldada dubleerimine (nt hulk 
keskkonnateabe esitamise kohustusi on praegu ette nähtud mitme õigusaktiga); tuleb kaaluda 
võimalust asendada teabe esitamise nõudmine kõigilt ühe valdkonna ettevõtetelt riskipõhise 
lähenemisviisiga teabe esitamisel – st nõuda teabe esitamist kõige kõrgema riskiga ettevõtjatelt;  
tuleb vähendada teabe esitamise nõudeid või need kõrvaldada, kui need on seotud selliste nõuetega, 
millest on teabe esitamise nõude vastuvõtmisest saadik loobutud või mida on muudetud (nt 
maanteetranspordis kehtib endiselt teabe esitamise nõudeid, mis ulatuvad tagasi aega, mil 
rahvusvahelise transpordi jaoks oli vaja lube) jne. 
 
Moodustatud on kaks töögruppi: parema õigusloome ekspertgrupp567 ja halduskoormust käsitleva 
sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise töörühm568. 10. märtsil 2008. aastal esitas komisjon uue 
teatise 2008. aasta kiirmeetmed halduskoormuse vähendamiseks Euroopa Liidus.569 Näiteks nõukogu 
21.12.1989 üheteistkümnes direktiiv 89/666/EMÜ avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud 
liikmesriigis filiaali asutamisega teise liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki äriühingu poolt. 
Vähendamismeetmena esitatakse nõue, et liikmesriigid aktsepteeriksid teises liikmesriigis tehtud ja 
kinnitatud tõlkeid, kui need on kõnealuse teise liikmesriigi ametiasutuste poolt heaks kiidetud. 
Justiitsministeerium toetab seda lihtsustamist ja selle menetlemist kiirkorras. Justiitsministeerium 
märgib, et juba täna on Eesti registripraktikas tõlgendatud kehtivat siseriiklikku õigust selliselt, et 
välisriigi pädeva ametiisiku poolt tõlgitud dokumentide ja tõlgete kinnituste aktsepteerimine on 
võimalik. Vajalik on vaid vastava ametiisiku volituste kinnitamine apostille’ga või legaliseerimine. 
Legaliseerimist või apostille’ga kinnitamist peab olema võimalik ka edaspidi nõuda.570 
 
Seega eriti oluline on järgida, et majandustegevuse seaduse koostamisel ei minda vastuollu selle EL-i 
eesmärgiga – vähendada ettevõtete halduskoormust. See on osa parema õigusliku reguleerimise 
strateegiast ning on ka Lissaboni strateegias püstitatud majanduskasvu ja töökohtade loomise 
eesmärkide saavutamisel olulise tähtsusega. 
 

2.1.8 Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VK E) 

25. juunil 2008. aastal avaldas komisjon teatise Euroopa väikeettevõtete õigusakt (SBA), „Mõtle 
esmalt väikestele!”571.  Ehkki 99 % ELi ettevõtjatest on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
(VKEd, st äriühingud, mille töötajate arv ei ületa 250 inimest ja käive 50 miljonit eurot), ei tehta 
enamikes õigusaktides ettevõtetel nende suuruse järgi vahet. Seetõttu peavad 23 miljonit VKEd 
sageli täitma samu haldusnõudeid nagu Euroopa 41 000 suurettevõtjat. Viimastel aastatel on 80 % 

                                                                                                                                                                     
565 Halduskoormuse vähendamisele pühendatud ja sellega seotud meetmeid kajastav spetsiaalne veebilehekülg: 
http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/admin_burdens_en.htm.  
566 KOM(2007) 23, kättesaadav arvutivõrgus: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/com/2007/com2007_0023et01.pdf.  
567 High Level Group of National Regulatory Experts. 
568 High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens. 
569 KOM (2008)141, kättesaadav arvutivõrgus: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0141:FIN:ET:PDF.  
570 Justiitsministeeriumi 19.02.2008 kiri nr 10.3-1/2248.  
571 Small Business Act, COM (2008)394, kättesaadav arvutivõrgus inglise keeles: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba/com_2008_394_sba.pdf.   
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EL-i uutest töökohtadest loodud just VKEdes. Komisjoni sõnul on Euroopa VKEd seda väärt, et 
kasutada ära kogu nende potentsiaal pikaajalise jätkusuutliku kasvu ja tööhõive suurendamise 
seisukohalt. Selle eesmärgi saavutamiseks avaldaski Euroopa Komisjon teatise Euroopa 
väikeettevõtete õigusakti kohta, mis toetub kümnele juhtpõhimõttele ja mille kohaselt nii komisjon kui 
ka liikmesriigid peaksid võtma poliitilisi meetmeid. 
 
Euroopa väikeettevõtete õigusaktis on sõnastatud 10 põhimõtet (mille hulka kuulub näiteks uue 
võimaluse andmine pankrotistunud ausatele ettevõtetele), mis tuleks kiita heaks kõige kõrgemal 
poliitilisel tasemel, ja konkreetsed meetmed väikeettevõtjate elu lihtsustamiseks. Vaadeldes SBA-s 
esitletud poliitika kujundamise ja rakendamise juhtimise III ja IV põhimõtet, ilmneb VKE-de perspektiivi 
tähtsus majandushaldusõiguslikus kontekstis. Majandushaldusõigusest kui üldisemast mõistest on 
kasulik eristata kitsamat majandustegevuse õiguse mõistet, mille põhiesemeks on 
majandustegevuslikud load. Nii SBA III („lihtsustama olemasolevat regulatiivset keskkonda”) kui ka IV 
põhimõte („riigiasutuste KVE-de vajaduste suhtes vastuvõtlikumaks muutumine”; „e-valitsuse ja 
teeninduskeskuste süsteem”) püüdlevad eesmärgi poole, milleks on olukord, kus on tagatud VKE-de 
ettevõtlusvabaduse ning avalik-õiguslike piirangute, sh majandustegevuse, keskkonna- ning ehitus- ja 
planeerimisalaste piirangute, optimaalne suhe. Sellise eesmärgi taga kumab tõenäoliselt kaalutlus, et 
esiteks tuleb iga avalik-õigusliku piirangu kehtestamisel kaaluda selle proportsionaalsust ning teiseks, 
et iga VKE-de ühest küljest majandustegevust takistava vältimatu piirangu kehtestamisel tuleb teisest 
küljest püüda rakendada VKE-de majandustegevust soodustavaid meetmeid. Teiste sõnadega 
suunab SBA liikmesriike mõtlema, kuidas aidata VKE-sid avalik-õiguslike tegevuspiirangutega 
efektiivsemalt toime tulla. Ka majandushaldusõiguslikust 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 siseriikliku majandustegevuse õiguse 
kodifitseerimine, selle raames ametiasutuste koordineerimiskohustuse konkretiseerimine ja 
kontsentratsioonipõhimõtte järgimine (vt allpool). 
 
2.1.8.1. VKE-de perspektiiv ja MTÕ kodifitseerimine 
VKE-de perspektiiviga arvestamist toetab majandustegevusliku õigusmaterjali kodifitseerimine. 
Seejuures on Justiitsministeerium pidanud metodoloogiliselt otstarbekaks esmalt koostada 
majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, mille peamine ülesanne on tsementeerida ja 
konkretiseerida lihtseaduslikul tasemel majandustegevuse aluseks oleva põhiõigusena igaühe 
ettevõtlusvabadus (vdl nt Eesti Vabariigi Põhiseadus § 29 lg 1 ja § 31), avaldades seeläbi 
õiguskorrale selgemaks muutvat toimet. Majandustegevuse seadustiku eesmärgi, täpse 
reguleerimisala piiritlemise, põhiprintsiipide sätestamine, mõistete avamise ning tervet seadustikku 
läbiva süstemaatilise sidususe loomise kaudu muutub majandustegevuse õigus senisest selgemaks, 
mis on VKE-de seisukohast eeliseks majanduskeskkonnas senisest efektiivsemalt toimetulekul. 
Kuivõrd majandustegevuse seadustiku üldosa seadus vastab rahvusvahelisest õigusest, Euroopa 
õigusest ja Eesti Vabariigi põhiseadusest lähtuvate suunistele, on üldosa seadus heaks pidepunktiks 
majandustegevusliku eriregulatsiooni õiguskorra vastavusanalüüsi koostamisel.  
 
Kuigi üldsõnalisest teatisest konkreetsete õigusaktideni jõudmine võtab kindlasti palju aega, tuleks 
järgida vastavaid arenguid EL tasandil ja majandustegevuse seaduse väljatöötamisel silmas pidada 
siiski osasid teatises sisalduvaid suuniseid. Eelkõige kohustus anda kiiresti uus võimalus 
pankrotistunud ausatele ettevõtetele, sh tagada, et pankrotimenetlus ei võtaks rohkem kui aasta ja et 
uuestialustajaid koheldaks võrdselt uustulnukatega, sh toetuste määramisel. Lisaks tuleks teatise 
kohaselt tagada, et ühegi ettevõtte loomiseks ei kuluks üle nädala ja tegevusloa saamiseks üle kuu 
ning et äsja asutatud ettevõtete tegevuse ja värbamise hõlbustamiseks loodaks ühtne kontrollpunkt. 
 
2.1.8.3. Komisjoni meetmed VKE-de perspektiiviga arvestamise parandamiseks 
Ettevõtjate ja nende esindajatega peetud konsultatsioonide tulemusena on Euroopa Komisjon samuti 
kindlalt otsustanud esitada ettepanekuid uute õigusaktide vastuvõtmiseks neljas valdkonnas, mille 
mõju VKEdele on eriti tuntav: 
1) riigiabiga seotud üldine grupierandi määrus, mis lihtsustab menetlusi ja vähendab kulusid. See 
õigusakt lubab VKEde puhul tõsta abi osatähtsust ja teeb koolituseks, uurimis- ja arendustegevuseks, 
keskkonnakaitseks ja muuks otstarbeks antava abi saamise nende jaoks lihtsamaks; 
2) uus Euroopa eraühingu põhikiri, mis võimaldab kõikides liikmesriikides luua ühtsete põhimõtete 
järgi toimivaid Euroopa eraühinguid. Põhikirja eesmärk on kaotada praegune koormav kohustus, mis 
sunnib piiriüleselt tegutsevaid VKEsid teistes liikmesriikides äri ajamiseks looma tütarettevõtte, mis 
vastaks kohalikule õiguslikule vormile. Euroopa eraühingu idee võimaldab VKEdel kasutada sama 
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õiguslikku vormi, olenemata sellest, kas nad tegutsevad oma kodumaal või teises liikmesriigis. 
Valides Euroopa eraühingu vormi, säästavad ettevõtjad aega ja raha õigusnõustamise ning juhtimis- 
ja halduskulude pealt; 
3) kolmandaks ettepanek anda liikmesriikidele võimalus vähendada käibemaksu kohapeal 
osutatavate teenuste, sealhulgas töömahukate teenuste pealt, mida pakuvad põhiliselt VKEd; 
4) 2009. aastal hilinenud maksete direktiivis kavandatav muudatus, mis aitab tagada, et VKEde arved 
tasutaks ettenähtud 30-päevase tähtaja jooksul. 
 

2.1.9. Liikmesriikide regulatsioonireservatsioonid (EÜL art 46) 

Euroopa majandushaldusõigust kitsendavad spetsiifilised liikmesriikide regulatsioonireservatsioonid 
(EÜL art 46), mis võimaldavad liikmesriikidel majandustegevuse õiguse korraõiguslikku kujundamist. 
Nii võivad liikmesriigid vastavalt EÜL art-le 46 ette näha väliskodanike teistsuguse kohtlemise avaliku 
korra, julgeoleku või tervishoiu huvides, ilma et EÜL suunised seda piiraks. Siiski on nende 
regulatsiooniklauslite ulatus ja piirid vaieldavad572. Igatahes ei või sellistele klauslitele tuginevad 
keelud või muud piirangud olla omavolilised diskrimineerimised ega liikmesriikide vahelist 
siseturuvabadust halvendavad piirangud ning need klauslid peavad järgima proportsionaalsuse 
põhimõtet. Juhul kui tekib kahtlus, kas siseriikliku regulatsiooni kooskõla kontrollimiseks EÜ õigusega, 
võib alustada eelotsusemenetlust (EÜL art 234). 
 
2.2. Kaupade vaba liikumine, asutamisvabadus ning t eenuste osutamise vabadus 
 

2.2.1 Kaupade vaba liikumine (EÜL art 49-55) 

Kuigi majandushaldusõiguse seisukohast on olulised eelkõige teenuste vaba liikumine (EÜL art 49–
55) ning asutamisvabadus (EÜL art 43–48), tasub siiski põgusalt vaadata ka kaupade vaba liikumist 
puudutavaid sätteid (EÜL art 23–25, 28–30), sest teatud juhtudel on piiri tõmbamine kaupade ja 
teenuste liikumise vahel raske. Ka Euroopa Kohus on hinnanud riigisisese õiguse kooskõla ühenduse 
õigusega mõlema artikli (st nii art 28 kui ka art 49) valguses573.  Kaupade vaba liikumist puudutavad 
reeglid omavad tähtsust eelkõige majandustegevuse erinõuete kehtestamisel.      
 
EÜL art 25 kohaselt on liikmesriikide vahel keelatud impordi- ja ekspordimaksud ja kõik samaväärse 
toimega maksud. Euroopa Kohus on tõlgendanud terminit „samaväärse toimega maksud” väga laialt 
ning on korduvalt sedastanud, kujutab iga ühepoolselt kehtestatud ükskõik kui väike rahaline 
kohustus, hoolimata selle nimetusest ja kohaldamise viisist, mis kehtib liikmesriigi või välismaiste 
kaupade suhtes asjaolu tõttu, et neid toimetatakse üle piiri ja kui selle puhul ei ole ranges tähenduses 
tegemist tollimaksuga, endast EÜ artikli 23 tähenduses tollimaksuga samaväärse toimega maksu574. 
Asjaolud, et kehtestatud rahalise kohustusega ei kaasne diskrimineerimist riigisiseste ja 
importkaupade vahel või et importkaup ei konkureeri riigisiseste kaupadega, ei ole õigustanud selliste 
rahaliste kohustuste kehtestamist575. Seega ükskõik kui väike rahaline kohustus, mida kohaldatakse 
mistahes kaupadele üksnes asjaolu tõttu, et neid toimetatakse üle piiri, on vastuolus ühenduse 
õigusega.  
 
EÜL art 28 ja 29 kohaselt keelatakse kõik liikmesriikide vahelised koguselised impordi- ja 
ekspordipiirangud ning kõik samaväärse toimega meetmed.  
 
Samaväärse toimega meetmeteid on püütud defineerida komisjoni 22.12.1969 direktiivis 
70/50/EMÜ576 nende meetmete kaotamise kohta, millel on koguseliste impordipiirangutega 
samaväärne toime. Art 2 lõike 2 kohaselt on samaväärse toimega meetmed need meetmed, mis 
muudavad importtoodete importimise või realiseerimise igas turustusetapis sõltuvaks tingimusest, 
mida nõutakse ainult importtoodete suhtes, või tingimusest, mis erineb tingimusest, mida nõutakse 
kodumaiste toodete puhul ja mida on raskem täita. Samuti hõlmab see eelkõige meetmeid, mis 
soodustavad kodumaiseid tooteid või annavad neile eelise, välja arvatud abi, millega võivad 
kaasneda, kuid ei pea kaasnema tingimused. Samaväärse toimega meetmeteks loetakse art 2 lõike 3 
kohaselt näiteks meetmed millega, nähakse üksnes imporditud toodete jaoks ette miinimum- või 
maksimumhinnad, millest odavama või kallima hinnaga importimine keelatakse, seda piiratakse või 

                                                      
572 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 45 lk 5. 
573 Näiteks kohtuasjas C-405/98, Gourmet International Products AB. 
574 Kohtuasi C-72/03, Carbonati Apuani, p 20 ja seal viitatud varasemad kohtuasjad.  
575 P.Craig, G. de Burca, EU Law, Text, Cases, and Materials, 4. väljanne, 2007, lk 642 ja seal viidatud kohtuasjad.    
576 EÜT L 13, 19.1.1970, lk 29–31 (DE, FR, IT, NL), ELT eestikeelne eriväljaanne Peatükk 02 Köide 01 Lk 3–5.  
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pannakse sõltuma tingimustest, mis tõenäoliselt importimist takistavad või välistatakse importoote 
hinna tõus vastavalt importimisega seotud lisakuludele ja maksudele.  
 
Euroopa Kohus on defineerinud samaväärse toimega meetmeid järgnevalt: kõik liikmesriikide 
kaubanduseeskirjad, mis võivad otseselt või kaudselt, käesoleval ajal või potentsiaalselt takistada 
ühendusesisest kaubandust577. Oluline on meetmete mõju ja tagajärg ning oluline ei ole meetme 
vorm, samuti ei nõua kohtu definitsioon, et meetmed ka reaalselt eristaksid kodumaiseid ja 
importkaupasid578. Nii on kohus lugenud artikli 28 rikkumiseks kodumaiste kaupade 
reklaamkampaania („Buy Irish”)579, päritolumärgistuse nõuded580, kestva ja üldise diskrimineeriva 
halduspraktika581 ning kõikvõimalikud meetmed, mis muudavad impordi otseselt või kaudselt 
keerulisemaks või kallimaks582.          
 
Keelatud on ka mitte-diskimineerivad meetmed ehk toodete turustamist reguleerivaid meetmeid, mis 
tegelevad eelkõige toodete kuju, suuruse, massi, koostise, esitluse, identifitseerimise või 
kättesaadavaks tegemisega ja mida kohaldatakse võrdselt nii kodumaiste kui ka importtoodete 
suhtes, kui selliste meetmete piirav toime kaupade vabale liikumisele ületab kaubanduseeskirjadele 
omase toime (direktiivi 70/50/EMÜ art 3). Kui Dassonville’i kohtuasjast võis mitte-diskrimineerivate 
meetmete keelu kaudselt tuletada, siis Cassis de Dijon’i583 kohtuasjas ütles kohus selle sõnaselgelt ka 
välja. Meetmed, mis ei tee otseselt vahet kodumaistel ja importkaupadel, kuid takistavad kaupade 
vaba liikumist seetõttu, et nad on erinevad päritoluriigi reeglitest, rikuvad samuti kaupade vaba 
liikumise põhimõtet, sest ettevõtjal lasub kahekordne koormus täita nii päritolu- kui sihtriigi nõudeid. 
Seega lõi Cassis de Dijon kohtuasi vastastikuse tunnustamise põhimõtte: liikmesriik peab laskma 
oma turule teises liikmesriigi seaduslikult toodetud ja turustatud kaupu584. Vastastikkuse tunnustamise 
põhimõtte kohta on nõukogu 28.10.1999 teinud resolutsiooni585 ning komisjon avaldanud teatise586. 
Oluline on siinkohal märkida, et vastastikkuse tunnustamise põhimõte ei pane liikmesriikidele selle 
põhimõtte expressis verbis oma õigusaktides sätestamise kohustust587, seega majandustegevuse 
seaduses, nt sisulise sobivustõendi juures, sõnaselgelt vastastikkuse põhimõtet sätestama ei pea.             
 
Arvestades ettevõtjate püüdlusi vaidlustada mistahes ettekirjutusi, mis kitsendavad nende 
kauplemisvabadusi, täpsustas kohus 1993. aastal samaväärse toimega meetme definitsiooni. 
Samaväärse toimega meetmeteks ei loeta mittediskrimineerival viisil müügitingimusi reguleerivad 
riigisiseseid sätteid, juhul kui neid sätteid kohaldatakse kõikidele ettevõtjatele, kes tegutsevad riigi 
territooriumil, ning et need puudutavad õiguslikult ja faktiliselt ühtemoodi kodumaiste ja teistest 
liikmesriikidest pärit toodete turustamist588. Sellistele sätetele EÜL art 28 ei kohaldu. Millised sätted 
aga kvalifitseeruvad müügitingimusteks (kaupluste lahtiolekuajad, tingimused kauplemiskohtadele 
jne), jääb ikka igal üksikul juhul kohtu hinnata589.   
 
Piirangu on siiski lubatud artiklis 30 sätestatud alusel, st lubatud on ekspordi, impordi või 
transiitkaupade suhtes kehtestatud keelud või piirangud, kui need on õigustatud kõlbluse, avaliku 
korra või avaliku julgeoleku seisukohalt; inimeste, loomade või taimede elu ja tervise kaitsmiseks; 
kunstilise, ajaloolise ja arheoloogilise väärtusega rahvusliku rikkuse või tööstus- ja kaubandusomandi 
kaitsmiseks. Sellised keelud või piirangud ei kujuta endast siiski suvalise diskrimineerimise vahendit 
või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piiramist. 
 
Seega kokkuvõtteks võib öelda, et kui ettevõtja soovib tuua Eesti turule teisest liikmesriigist  seal 
seaduslikult toodetud ja turustatud kaupa, siis ei tohi majandustegevuse seadusest või 

                                                      
577 Kohtuasi 8/74, Dassonville, p 5.  
578 P.Craig, G. de Burca, EU Law, Text, Cases, and Materials, 4. väljanne, 2007, lk 669.    
579 Kohtuasi 249/81, Komisjon vs Iirimaa.  
580 Kohtuasi 207/83, Komisjon vs Ühendkuningriik.   
581 Kohtuasi 21/84, Komisjon vs Prantsusmaa. 
582 Näiteks kohtuasi 50/85, Schloh vs Auto Controle Technique.  
583 Kohtuasi 120/78, Rewe-Zentrale AG, tuntud asja sisu ehk likööri Cassis de Dijon importimise järgi.  
584 Kohtuasja punkt 14.  
585 OJ 2000, C 141/5.  
586 OJ 2003, C 265/02. 
587 Kohtuasi C-24/00, Komisjon vs Prantsusmaa, p 17, 24–28. Komisjon väitis, et ainuüksi vastastikkuse põhimõtet käsitleva 
sätte puudumine Prantsuse õigusaktidest on piisav, et tuvastada art 28 rikkumine.  
588 Liidetud kohtuasjad C-267/91 ja C-268/91, Keck ja Mithouard, p 16. Prantsuse seaduste kohaselt oli keelatud kahjumiga 
müük, st tegelikust ostuhinnast madalama hinnaga edasimüük.  
589 Näiteks kohtuasi C-292/92, Hunermund; kohtuasi C-412/93, Société d' Importation Édouard Leclerc-Siplec; kohtuasi C-
368/95, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH jpt.     
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majandushaldusõiguse eriosa seadustest tulla sellele kaubale lisanõudeid ega kaasneda ükskõik kui 
väike rahaline kohustus üksnes asjaolu tõttu, et kaupa toimetatakse üle piiri – tuleb tagada kaupade 
juurdepääs turule. Piirangute kehtestamisel tuleb rangelt kinni pidada EÜL artiklist 30 ja 
proportsionaalsuse nõudest.     

2.2.2 Asutamisvabadus (EÜL art 43) 

EÜL art 43 kohaselt keelatakse piirangud, mis kitsendavad liikmesriigi kodaniku asutamisvabadust 
teise liikmesriigi territooriumil. Niiviisi keelatakse ka piirangud, mis takistavad mis tahes liikmesriigi 
territooriumile asunud liikmesriigi kodanikel rajada esindusi, filiaale ja tütarettevõtjaid. EÜL artiklis 43 
tagatud asutamisvabadus hõlmab õigust alustada ja jätkata tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana 
ning asutada ja juhtida ettevõtjaid samadel tingimustel, mida oma kodanike jaoks sätestab selle 
liikmesriigi õigus, kus niisugune asutamine toimub.  
 
Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt hõlmab asutamise mõiste tegelikku majandustegevust 
määramatu aja jooksul teises liikmesriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu590 ja tähendab liikmesriigi 
majanduselus stabiilset ja järjepidevat osalemist591. Õigus otsustada äriühingu olemasolu üle on ainult 
liikmesriigil, kus äriühing on asutatud – liikmesriik ei saa eitada teises liikmesriigis, st asutamisriigis ja 
asutamisriigi seaduste järgi asutatud äriühingu õigusvõimet592. Ka selle reegli tagant kumab 
vastastikkuse tunnustamise põhimõte – selle asemel et harmoniseerida äriõigust, peavad liikmesriigid 
tunnustama teises liikmesriigis asutatud äriühinguid. Seega hõlmab art 43 äriühingute, mis on 
asutatud vastavalt mõne liikmesriigi seadusele ja millel on Euroopa ühenduse piires registrijärgne 
asukoht, juhatuse asukoht või peamine tegevuskoht, õigust tegutseda vastavas liikmesriigis 
tütarettevõtja, filiaali või esinduse kaudu.   
 
Samuti ei pea ettevõtja asutamisriigis majandustegevusega tegelema, vaid võib reaalselt 
majandustegevusega tegeleda ainult teises liikmesriigis filiaali kaudu593. Seega on täiesti legitiimne 
äriühingu asutamine mõnes ainult liikmesriigis selleks, et tema suhtes kohaldataks soodsamaid 
asutamisreegleid või näiteks maksustamiskorda, kohtu sõnul on selline asutamiskoha valimine 
asutamisvabaduse loomulik osa594. Samas ei või liikmesriigi kodanikud asutamislepinguga antud 
õigusi kuritarvitada ja seeläbi vältida siseriiklike õigusnormide kohaldamist. Nad ei tohi ühenduse 
õigusnormidest vääralt või ebaõigesti kasu saada.595  
 
Loomulikult on keelatud kõik diskrimineerivad meetmed ning nagu teiste põhivabaduste, kohaldub ka 
asutamisvabaduse puhul turule juurdepääsu test: keelatud on ja piiranguna tuleb käsitada mis tahes 
meetmeid, mis keelavad, takistavad või muudavad asutamisvabaduse kasutamise vähem 
atraktiivseks596. Art 46 kohaselt on lubatud välisriigi kodanike teistsuguse kohtlemine avaliku korra, 
avaliku julgeoleku või rahvatervise huvides. Kohus on seda loetelu laiendanud ning lisanud, et 
proportsionaalsed piirangud on lubatud ka olulise avaliku huviga seotud põhjusel597.  
 
Majandushaldusõiguse, eriti isikulise sobivustõendi väljastamise seisukohast, on olulised kaks 
aspekti. Esiteks – juhul kui kvalifikatsiooninõuded ja nende tunnustamine ei ole harmoniseeritud598, 
tuleb isiku esitatud kvalifikatsiooni ja kogemust tõendavaid dokumente siiski arvestada, st isikul on 
õigus võrdlemisele. Kohus on öelnud, et liimesriik peab kõiki diplomeid, sertifikaate ja teisi 
kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente ning teistes liikmesriikides omandatud kutsealast kogemust 
arvesse võtma ning võrdlema spetsiaalseid teadmisi ja oskusi, mida need dokumendid ja kogemus 
tõendavad, nende kvalifikatsiooni- ja kogemuse nõuetega, mida nõuab riigisisene seadus599. Sellise 
võrdlemise tulemusel saab liimesriik veenduda, et teise liikmesriigi dokument tõendab kui mitte 
identseid, siis vähemasti võrdseid oskusi ja teadmisi.       
 

                                                      
590 Kohtuasi C-221/89, Factortame jt, p 20–22; viimati nt kohtuasi C-438/05, Viking Line ABP, p 70.     
591 Kohtuasi C-131/01, Komisjon vs Itaalia, p 23. 
592 Kohtuasi 79/85, Segers; kohtuasi C-167/01, Inspire Art Ltd, p 95–105.  
593 Kohtuasi 79/85, Segers, p 16; kohtuasi C-167/01, Inspire Art Ltd, p 95–105.  
594 Kohtuasi C-212/97, Centros, p 27. 
595 Kohtuasi C-212/97, Centros, p 24 ja seal viidatud kohtuasjad, kohtuasi C-196/04, Cadbury Schweppes, p 35.   
596 Kohtuasi C-55/94, Gebhard, p 37; hiljuti nt kohtuasi C-293/06, Deutsche Shell GmbH, p 28.  
597 Nt kohtuasi C-55/94, Gebhard, p 37; kohtuasi C-19/92, Kraus, p 32. Olulise avaliku huviga seotud põhjuste kohta vt lähemalt 
analüüsi osas 2.3. 
598 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta, 
ELT L 255, 30.09.2005, lk 22.   
599 Kohtuasi C-340/89, Vlassopoulou, p 15–17, 23.  
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Teiseks on oluline märkida, et vaatamata sellele, et artikkel 43 räägib sõnaselgelt 
asutamisvabadusest teise  liikmesriigi territooriumil, saab kohtupraktika kohaselt asutamisvabaduse 
piiranguid, sh kvalifikatsiooninõudeid, vaidlustada ka oma riigis, sest oma kodanikke ei saa jätta ilma 
ühenduse õigusest tulenevatest eelistest600. Kohtus on rõhutanud, et keelatud on meetmed, mis 
võivad takistada või muuta asutamislepinguga tagatud asutamisvabaduse teostamise ühenduse 
kodanikele, sh meetmed võtnud liikmesriigi kodanikele, vähem atraktiivseks601. Regulatsioon peab 
olema proportsionaalne ega tohi olla ülemäärane. Oma riigis artiklile 43 tuginemine eeldab siiski, et 
tegu ei oleks puhtalt riigisisese situatsiooniga ja oleks mingigi ühenduse element.  
 
Seega lisaks põhiseadusest tulenevatele nõuetele tuleb kvalifikatsiooninõuete ja muude tingimuste 
kehtestamisel arvestada ka ühenduse asutamisvabaduse sätetega. Teise liikmesriigi 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ja võrdlemise kohustus tuleks ilmselt majandustegevuse 
seaduses expressis verbis sätestada.     
 

2.2.3 Teenuste osutamise vabadus (EÜL art 49) 

EÜL art 49 kohaselt keelatakse ühenduse piires teenuste osutamise vabaduse piirangud liikmesriikide 
kodanike suhtes, kes asuvad mõnes teises ühenduse riigis kui see isik, kellele teenuseid pakutakse. 
Art 50 kohaselt teenustena mõistetakse käesolevas lepingus tavaliselt tasulist tegevust niivõrd, 
kuivõrd see ei ole reguleeritud kaupade, kapitali ja isikute vaba liikumist käsitlevate sätetega. 
Teenuste osutamise puhul ettevõtja ei asuta end teises liikmesriigis, vaid osutab teenus ajutiselt. 
Teenuse osutamise ajutist ja episoodilist olemust, eriti selle kestust, sagedust, regulaarsust, 
stabiilsust ja järjepidevust hinnatakse igal juhtumil eraldi602. Teenuste osutamisele on iseloomulik 
liikmesriigi majanduselus stabiilse ja järjepideva osalemise puudumine603. Näiteks see, et ettevõtja on 
omandanud teenuste osutamise vajaliku infrastruktuuri ei näita veel, et ta oleks end teises 
liikmesriigis asutanud604. Isegi mitme aasta jooksul teises liikmesriigis toimunud tegevust võib 
olenevalt asjaoludest pidada teenuste osutamiseks EÜL artikli 49 tähenduses, nagu võib selleks 
pidada ka teenuse korduvat osutamist pikema aja jooksul, näiteks nõustamisteenuste puhul605. 
 
Teenuste osutamise vabaduse kaitseala on kaheastmeline: esiteks õigus juurdepääsule ja õigus 
tegutseda. Seega peavad nii turule juurdepääsu kui ka seal tegutsemist reguleerivad õigusaktid 
olema mittediskrimineerivad. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei nõua EÜL art 49 mitte ainult 
igasuguse kodakondsusel põhineva diskrimineerimise keelamist teise liikmesriigi teenuseosutaja 
suhtes, vaid ka kõigi piirangute kaotamist, isegi juhul, kui piirang laieneb nii selle riigi kui ka teiste 
liikmesriikide teenuseosutajatele, kui see võib keelata, takistada või muuta vähem soodsaks 
teenuseosutaja tegevuse, kelle asukoht on teises liikmesriigis, kus ta seaduslikult sarnaseid 
teenuseid osutab606. Seega kehtib taas turule juurdepääsu test ning kõik meetmed, mis seda 
takistavad ja muudavad teenuste osutamise liikmesriikide vahel raskemaks kui teenuste osutamise 
ühe liikmesriigi piires, rikuvad EÜL artiklit 49. Ka teenuste osutamise vabaduse sätteid saab kasutada 
oma riigi vastu, kui on olemas mingi piiri-ülene element607.   
 
Piiranguid on taaskord võimalik õigustada avaliku korra, avaliku julgeoleku või rahvatervise huvide 
kaitsega (art 46) ning ka siin on kohus seda loetelu laiendanud ja lisanud, et proportsionaalsed 
piirangud on lubatud ka olulise avaliku huviga seotud põhjusel608.  
 
Kuna 12. detsembril 2006. aastal võeti vastu teenuste direktiiv, mis suures osas kodifitseerib 
olemasoleva kohtupraktika, pole laiaulatuslikum kohtupraktika analüüs siinkohal vajalik. Teenuste 
direktiiv tuleb liikmesriikidel üle võtta hiljemalt 28. detsembriks 2009. aastal ning teenuste direktiivist 
tulenevad nõuded leiavad käsitlemist järgnevas eraldi peatükis.  
 

                                                      
600 Kohtuasi 115/78, Knoors, p 20–21; kohtuasi C-19/92, Kraus, p 32.   
601 Kohtuasi C-456/05, Komisjon vs Saksamaa, p 49.  
602 Kohtuasi C-55/94, Gebhard, p 27, Kohtuasi C-215/01, Bruno Schnitzer, p 27. Kohtupraktika asutamise ja ajutise teenuste 
osutamise vaheteo kohta on jõudnud ka teisesesse õigusesse, nt direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta art 5 lg 2.   
603 Kohtuasi C-131/01, Komisjon vs Itaalia, p 23. 
604 Kohtuasi C-55/94, Gebhard, p 27; kohtuasi C-215/01, Schnitzer, p 28. 
605 Kohtuasi C-215/01, Schnitzer, p 29. 
606 Kohtuasi C-43/93, Vander Elst, p 14; kohtuasi C-514/03, Komisjon vs Hispaania, p 24.  
607 Kohtuasi C-60/00, Carpenter.  
608 Esmakordselt kohtuasjas 33/74, Van Binsbergen, p 12. Vt lähemalt nt P.Craig, G. de Burca, EU Law, Text, Cases, and 
Materials, 4. väljanne, 2007, lk 826–834. Olulise avaliku huviga seotud põhjuste kohta vt lähemalt analüüsi osas 2.3. 
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2.3. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiv  
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta609 
(kutsedirektiiv) võtab kokku ja konkretiseerib EÜL art-d 47 ja 55, mille kohaselt on hõlbustamaks 
tegevuse alustamist ja jätkamist füüsilisest isikust ettevõtjana nõukogul volitus anda direktiive 
diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsioonitõendite vastastikuse tunnustamise kohta.  
Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiv kehtib reguleeritud elukutsetele, st tegevustele, mille 
alustamisel ja teostamisel kehtivad teatud kutsekvalifikatsiooninõuded (kutsedirektiiv art 3 lg 1 lit a). 
Kutsedirektiiv garanteerib direktiivi kolmanda lähtekaalutluse tõendusel liikmesriigis 
kutsekvalifikatsiooni omandanud isikutele vastavalt tunnustamispõhimõttele võimaluse alustada ja 
teostada sama elukutset teises liikmesriigis samadel eeldusel nagu sisemaalaste puhul (kutsedirektiiv 
art 4)610. Samaaegselt säilitasid liimesriigid võimaluse paika seada kvalifikatsiooniks vajalik 
minimaalnivoo, tagada soorituskvaliteet ning kirjutada ette teatud nõuded elukutsetele (reeglid 
kutsestandardite, kutsekorralduse, sh vastutuse ja kontrolli kohta)611. Peale selle püüdleb 
kutsedirektiiv teatud industriaalsete, kaubandusrelevantsete ning käsitööliste tegevuste alustamise 
ning menetlusreeglite lihtsustamise suunas (kutsedirektiivi lähtekaalutlus 18, 30 ja 40). Juhul kui 
elukutsed ei ole omavahel võrreldavad, võib liikmesriik omakorda kehtestada nõudeid 
sobivuskoolituste ning sobivuseksamite läbimise kohta (kutsedirektiiv art 12 j). Lisaks keelab 
kutsedirektiivi art 5 liikmesriikidel teenuste osutamise vabadust piirata, 
 
- kui teenuste osutajal on teises liikmesriigis on õiguspäraselt lubatud sama elukutset alustada ja 
teostada või 
- kui teenuste osutaja on sama elukutset vähemalt kaks aastat viimase kümne aasta jooksul mõnes 
teises liikmesriigis teostanud, välja arvatud kui tegemist on reguleeritud tegevusega. 
 
Kutsedirektiivist tuleneb teenuste osutamise siseturule lisaks eeltoodule veel üks halduskorralduslik 
tagajärg, mille alus on kutsedirektiivi art 6. Selle kohaselt tuleb juurdepääsu üle otsustaval liikmesriigil 
loobuda nõudest isikul kuuluda kutseorganisatsioonidesse. Lubatud on vaid ajutine automaatne pro 
forma liikmelisus, juhul kui see liikmelisus ei takista ega raskenda teenuse osutamist ega põhjusta 
teenuse osutajale lisakulutusi. Liikmesriigid võivad aga teenuse osutaja asukohamuutuse korral 
nõuda eelnevat informeerimist (kutsedirektiiv art 7). 
 
Juhtumid, mille korral tulenevad erisused kutsedirektiivist 2005/36/EÜ, tuleb reguleerida spetsiaalsete 
normide kaudu, mis kehtivad vastaval tegevusalal, st eelkõige MTS eriosas. 
 
2.4.Teenuste direktiiv ehk direktiiv 2006/123/EÜ te enuste kohta siseturul 
 

2.4.1 Direktiivi eesmärk, reguleerimisala  

2.4.1.2. Teenuste direktiivi eesmärk 
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) siseturul teenuste osutajatel, eelkõige väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel, laiendada oma tegevus väljapoole oma riigi piire. Teenuste 
direktiiviga sätestatakse EÜL-ist ja Euroopa Kohtu lahenditest tulenevad põhimõtted nii teenuste vaba 
liikumise kui asutamisõiguse osas ja tagatakse seeläbi teenuste vaba liikumise põhimõtete senisest 
parem rakendamine.  
 
2.4.1.3. Teenuste direktiivi reguleerimisala 
Direktiiv kasutab üldist lähenemist erinevatele teenustele, mitte ei tegele üksikute sektorite 
harmoneerimisega. Põhjuseks on paljude vaba liikumist pärssivate tõkete sarnasus erinevat liiki 
teenuste puhul, mistõttu on horisontaalset lähenemist peetud otstarbekamaks.Oluline on, et direktiivi 
kohaldatakse ainult tõkete ja nõuete osas, mis mõjutavad teenuste osutamise valdkonnale 
juurdepääsu või selles valdkonnas tegutsemist, st direktiiv ei kohaldu näiteks planeerimis- või 
ehitusnõuetele.612 Üldreeglina puudutab direktiiv teenuseid, mida osutatakse majanduslikel 
kaalutlustel, st majandushuvi mittepakkuvad üldhuviteenused on juba definitsioonipõhiselt direktiivi 

                                                      
609 ELT L 255/22 – 30.09.2005; Arvutivõrgus kättesaadaval: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:ET:PDF . 
610 Vdl tunnustamispõhimõtte kohta lähemalt W. Kluth/F. Riegel, EuZW 2005, 486 jj; S. Stork, WiVerw 2006, 152 jj; W. Frenz, 
GewArch 2007, 27 j. 
611 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 45 II 3, lk 3. 
612 Teenuste direktiivi põhjendused 1–3, 9.   
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kohaldamisalast väljas. Loomulikult nähakse ette ka erandid majanduslikel kaalutlustel osutatavate 
teenuste osas (nt finantsteenused, transpordivaldkonna teenused jt613). Samuti on oluline rõhutada, et 
direktiiviga reguleerimata osas kehtib endiselt vahetult kohalduv esmane õigus ehk EÜL 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kohta käivad sätted ning neid sätteid tõlgendav 
kohtupraktika.   
 
2.4.1.4. Teenuste direktiiv ja MTS 
Direktiiviga soovitakse nii ettevõtja kui ka teenuse kasutaja jaoks luua tõeline teenuste siseturg. 
Direktiivist tulenevalt tuleb liikmesriikidel läbi viia järgmised olulised tegevused: teenuste osutamisele 
esitatavaid nõudeid puudutava seadusandluse analüüs ja vajadusel nõuete lihtsustamine; ühtse 
kontaktpunkti loomine lihtsustamaks ettevõtjate jaoks info saamist ja haldustoimingute tegemist; 
liikmesriikide vahelise administratiivse koostöösüsteemi käivitamine (siseturu infosüsteem IMI).  
 
Küsitav on, millises ulatuses peaks ettevalmistatav majandustegevuse seadustiku üldosa eelnõu 
sobima direktiivi horisontaalseks rakendusaktiks, mis kindlustaks direktiivist tulenevate 
horisontaalsete  nõuete Eesti seadusandlusse ülevõtmise. Analüüsi käesoleva osa eesmärk on 
vaadelda neid horisontaalseid nõudeid, mille ülevõtmine on otstarbekas majandustegevuse 
seadusega. Autoriseeringu vajalikkuse ja autoriseerimisskeemide kooskõla hindamine direktiivi 
artiklitega 9, 14 ja 15 on pigem eriseaduste sõelumise ja muutmise teema. Nende artiklite nõuete 
täitmise kohta tuleb artikli 39 kohaselt esitada 28. detsembriks 2009. aastal komisjonile aruanne. 
Selleks alustati Eestis 2008. aasta veebruaris teenuste direktiiviga nõutavat seadusandluse analüüsi 
ja hindamisega ning 2008. aasta mai lõpuks saabusid majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumisse esmased ülevaated sõelumiste tulemustest. Juba 2005. aastal 
läbi viidud esialgse analüüsi tulemusena oli Eestis kokku 300 autoriseerimisskeemi, kuid majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul jääb suurem osa neist teenuste direktiivi reguleerimisalast 
välja. 

2.4.2 Autoriseerimisskeem  

Siinkohal väärib siiski lühidalt käsitlemist autoriseerimisskeemi mõiste ja selle lubatavus. Direktiivi art 
4 punkti 6 kohaselt on autoriseerimisskeem 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. Autoriseerimisskeemi mõiste peaks hõlmama muu hulgas autoriseeringute, litsentside, 
heakskiidu või kontsessioonide andmisega seotud haldustoiminguid ning samuti kohustust 
registreerida end tegevuse teostamiseks kutseala esindajana, olla kantud mõnda registrisse, 
nimistusse või andmebaasi, olla ametlikult kinnitatud mõne organi juurde või omandada asjaomase 
kutseala esindajaks olemist tõendav kaart. Autoriseering võidakse anda lisaks ametlikule otsusele ka 
vaikimisi tehtud otsusega, mis võib näiteks tuleneda pädeva asutuse vaikimisest või asjaolust, et 
huvitatud isik peab ootama taotluse kättesaamise kinnitust, selleks et alustada asjaomase tegevuse 
teostamist või et selline tegevus oleks seaduslik.614 
 
Seega on autoriseerimisskeemiga tegu kui õigusakt nõuab pädeva asutuse sõnaselget või vaikimisi 
tehtud otsust, enne kui teenuseosutaja saab teenuse osutamise valdkonnas seaduslikult tegutsema 
asuda. Autoriseerimisskeemi mõiste hõlmab näiteks korda, mille kohaselt teenuseosutaja peab 
esitama pädevale asutusele deklaratsiooni ning võib teenuse osutamise valdkonnas tegutsema asuda 
alles pärast teatava ajavahemiku möödumist, kui pädev asutus ei ole reageerinud. Samuti hõlmab 
see juhtumeid, mil teenuseosutajad peavad esitama deklaratsiooni, mille pädev asutus peab 
kinnitama, kui kinnitus on vajalik kõnealuses valdkonnas tegevuse alustamiseks või selleks, et 
tegevus oleks seaduslik.615  
 
Selle definitsiooni ja selgituste valguses tuleb mõelda, kas juhul, kui teatamiskohustusega 
majandustegevuse puhul majandustegevusega tegelemise õigus tekib teatamisest, on tegu 
autoriseerimisskeemiga või mitte. Ühelt poolt nimetab direktiivi rakendamise käsiraamat 
autoriseeringu asemel kehtestatavate vähem piiravate vahenditena näiteks teenuseosutaja tegevuse 
jälgimist pädeva asutuse poolt või teenuseosutaja esitatavaid lihtsaid deklaratsioone616. Lihtsalt 
teatamise kohustus õigusega kohe tegutsema asuda justkui ei kvalifitseeruks autoriseerimisskeemiks. 
                                                      
613 Direktiivi art 2 lg 2.  
614 Direktiivi põhjendus 39. 
615 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 31. Kättesaadav arvutivõrgus:  
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_et.pdf.  
616 Samas.  
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Autoriseerimisskeem tundub eeldavat ajalist nihet ning mingitki eelkontrolli. Sellele viitab ka art 10 
lõige 5, mille kohaselt autoriseering antakse niipea, kui asjakohase uurimise teel on kindlaks tehtud, 
et autoriseeringu saamiseks vajalikud tingimused on täidetud. Kehtiva majandustegevuse registri 
seaduse § 2 lg 2 ja § 22 lg 1 kohaselt tekib majandustegevusega tegelemise õigus pärast 
registreeringu tegemist ehk 5 päeva jooksul. Kui aga teatamiskohustusega majandustegevuse puhul 
ei seataks majandustegevuse alustamist teatamiskohustuse täitmisest sisulisse sõltuvusse,  langeks 
ära vajadus põhjendada teatamiskohustuse vastavust art 9 lõike 1 nõuetele ning teatamiskohustus ei 
oleks teenuste osutamise vabaduse keelatud nõudeks art 16 lg 2 punkti b mõttes. Siiski jääb üles 
küsimus, mida tähendab deklaratsiooni esitamise nõude keeld direktiivi art 16 lg 2 punkti g ja art 19 
punkti a mõttes.   
 
Teisalt on direktiivi rakendamise käsiraamatu kohaselt autoriseerimisskeemi mõistega hõlmatud 
juhtumid, mil teenuseosutajad peavad esitama deklaratsiooni, mille pädev asutus peab kinnitama 
selleks, et tegevus oleks seaduslik. Praegu on ilma kinnituseta (registreeringuta) tegevus siiski 
ebaseaduslik. Seega selleks, et teatamiskohustusega majandustegevus ei kvalifitseeruks 
autoriseerimisskeemiks, tuleb lisaks kohesele majandustegevusega tegelemise õiguse tekkimisele ka 
sätestada, et teatamiskohustuse mittetäitmine ei tähenda tegevuse ebaseaduslikkust.   
 

2.4.3 Autoriseerimisskeemi lubatavus ehk lubatud pi irangud 

Art 9 lõige 1 sätestab olulised majandushaldusõiguse üldpõhimõtted, sätte kohaselt peavad 
kehtestatavad ja kehtima jäävad autoriseerimisskeemid vastama järgmistele tingimustele:  

a) autoriseerimisskeem ei diskrimineeri asjaomast teenuseosutajat; 
b) vajadus autoriseerimisskeemi järele on põhjendatud olulise avaliku huviga seotud põhjusega; 
c) taotletavat eesmärki ei ole võimalik saavutada vähem piirava meetmega, eelkõige põhjusel, 

et tagantjärele tehtav kontroll toimuks liiga hilja selleks, et olla tõeliselt tõhus. 
 
Direktiivi art 4 punkt 8 ja preambula 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, 
teenuste 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 veterinaarpoliitika.617 Seega tulenevalt Euroopa 
õigusest on võimalik autoriseerimisskeeme kehtestada, st ettevõtlusvabadust piirata, üsna mitmetel 
põhjusel. Samas ei ole kohus lugenud põhjendatuks majanduslikke618 ega ka halduslikke 
põhjendusi619. Kohtuasjas Corsten märkis kohus sõnaselgelt, et ainult administratiivsetel põhjustel, st 
nt informatsiooni kogumiseks, kehtestatud registris registreerimise kohustus ei ole proportsionaalne 
teenuste osutamise vabaduse piirang620.   
 
Oluline on ka art 9 lg 1 viimane tingimus. See tähendab eelkõige, et autoriseerimisskeemid peaksid 
olema lubatud ainult juhul, kui järelkontroll poleks asjaomaste teenuste puuduste tagantjärele 
kindlakstegemise võimatuse tõttu tõhus, võttes kohaselt arvesse eelkontrolli puudumisest tuleneda 
võivaid riske ja ohte621. Seega kui järelkontroll on piisav eesmärkide saavutamiseks, on autoriseeringu 
nõue a priori ebaproportsionaalne. Ka I.Pilving on rõhutanud, et loakohustuse peamine eesmärk 
peaks olema siiski ohutõrje ning loakohustus on põhjendatud eelkõige juhul kui materiaalõigusliku 
regulatsiooni realiseerumise tagamiseks on kindlasti tarvis ennetavat kontrolli. Eelkontrolli puudumine 
ei tohi aga muuta tegutsemisraame ettevõtjatele liiga ebakindlaks622, samas ei ole mõtet 

                                                      
617 Vt lähemalt nt P.Craig, G. de Burca, EU Law, Text, Cases, and Materials, 4. väljanne, 2007, lk 801–806, 826–834; Barnard, 
Catherine, The Substantive Law of the EU, The Four Freedoms, 2004, lk 234 jj, 350 jj; H. van Meerten, A Comparison of the 
Services Directive with the Case Law of the Court of Justice: A Case Study, Griffins View, 2006, vol 7, no 2, lk 145 jj; 
kättesaadav arvutivõrgus: http://www.rechten.vu.nl/dbfilestream.asp?id=1901.    
618 Kohtuasi C-224/97, Ciola, lubatud ei ole kvootide kehtestamine majanduslikel põhjusel kohalike elanike soodustamiseks; 
kohtuasi C-398/95, SETTG vs Ypourgos Ergasias, ühe majandussektori kaitsmine ei ole legitiimne eesmärk.      
619 Kohtuasi C-58/98, Corsten.  
620 Samas, p 42.  
621 Direktiivi põhjendus 54.  
622 St ettevõtja ei suuda ise oma tegevuse tagajärgi ja õiguspärasust tõhusalt prognoosida.  
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preventiivsele kontrollile ressursse kulutada, kui see ei vähenda järelkontrolli kulusid. 623 Eesti 
autoriseerimisskeemide art 9 lõike 1 nõuetele vastavus leiab käesoleva analüüsi mahtu ja eesmärki 
arvestavas ulatuses käsitlemist analüüsi D osas.  
 

2.4.4 Teenuste osutamise vabadus  

2.4.4.1. Teenuste osutamise vabaduse garantii (teenuste direktiiv art art 16 lg 1) 
Art 16 lõike 1 kohaselt austavad liikmesriigid teenuseosutajate õigust osutada teenuseid muus 
liikmesriigis kui selles, kus nad on asutatud. Artikliga 16 nõutakse liikmesriikidelt, et need hoiduksid 
oma nõuete kehtestamisest 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 kohaldamisest teistes liikmesriikides asutatud teenuseosutajate suhtes.624  
 
Majandustegevuse seadust välja töötades tuleb mõelda küsimusele, kus ja kuidas lahendada Eesti 
seadustes direktiivi artiklite 16 ja 17 vahekord. Art 17 loetletud teenustele ja valdkondadele art 16 
nõuded ei kohaldu – kas selline eristamine võiks olla majandustegevuse seaduses või eriseadustes. 
Seejuures ei tohi unustada, et kuigi artiklis 17 loetletud teenuseid ja valdkondi ei pea hindama 
direktiivi artikli 16 valguses, kohaldatakse nende suhtes ikkagi EÜL-i artiklit 49 ja teisi asjakohaseid 
direktiivi sätteid.  
 
Artikli 25 kohaselt peavad liikmesriigid kaotama nõuded, mis kohustavad teenuseosutajaid tegutsema 
teatud konkreetses valdkonnas või piiravad eri tegevuste ühiselt või partnerluse korras elluviimist. 
Samas on artiklis 25 sätestatud ka tingimused, mil sellised piirangud võib reguleeritud kutsealade 
ning sertifitseerimise, akrediteerimise, tehnilise järelevalve, testimise või katsetamise teenuste 
osutajate puhul alles jätta. Seega on multidistsiplinaarsete tegevuste keelamine pigem eriseaduste 
teema, sest erandkorras on selline keeld lubatud625, kuid üldseadust koostades võib mõelda üldise 
seotud majandustegevust reguleerivate sätete kehtestamise vajalikkusele. Sama kehtib ka artikli 24 
kohta, mille kohaselt peavad liikmesriigid kõrvaldama kõik täielikud keelud, mis on seotud reguleeritud 
kutsealade kaubanduslike teadaannetega, näiteks keelu anda igasuguses suhtluses teavet 
teenuseosutaja või tema tegevuse kohta. Ka art 24 eeldab eelkõige eriseaduste sõelumist, kuid tasub 
kaaluda, kas on vajalik kehtestada nimetatud piirangute keeld üldpõhimõttena üldseaduses.     
 
Direktiiv näeb ette ka rea õigusi teenuse kasutajatele. Artikli 20 lõikega 1 on liikmesriikidele pandud 
kohustus tagada, et teenuste kasutajatele ei kehtestata kodakondsuse või elukoha tõttu 
diskrimineerivaid nõudeid. Seega tuleb lõpetada igasugune diskrimineerimine riigi, piirkonna või 
kohalikul tasandil, mis põhineb teenuste kasutajate kodakondsusel või elukohal, näiteks tuleb 
tühistada üksnes teiste liikmesriikide kodanikele kehtivad teistsugused hinnad või nõuded (näiteks 
teatavate dokumentide esitamise kohustus mõne teenuse kasutamiseks). Direktiivi rakendamise 
käsiraamat soovitab selleks,  et vältida rakendamislünki, võiksid liikmesriigid kaaluda artikli 20 lõikes 1 
sätestatud põhimõtteid sisaldava üldsätte lisamist direktiivi rakendamise raamõigusakti.626   
 
Lisaks peavad artikli 22 kohaselt liikmesriigid tagama, et teenuse kasutajatele, st nii füüsilistel kui 
juriidilistele isikutele, oleks tagatud teave teenuseosutajate ja nende teenuste kohta. Direktiiv eristab 
teavet, mida teenuseosutajad peavad ise avalikustama ning teavet, mida tuleb anda üksnes teenuse 
kasutaja taotlusel. Eestis reguleerib nimetatud kohustusi tarbijakaitseseadus, mis aga käsitleb üksnes 
tarbijat kui füüsilist isikut, välistades seega juriidilised isikud. Seega tuleks mõelda, kas teenuse 
kasutajaid puudutavad nõuded ja üldprintsiibid sätestada majandustegevuse seaduses või muuta 
vastavalt direktiivi nõuetele tarbijakaitseseadust.  

 
2.3.4.2 Keelatud nõuded (teenuste direktiiv art 16 lg 2) 
Artikli 16 lõikes 2 on sätestatud näited nõuete kohta, mida liikmesriigid ei või oma territooriumil 
kehtestada teises liikmesriigis asutatud teenuseosutaja tegevusele. Komisjon on seisukohal, et kuna 
Euroopa Kohus on suurt osa artikli 16 lõikes 2 kirjeldatud nõuetest oma praktikas juba käsitlenud ja 
otsustanud, et need on vastuolus EÜL artikliga 49, siis sellest lähtudes saab suure tõenäosusega 
eeldada, et selliseid nõudeid ei ole võimalik põhjendada artikli 16 lõikes 3 osutatud eesmärkidega, 
                                                      
623 Ivo Pilving, Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel, 
2006, lk 24–37.   
624 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 46–47.  
625 Euroopa Kohtu tõlgendus nt kohtuasjas C-309/99: Wouters, p 107.   
626 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 58.  
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sest harilikult on need ebaproportsionaalsed627. Samas on aga näiteks Holland juba avaldanud 
arvamust, et art 16 lg 2 ei sisalda per se keelatud nõuete nimekirja, muuhulgas sellepärast, et üks 
norm võib piirata nii asutamisvabadust kui ka teenuste osutamise vabadust ja sel juhul tekib ebakõla 
art 14, art 15 lg 2 ja art 16 lg 2 vahel ning võib tekkida olukord, kus üks ja sama autoriseerimisskeem 
on art 9 alusel lubatud, kuid art 16 lg 2 alusel keelatud628.   
 
Majandustegevuse seaduse seisukohast tuleb tähelepanu pöörata eelkõige järgmistele sätetele. Art 
16 lg 2 punkti a kohaselt on keelatud nõudeid, mis kohustavad teiste liikmesriikide teenuseosutajaid 
olema asutatud liikmesriigis, kus nad soovivad piiriüleseid teenuseid osutada.  
 
Artikli 16 lõike 2 punkt b on peegeldabki 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 otsustanud, 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. Seega kõik sellised nõuded teenuste piiriülese osutamise korral on keelatud.  
Art 16 lg 2 punkt d hõlmab nõudeid, mis näevad teatavate teenuste osutamiseks ette lepingulise korra 
ning mõjutavad teenuseosutaja ja kliendi suhteid, eriti teenuseosutaja võimalust sõlmida 
töövõtulepinguid. Sellise olukorraga oleks tegemist siis, kui liikmesriik oleks seaduslikult välistanud 
võimaluse tegutseda teatavates valdkondades füüsilisest isikust ettevõtjana, näiteks nõude puhul, et 
sellistes valdkondades tegutsemiseks peab olemas olema töösuhe. Art 16 lg 2 punkt e hõlmab 
nõudeid, mis kohustavad teenuseosutajat omama spetsiaalset isikut tõendavat dokumenti, mille 
väljastab teenuse osutamise kohaks olev liikmesriik. Selliste nõuete tõttu ei ole võimalik teenuseid 
osutada enne vastuvõtva liikmesriigi asutustelt sellise dokumendi saamist, mistõttu põhjustavad need 
nõuded viivitusi ja komplikatsioone.629 Seetõttu pidas Euroopa Kohus näiteks turvatöötaja kaardi 
nõuet ebaproportsionaalseteks630. Eesti kehtivast õigusest meenub analoogsena näiteks taksojuhi 
teenindajakaart, mille proportsionaalsust tuleb kindlasti direktiivi valguses hinnata.    

 
2.3.4.3 Lubatud piirangud (teenuste direktiiv art 16) 
Artikli 16 kohaselt on siseriiklike nõuete kohaldamist võimalik põhjendada üksnes vajalikkusega 
järgmiste õigushüvede seisukohast: 

- avalik kord, 
- avalik julgeolek, 
- rahvatervis, 
- keskkonnakaitse seisukoht. 

 
See välistab liikmesriikidel võimaluse kehtestada nõudeid muude avaliku huviga seotud eesmärkidel. 
Mõisted „avalik kord“, „avalik julgeolek“ ja „rahvatervis“ on ühenduse õigusesse kuuluvad mõisted ja 
kohus on neid järjekindlalt tõlgendanud kitsalt, mis tähendab, et ühiskonna põhihuvid peavad olema 
tõelises ja piisavalt tõsises ohus ning avaliku huviga seotud eesmärkidele apelleeriv liikmesriik peab 
seda ohtu ise tõestama.  
 
Kohus on sõnaselgelt osutanud, et liikmesriigid ei tohi nende mõistete tähendust määratleda 
ühepoolselt ,st mõistet „avalik kord“ tuleb ühenduse kontekstis ja eriti siis, kui sellega põhjendatakse 
erandi tegemist ühenduse õigusega ette nähtud põhivabadusest, tõlgendada rangelt, nii et 
liikmesriigid ei saaks selle tähendust määratleda ühepoolselt ja ilma ühenduse institutsioonide 
kontrollita. “Avaliku korra” mõiste Euroopa Kohtu tõlgenduses hõlmab kaitset tõelise ja piisavalt tõsise 
ohu eest, mis kahjustab mõnda ühiskonna põhihuvi, ja võib eelkõige hõlmata inimväärikuse, 
alaealiste ja nõrgemas olukorras olevate täiskasvanute kaitset ning loomade heaoluga seotud 
küsimusi631. Nii näiteks aktsepteeris kohus seda kohtuasjas, kus käsitleti isiklikku käitumist koos 
uimastite kuritarvitamisega, kui selline käitumine seab reaalsesse ja piisavalt tõsisesse ohtu 
ühiskonna mõne põhihuvi; kohtuasjas, kus liikmesriik pidas inimeste tapmist jäljendavaid mänge 

                                                      
627 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 50.  
628 Hollandi ülevaade FIDE XXII kongressi jaoks. H.F.Koeck, M.M.Karollus (toim), The New Services Directive of the European 
Union, Hopes and Expectations from the Angle of a (Further) Completion of the Internal Market, FIDE XXIII Congress Linz 
2008, Congress Publications Vol. 3, 2008, lk 254–258. Vt ka H. van Meerten, A Comparison of the Services Directive with the 
Case Law of the Court of Justice: A Case Study, Griffins View, 2006, vol 7, no 2, lk 145 jj; kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www.rechten.vu.nl/dbfilestream.asp?id=1901.      
629 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 50–52. 
630 Kohtuasi C-355/98: Komisjon vs. Belgia, p 39.  
631 Direktiivi preambula p 41.  
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inimväärikuse rüvetamiseks; ja kohtuasjades, kus käsitleti hasartmängudest ühiskondliku korra 
põhiväärtustele tuleneda võivaid ohte.  
 
Samamoodi hõlmab avaliku julgeoleku mõiste avaliku ohutusega seotud küsimusi. Kohus on avaliku 
julgeolekuga seotud eesmärkidena tunnustanud näiteks järgmisi eesmärke: liikmesriigi püüd 
kindlustada toornafta kättesaadavus „selle põhjapaneva tähenduse tõttu riigi püsimise jaoks, sest 
sellest ei sõltu ainult riigi majandus, vaid ennekõike tema institutsioonid, tema esmased avalikud 
teenused ja isegi tema elanikeellujäämine“ ning liikmesriigi soov hoida sadamates ära suuremad 
õnnetused.  
 
Keskkonnakaitse erandiga on liikmesriikidel võimalus tagada, et teenuseosutajad täidavad nende 
riiklikke, piirkondlikke või kohalikke keskkonnakaitse eeskirju. Võttes arvesse teenuse osutamise koha 
eripärasid, võivad liikmesriigid teenuse osutamist piirata nii, et see ei kahjustaks selle koha 
keskkonda. Asjakohased eeskirjad võivad olla seotud mürakaitsega (kõrgeim lubatud müratase 
teatavate masinate kasutamiseks), ohtlikke aineid käsitlevad eeskirjad keskkonna kahjustamise 
ärahoidmiseks, eeskirjad teenuse osutamise käigus tekkinud jäätmete kõrvaldamise kohta jms. Igal 
juhul tuleb hoolikalt kontrollida, kas teenuse osutamise kohaks oleva liikmesriigi nõuded on vajalikud 
ja proportsionaalsed. Näiteks kui teenuseosutaja on oma tegevuse ja tööviiside keskkonnaohutuse 
kontrollimiseks kohustatud oma asukohaliikmesriigis läbima keskkonnaauditi, ei tohi teenuse 
osutamise kohaks oleva liikmesriigi nõuetega seda dubleerida.632  
 
Nagu eespool märgitud, on kohus EÜL artiklis 46 sõnaselgelt sätestatud õigustuste (avalik kord, 
avaliku julgeolek või rahvatervis) loetelu laiendanud ja lisanud, et proportsionaalsed piirangud on 
lubatud ka olulise avaliku huviga seotud põhjusel. Direktiivi art 16 lg 3 kitsendab aga piirangupõhjused 
taas EÜL artiklis 46 sõnaselgelt nimetatutele, lisades vaid keskkonnakaitse kui piirangupõhjuse. 
Näiteks on „ära kaotatud” selline kohtupraktikas tunnustatud oluline piirangupõhjus nagu 
tarbijakaitse633. Kohtu poolt aluselepingule 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, et samad põhimõtted 
toetavad kõiki EL-i põhivabadusi ning kõiki põhivabadusi puudutavaid sätteid tuleb sarnaselt 
tõlgendada, st proportsionaalsed mittediskrimineerivad piirangud peaksid olema lubatud olulise 
avaliku huviga seotud põhjusel634.  
 

2.4.5 Vahekokkuvõte  

Nagu juba eelpool märgitud, on üldiselt teenuste direktiivi artiklitest 9, 10, 14–15, 16, 19, 20, 24 ja 25 
tulenevad sisulised nõuded pigem eriseaduste sõelumise küsimus ning eeldavad Eestis kehtivate 
autoriseerimisskeemide ja nõuete kui selliste hindamist ning vajadusel eriseaduste muutmist. 
Loodetavasti selgub Eesti majandushaldusõiguse eriosa seaduste vastavus direktiivi nõuetele 
selgeks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt läbiviidava kaardistamise ja analüüsimise 
tulemusel. Samas väärib siiski kaalumist direktiivi nimetatud artiklitest tulenevate üldpõhimõtete 
sätestamine majandustegevuse seaduses, et paremini tagada nendega arvestamine tulevikus. Nii 
näiteks on sellekohane selge soovitus komisjonilt artikli 20 osas. Samuti peavad art 15 lõike 6 
kohaselt pärast direktiivi jõustumist (28.12.2006) kõik uued õigusaktid, millega kehtestatakse art 15 
lõikes 2 loetletud nõuded, vastama art 15 lõike 3 sätestatud kriteeriumidele. Art 15 lõike 7 kohaselt 
tuleb uutest nõuetest komisjoni teavitada.        
 

2.4.6. Põhimõttelist laadi muudatused Eesti (majand us)haldusõiguses  

2.4.6.1. Haldusakti vaikimisi kehtimise algus (art 13 lg 3)  
Kehtiva haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 61 lõike 1 kohaselt kehtib haldusakt 
adressaadile teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest alates, kui haldusaktis ei ole ette nähtud 
hilisemat kehtima hakkamist. Teenuste direktiiv toob aga kohustuse näha ette ka haldusakti vaikimisi 
kehtima hakkamise. Art 13 lõige 3 sätestab, et kui vastust ei anta vastavalt lõikele 3 kindlaksmääratud 
tähtaja või pikendatud tähtaja jooksul, loetakse autoriseering antuks. Võib siiski kehtestada 
teistsuguse korra, kui see on põhjendatud olulise avaliku huviga seotud põhjustega, sealhulgas 

                                                      
632 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 47–49. 
633 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.  
634 Vt nt P.Craig, G. de Burca, EU Law, Text, Cases, and Materials, 4. väljanne, 2007, lk 801–806, 826–834; Barnard, 
Catherine, The Substantive Law of the EU, The Four Freedoms, 2004, lk 234 jj, 350 jj; 
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kolmandate isikute seadusliku huviga. Seega tuleb sätestada üldreegel, et kui taotlusele ei anta 
vastust kindlaksmääratud tähtaja jooksul, loetakse autoriseering teenuseosutajale vaikimisi antuks. 
Sellest üldreeglist on võimalik kehtestada sättes loetletud põhjustel erikord, kuid seda peab 
põhjendama ja liikmesriigid peavad igal juhul tagama, et menetlused on kiired ning et otsused on 
põhjendatud ja neid on võimalik kohtus vaidlustada. Haldusakti vaikimisi kehtima hakkamist 
reguleerides tuleb kindlasti mõelda ka sellise haldusakti vaidlustamise võimaluste loomisele ning 
kolmandate isikute õiguste kaitsele.    
 
2.4.6.2. Nõuete dubleerimise keeld (art 10 lg 3)  
Järgmine põhimõttelist laadi muudatus tuleneb direktiivi artiklist 10 lõige 3. Kuna ühes liikmesriigis 
asutatud teenuseosutajad on sageli selles liikmesriigis juba autoriseeringu saanud ja tõendanud, et 
nad on mitmed kohustused ja tingimused täitnud, sätestab art 10 lg 3, et iga uue asutamise korral 
kehtivad autoriseeringu 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. Tegemist on 
ettevõtja mitmekordse kontrollimise keeluga ja tõepoolest nõude ja põhimõttega, mis vajab 
majandustegevuse seaduses sõnaselget sätestamist.   
 
See tähendab, et pädev asutus peab siseriiklike nõuete kohaldamisel arvesse võtma samaväärseid 
või põhiolemuselt võrreldavaid nõudeid, mille teenuseosutaja on juba teises liikmesriigis täitnud. Et 
tagada artikli 10 lõike 3 tõhus järgimine, peaksid liikmesriigid sätestama pädevate asutuste selge 
kohustuse võtta arvesse ja tunnustada juba teises liikmesriigis täidetud samaväärseid nõudeid. Artikli 
10 lõikes 3 täpsustatakse, et teenuseosutaja ning halduskoostööd käsitlevas peatükis sätestatud 
koostööpunktid, sealhulgas selle liikmesriigi koostööpunktid, kus teenuseosutaja on (algselt) asutatud, 
peavad pädevat asutust abistama ja edastama mis tahes vajaliku teabe, et teha kindlaks, millised 
nõuded on liikmesriigi territooriumil kohaldatavatega samaväärsed või põhiolemuselt võrreldavad. Ka 
selleks on võimalik kasutada direktiiviga loodud halduskoostöösüsteemi ning tehes otsest koostööd 
teiste liikmesriikide pädevate asutustega.635 
 
2.4.6.3. Nappusolukorra menetluse läbipaistvus ja erapooletus (art 12) 
Artikkel 12 kohustab üldsätetes reguleerima ka võistlevuse alusel autoriseeringute jagamise 
menetluse. Art 12 kohaselt kui konkreetseks tegevuseks antavate autoriseeringute arv on 
olemasolevate loodusressursside või tehnilise võimsuse vähesuse tõttu piiratud, kohaldavad 
liikmesriigid valikumenetlust, mis kindlustab võimalikele kandidaatidele täieliku erapooletuse ja 
läbipaistvuse, sealhulgas eelkõige piisava teabe menetluse alustamise, läbiviimise ja lõpetamise 
kohta. Tegemist on taaskord olemasoleva kohtupraktika kodifitseerimisega, sest kohus on korduvalt 
öelnud, et sellised, piiratud arvu autoriseeringuid puudutavad menetlused, peavad tingimusteta 
vastama läbipaistvuse nõudele, et oleks tagatud võrdse kohtlemise printsiibi järgimine636.  
 
Direktiivi rakendamise käsiraamatu kohaselt erapooletus nõuab iga taotluse sisu objektiivset 
hindamist ning keelab pädevatel asutustel omistada neile mis tahes eeliseid, isegi de facto. Näiteks 
peavad liikmesriigid kehtestama huvide konflikti ennetavad eeskirjad. Läbipaistvuse nõue on eelkõige 
seotud kohustusega avaldada piisavat teavet valikumenetluse kohta. Eelkõige peab haldusasutus 
avaldama menetluse kohta kogu asjakohase teabe, sealhulgas autoriseerimisskeemi sisu, 
autoriseeringute arvu piiramise põhjused, kohaldatava tähtaja ja edukate kandidaatide valiku 
kriteeriumid.637 Nagu nähtub analüüsi õigusvõrdlevast osast, on Poolas piiratud arvu autoriseeringute 
väljastamise menetlus reguleeritud majandushaldusõiguse üldosas, st majandustegevuse vabaduse 
seaduses. Ka Hollandis on avaldatud arvamust, et sellisel viisil (oksjon, enampakkumine) 
autoriseeringute andmise menetluse puhul üldistest haldusmenetluse sätetest ei piisa ning kui 
võistlevuse alusel lubade väljastamise menetlus muutub sagedasemaks, tuleks täiendada 
haldusmenetluse seadust638. Seega peaks majandustegevuse seadust koostades ka selle menetluse 
erisusi reguleerima. 
 
2.4.6.4. Autoriseeringu tähtajatus (art 11) 

                                                      
635 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 32. 
636 Kohtuasi C-231/03, Consorzio Aziende Metano; kohtuasi C-470/99, Universale-Bau AG. 
637 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 34. 
638 S.Prechal, R.Widdershoven, The Dutch Genetal Administrative Law Act: Europe-Proof?. European Public Law, (2008) 14, lk 
98.  
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Oluline on ka artikkel 11, milles nähakse ette, et autoriseering tuleb üldjuhul anda piiramata ajaks. 
Seda põhjusel, et autoriseeringute piiratud kehtivusaeg takistab teenuste osutamise valdkonnas 
tegutsemist, sest see võib takistada teenuseosutajat välja töötamast pikaajalist strateegiat, sealhulgas 
investeerimisstrateegiat ning põhjustab ettevõtetele üldist ebakindlust. Kui teenuseosutaja on 
tõendanud, et ta vastab teenuse osutamise nõuetele, puudub üldjuhul vajadus autoriseeringut ajaliselt 
piirata.  
 
Artikliga 11 lubatakse autoriseeringute piiramatu kehtivusaja üldreeglist erandeid muu hulgas juhul, 
kui ajaline piirang on põhjendatud või kui antavate autoriseeringute arv on piiratud olulise avaliku 
huviga seotud põhjuse tõttu. Teenuste direktiivi rakendamisel peavad liikmesriigid kehtestama 
autoriseeringute piiramatu kehtivusaja üldpõhimõtte ja selle võimalikud erandid. See ei takista 
liikmesriike autoriseeringuid kehtetuks tunnistamast, kui nende tingimused ei ole enam täidetud, nagu 
on sätestatud artikli 11 lõikes 4. 
 
Kaaludes vajadust säilitada autoriseeringute ajaline piirang üldise huvi kaitsmiseks (näiteks selleks, et 
kaitsta teenuste kasutajaid, tagades, et teenuseosutajad täidavad kohustust läbida korrapäraselt 
teatavad kursused), peaksid liikmesriigid esmalt hoolikalt kaaluma, kas teenuseosutaja pidev 
järelevalve koos võimalusega autoriseeringuid kehtetuks tunnistada ei ole taotletava eesmärgi 
saavutamiseks piisav (eespool esitatud näites on vähem piirav alternatiiv nõuda teenuseosutajailt 
tõendit läbitud kursuste kohta).639      
  

2.4.7 Haldustoimingute üldine lihtsustamine  

Lisaks üldisele halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammile sätestab direktiivi artikkel 5 
sõnaselgelt, et liikmesriigid vaatavad läbi teenuste osutamise valdkonnale juurdepääsu või selles 
valdkonnas tegutsemise suhtes kohaldatavad menetlused ja formaalsused. Kui käesoleva lõike alusel 
läbivaadatud menetlused või formaalsused ei ole piisavalt lihtsad, siis liikmesriigid lihtsustavad neid. 
Haldustoiminguid käsitlevate eeskirjade eesmärk ei ole ühtlustada haldustoiminguid, vaid kõrvaldada 
liialt koormavad autoriseerimisskeemid, -menetlused ja -formaalsused, mis takistavad 
asutamisvabaduse teostamist ja sellest tulenevalt uute teenuseid osutavate ettevõtjate loomist640. 
Menetluste ja formaalsuste mõiste on lai ning hõlmab kõiki ettevõtjatelt nõutavaid haldusmeetmeid, 
nagu dokumentide esitamist, deklaratsiooni esitamist või pädevas asutuses registreerimist. See 
hõlmab mitte üksnes neid menetlusi ja formaalsusi, mis on eeltingimuseks teenuste osutamise 
valdkonnas tegutsemisele, vaid ka hiljem teenuste osutamise valdkonnas tegutsemisel või isegi 
tegevuse lõpetamisel nõutavaid menetlusi ja formaalsusi (näiteks kohustust esitada üksikasjalik 
tehingute aastaaruanne). Praktilisel tasandil peavad liikmesriigid hindama, kas nende haldusnõuded 
on tõepoolest vajalikud või saab mõned menetlused või nende osad tühistada või asendada 
teenuseosutajaid vähem koormavate võimalustega. Liikmesriigid peavad hindama ka 
teenuseosutajate erinevate haldusmenetluste hulka, võimalikku dubleerimist nii sisu kui eesmärgi 
osas, kulusid, selgust ja kättesaadavust, samuti viivitusi ja praktilisi probleeme, mida need võivad 
asjaomastele teenuseosutajatele põhjustada. Lisaks sellele peavad liikmesriigid hindama, kas kõik 
nõutavad tõendid ja dokumendid on vajalikud ja kas on vajalik, et kõik tõendid esitab teenuseosutaja 
ise või võiksid teatavad andmed olla juba kättesaadavad muudest allikatest (näiteks teistelt pädevatelt 
asutustelt).641  
 
Kaks konkreetset nõuet on sätestatud art 5 lõikes 3. Liikmesriigid peavad hindama, kas on 
põhjendatud nõue esitada teatavaid tõendeid konkreetses vormis, näiteks originaaleksemplari, 
tõestatud koopia või kinnitatud tõlke vormis või piisaks kinnitamata koopia või kinnitamata tõlke 
esitamisest. Liikmesriigid võivad vastavalt art 5 lõikele 3 nõuda dokumentide esitamist 
originaaleksemplari, tõestatud koopia või kinnitatud tõlke vormis üksnes juhul, kui selline nõue on 
põhjendatud olulise avaliku huviga seotud põhjusega või sätestatud muudes ühenduse õigusaktides. 
Kahtlused esitatud dokumendi autentsuse või selle täpse sisu suhtes on võimalik lahendada pädevate 
asutuste vaheliste kontaktide abil (eelkõige dokumendi väljaandnud ametiasutusega ühendust võttes) 
halduskoostöö korras. See ei tohiks olla eriti koormav, sest loodav siseturu infosüsteem (IMI) 
võimaldab dokumentide hõlpsat üleslaadimist ja kaugkontrolli. 
 

                                                      
639 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 33. 
640 Direktiivi põhjendus 42. 
641 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 20. Kättesaadav arvutivõrgus: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/proposal_en.htm. Direktiivi põhjendused 42–45.  
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Lisaks sellele peavad liikmesriigid vastavalt art 5 lõikele 3 võtma vastu teistes liikmesriikides välja 
antud dokumente, millel on samaväärne eesmärk või millest ilmneb selgelt, et kõnealune nõue on 
täidetud. See eeldab riigi haldusasutustelt jõupingutust teistes liikmesriikides välja antud dokumentide 
sisu ja mitte ainult vormi hindamisel. Näiteks ei või liikmesriigid nõuda kodakondsuse või elukoha 
tõendit, kui ametlikud isikut tõendavad dokumendid (näiteks pass või isikutunnistus) seda juba 
tõendavad.642 
 
Nimetatud nõudeid tuleb kahtlemata arvestada majandustegevuse seaduse üldosa koostamisel, sest 
kuigi konkreetselt nõutavate dokumentide loetelud kehtestatakse eriseadustes, on tegu oluliste 
põhimõtetega, mis peavad kehtima igas menetluses.  
 

2.4.8 Ühtne kontaktpunkt  

Haldusliku lihtsustamise olulisim osa on liikmesriikide kohustus luua teenuseosutajatele ühtsed 
koostööpartnerid ehk ühtsed kontaktpunktid, et ettevõtja ei peaks kõikide asjakohaste andmete 
kogumiseks ja kõikide tema teenustevaldkonnaga seotud toimingute sooritamiseks pöörduma mitme 
pädeva asutuse poole. Sellega seoses tuleb ka tagada võimalus teostada menetlusi vahemaa tagant 
ja elektrooniliste vahendite abil ning teha siseriiklike nõuete ja menetluste alane teave 
teenuseosutajatele ja -kasutajatele hõlpsalt elektrooniliselt kättesaadavaks (direktiivi artiklid 6–8).  
 
Artikli 6 ja 8 alusel peavad liikmesriigid tagama, et teenuseosutajad saavad teha kõiki teenuse 
osutamise valdkonnale juurdepääsuks ja selles valdkonnas tegutsemiseks vajalikke menetlusi ja 
toiminguid (st kõiki haldustoiminguid ja –formaalsusi nagu autoriseeringud, deklaratsioonid, 
teavitamised, äriühingu registreerimisnumbri määramine jms) ühtsete kontaktpunktide kaudu 
vahemaa tagant ning elektrooniliste vahendite abil. Samuti peab olema elektrooniliselt ja piiriüleselt 
kättesaadav kogu art 7 lõikes 1 nõutud teave643.   
 
Teenuste direktiivis sisalduv juriidiline kohustus hõlmab iga liiki (mitte ainult tegevust alustavaid) 
ettevõtjaid, teenuse kasutajaid (teavitamise eesmärgil) ning kõiki menetluste liike (mitte ainult 
tegevuse alustamise menetlusi). Kuigi direktiivi art 6 lõike 2 kohaselt ühtsete kontaktpunktide loomine 
ei mõjuta asutuste vahelist ülesannete ja volituste jaotust siseriiklikes süsteemides, tuleb 
liikmesriikidel korraldada ühtsete kontaktpunktide ja pädevate asutuste vaheline suhtlus nii, et see 
oleks kiire ja  usaldusväärne. Ühtsed kontaktpunktid võib luua üksnes elektrooniliselt, loomata 
seejuures füüsilist infrastruktuuri, kuhu teenuseosutajad võivad pöörduda.644 Direktiivi põhjenduse 52 
kohaselt nimetatud kohustus [haldustoimingute ja -formaalsuste täitmiseks elektrooniliste vahendite 
kasutuselevõtmine] ei peaks takistama liikmesriikidel teha lisaks elektroonilistele vahenditele 
kättesaadavaks ka muid vahendid selliste haldustoimingute ja -formaalsuste täitmiseks.  
 
Seega ei ole füüsilise ühtse kontaktpuntki loomine kohustuslik, kuid kui ühtsed kontaktpunktid luuakse 
üksnes elektrooniliselt, on vaja direktiivi käsiraamatu kohaselt luua ka nõustamistelefon, kuhu 
teenuseosutajad saavad raskuste korral helistada. Ka ei piisa sellest, kui liikmesriigid esitavad 
kesksel veebilehel üksnes veebilinkide loetelu või kokkuvõtte.645 Majandustegevuse seaduse eelnõu 
koostamisel oleks paslik mõelda, kas Eestis võiks kehtestada üldise haldusmenetluse elektroonilise 
läbiviimise põhimõtte, muutes seega HMS-i (nt §-i 27). 
 
Ühtne kontaktpunkt peab olema ühtne teenuseosutaja seisukohast ning teenuseosutajatel peab 
olema võimalik sealt saada kogu asjakohane teave, toimingutega seotud vormid ja dokumendid, 
esitada dokumente ja taotlusi ning saada ühtsete kontaktpunktide kaudu otsuseid ja muid nende 
taotlustega seotud vastuseid. Teenuseosutajad peavad saama elektrooniliste vahendite abil täita 
põhimõtteliselt kõiki teenuste osutamise valdkonnale juurdepääsuga või selles valdkonnas 
tegutsemisega seotud toiminguid ja formaalsusi. Elektroonilised vahendid peavad olema 
kättesaadavad kogu haldusprotsessis alates teenuseosutaja esmasest taotlusest/dokumentide 
esitamisest kuni asjaomase pädeva asutuse lõpliku vastuseni, kui see on nõutav646. Artikli 8 alusel 
peavad elektroonilised menetlused olema kättesaadavad nii ühtsete kontaktpunktide kaudu 

                                                      
642 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 21.  
643 Nt info nõuete kohta, mis on Eestis kehtestatud ettevõtte asutamiseks ja tegutsemisõiguse taotlemiseks, tegutsemisõiguse 
andmist otsustavate pädevate asutuste kontaktandmed, info riiklike registrite ja andmebaaside kasutamise võimaluste ja 
tingimuste kohta, kutseorganisatsioonide ja –liitude kontaktandmed, samuti info üldkasutatavate õiguskaitsevahendite kohta.  
644 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 23.  
645 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 23–24.  
646 Art 8 lõikega 2 nähakse ette ka kolm loogilist erandit elektrooniliste menetluste võimaldamise kohustusest. 
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toimingute tegemiseks kui ka pädevate asutustega otsetoimingute tegemiseks. Praktiliselt tähendab 
see esiteks, et kõik haldustoimingud, mida teenuseosutajad peavad saama teha ühtsete 
kontaktpunktide kaudu, peavad olema teostatavad elektrooniliselt. Teiseks peaks teenuseosutajatel 
olema soovi korral võimalus suhelda pädeva asutusega otse, näiteks juhtudel, kui toiming puudutab 
ainult üht pädevat asutust ja lihtsam on selle asutusega otse suhelda.647  
 
Oluline on ka art 7 lõike 2, mille kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et teenuseosutajatel ja teenuse 
kasutajatel on taotluse korral võimalik saada pädevatelt asutustelt abi, mis seisneb teabes lõike 1 
punktis a osutatud nõuete üldise tõlgendamise ja kohaldamise viisi kohta. Vajaduse korral sisaldavad 
nõuanded lihtsaid sammsammulisi juhiseid. Teave esitatakse lihtsas ja arusaadavas keeles. Seetõttu 
oleks art 7 lõigete 2–4 valguses mõistlik üle vaadata märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise 
seaduse648 regulatsioon ja hinnata, kas see vastab direktiiviga nõutavale.  
 
Direktiivi põhjenduse 49 kohaselt võivad ühtsed kontaktpunktid osutatavate teenuste eest tasu võtta. 
Võetav tasu peab aga olema proportsionaalne teostatavate toimingute tegeliku maksumusega. Igal 
juhul ei tohiks tasu olla nii suur, et see heidutaks teenuseosutajaid ühtseid kontaktpunkte 
kasutamast.649 Eesti seadust välja töötades ja olemasolevaid muutes peab mõtlema, et ettevõtte 
asutamine ei muutuks kallimaks. Kuigi ettevõtjatel loomulikult ei teki kohustust ühtset kontaktpunkti 
kasutada, ei tohiks asutamine muutuda kallimaks seetõttu, et muude tasude ja lõivude tõstmisega 
hakatakse katma ühtse kontaktpunkti kulusid.    
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sõnul on alustatud ühtse kontaktpunkti loomisega. 
Sellega seoses kavatsetakse luua ettevõtjaportaal, kasutades selleks www.eesti.ee portaali. Ühtse 
kontaktpunkti puhul oleks tegemist lingitud keskkonnaga. Olulisemad komponendid oleksid veel 
näiteks majandustegevuse register, EAS-i poolt hallatav aktiva.ee ning Justiitsministeeriumi äriregistri 
e-kannete portaal. Sellesse kesksesse portaali kogutakse kokku kõik tegevusalade kirjeldused, 
registrid ning elektrooniliste vahendite abil on võimalik täita kõik vajalikud blanketid ja avaldused. 
Elektroonilise vahendina kasutatakse ID-kaarti. Hetkel kaardistatakse kõiki infoallikaid, mis tuleb 
ühtse kontaktpunktiga liita ning koostatakse lähteülesannet ettevõtlusega seotud teabekeskkonna 
loomiseks Internetis. Seega kokkuvõttes peab ettevõtjal olema võimalik saada direktiivis nimetatud 
informatsiooni, teostada toiminguid ning peaks olema kättesaadav:  

- ettevõtlusalane teave – mis on lingitud pädevate asutustega, kes vastutavad oma valdkonna 
info ajakohasuse eest;  

- ettevõtte elektrooniline asutamine – link Justiitsministeeriumi e-kannete portaali kaudu; 
- majandustegevusega tegelemise õiguse taotlemine – kõik autoriseeringud pädevate asutuste 

ja majandustegevuse registri kaudu;  
- informatsioon nn “füüsilise kontaktpunkti” kohta – link notarite koja aadressile ja lisaks 

MAKide kontaktid; 
- küsimuste esitamise ehk helpdeski funktsioon – küsimused edastatakse automaatsele EASi 

vastavale töötajale, kes organiseerib küsimusele sisulise kiire vastamise;  
- teave teiste riikide analoogsete tingimuste kohta – lingid teiste riikide kontaktpunktidele.650  

 
2.4.9 Halduskoostöö 

Liikmesriikide vahelise halduskoosöö sisseseadmine täidab kahte eesmärki. Esiteks peaks koostöö 
pädevate asutuste vahel peaks tagama teenuseosutajate tõhusa järelevalve täpse ja täieliku teabe 
põhjal, mis teeb petturitest ettevõtjatele raskemaks järelevalvest hoidumise või siseriiklikest teenuste 
osutamise eeskirjadest möödahiilimise. Samas peaks halduskoostöö aitama vältida teenuseosutajate 
mitmekordset kontrollimist. Halduskoostöö puhul on selle nõuetekohaseks toimimiseks vaja tehnilisi 
vahendeid, mille abil liikmesriikide pädevad asutused võivad kiiresti ja vahetult suhelda. Seepärast on 
komisjon võtnud endale kohustuse võtta koostöös liikmesriikidega kasutusele elektroonilise süsteemi 
teabe vahetamiseks liikmesriikide vahel (siseturu infosüsteem IMI).651  
 

                                                      
647 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 28.  
648 Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12790591 . 
649 Samas.  
650 Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tarbija- ja konkurentsipoliitika talitluse peaspetsialisti Andres Ruubas’e 
10.03.2008 ettekanne. Teenuste vaba liikumine Euroopa Liidus. Ühtne Kontaktpunkt. 
651 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 67–68.   
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Artiklitega 28–36 pannakse liikmesriikidele õiguslik kohustus652 anda üksteisele vastastikust abi, 
eelkõige vastata teabenõuetele (nt kas teenuseosutaja on juba mõnes teises liikmesriigis seaduslikult 
asutatud, kas teenuseosutajal on teatavate teenuste osutamiseks seaduslik õigus või kas ta osutab 
oma teenuseid asukohaliikmesriigi andmetel kooskõlas kehtiva õigusega või mitte jne) ja vajaduse 
korral viia läbi faktilisi kontrollimisi, ülevaatusi ja uurimisi. Kontrollimiste, ülevaatuste ja uurimiste 
läbiviimist võib vaja olla näiteks teenuste piiriülese osutamise korral, kui liikmesriigil, kuhu 
teenuseosutaja oma teenuse osutamiseks siirdub, kuid kus ta ei ole asutatud, on kahtlusi ses suhtes, 
et teenuseosutaja täidab oma asukohaliikmesriigi õigusakte. 
 
Samuti tuleb informatsiooni edastada ka ilma teabenõueteta – art 29 lõike 3 ja art 32 kohaselt kui 
liikmesriik on saanud teada teenuse osutamisega seotud konkreetsest toimingust või asjaoludest, mis 
võivad põhjustada tõsist kahju inimeste tervisele või ohutusele või keskkonnale tema territooriumil või 
teiste liikmesriikide territooriumil, teavitab asjaomane liikmesriik sellest võimalikult kiiresti 
asutamiskoha liikmesriiki, asjassepuutuvaid liikmesriike ja komisjoni.   
 
Artiklites 30 ja 31 on järelevalveülesanded ära jagatud asutamiskoha ja teenuse osutamise koha 
liikmesriigi vahel. Nende artiklite kohaselt vastutab iga liikmesriik ise oma nõuete täitmise järelevalve 
ja jõustamise eest. Teised liikmesriigid peavad tõhusa järelevalve tagamiseks tegema koostööd. 
Oluline on art 31 lõige 3, mille kohaselt asutamiskoha liikmesriigi taotlusel teostavad teenuse 
osutamise kohaks oleva liikmesriigi pädevad asutused asutamiskoha liikmesriigi poolt teostatava 
tõhusa järelevalve tagamiseks vajalikke kontrollimisi, inspekteerimisi ja uurimisi. Mida need 
kontrollimised, inspekteerimised ja uurimised tähendavad, direktiiv ei täpsusta. Sisuliselt võiks see 
tähendada, et Eesti pädevad asutused peavad hakkama kontrollima, kas Eestis tegutsevad ettevõtjad 
täidavad teise liikmesriigi seadusest tulenevaid nõudeid. Praktiliselt ilmselt on Eesti pool tulenevalt 
koostöö nõudest kohustatud üksnes kontrollimise läbi viima ja vastava teabe ja faktid edastama 
asutamiskoha riigile, kes siis hindab, kas ettevõtja täidab asutamiskoha riigi nõudeid.     
 
Lisaks eeltoodule vajab majandustegevuse seaduses reguleerimist ka artiklite 18 ja 35 kohane 
erimenetlus. Artikli 18 kohaselt on erakorralistel asjaoludel ja teenuste ohutusega seotud erijuhtudel 
lubatud erandid artiklist 16, st teenuse osutamise koha riik võib kehtestada ettevõtja suhtes nõudeid 
ja piiranguid. Artikli 18 alusel on lubatud võtta ennetavaid meetmeid või teha ettekirjutusi, et tagada 
asjaomase teenuse ohutus. See konkreetne teenus peab endast kujutama ohtu, mida ei ole võimalik 
ära hoida halduskoostööd käsitlevate sätete kohaselt võetavate meetmetega, st asjaomaste 
liikmesriikide haldusasutuste vastastikuse abi menetluse teel. Sellised meetmed peavad olema 
proportsionaalsed ja piirduma üksnes sellega, mida on vaja, et tagada kaitse teenuse või 
teenuseosutaja tõttu tekkivate või tekkida võivate ohtude eest. Nad peavad olema teenuseosutaja 
asukohaliikmesriigi meetmetest tõhusamad. See eeldab, et teenuse osutamise kohaks olev liikmesriik 
hindab igal asjaomasel juhul, kas tema kavandatavad meetmed lisavad teenuseosutaja 
asukohaliikmesriigi võetud meetmetele tõhusust. Menetluslikult võib teenuse osutamise koha 
liikmesriik enda meetmeid võtta üksnes pärast seda, kui ta on palunud teenuseosutaja 
asukohaliikmesriigilt abi ja astunud artikli 35 lõigetes 2–6 sätestatud sammud, kaasa arvatud 
kohustuse teatada meetmete võtmise kavatsusest ja selle põhjenduse teenuseosutaja 
asukohaliikmesriigile ja komisjonile.653 
 

2.4.10. Kokkuvõte teenuste direktiivist 2006/123/EÜ  tulenevatest suunistest 

2.4.10.1. Teenuste direktiiv ja kutsedirektiiv 
Kui kutsedirektiiv kehtib reguleeritud tegevuste puhul, siis Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
12.12.2006 direktiivi 2006/123/EÜ teenuste osutamise kohta siseturul (teenuste direktiiv654) ülesanne 
on kehtestada üldine õigusraamistik, mis hõlmab laia spektrumit teenuseid ning samal ajal arvestab 
üksikute tegevuste ja elukutsete erisusi. Teenuste direktiiv sisaldab vastavalt art 1 lg-le 1 üldiseid 
sätteid, mille eesmärk on lisaks teenuste kvaliteedi parandamisele lihtsustada asutamisvabaduse ning 
teenuste osutamise vabaduse realiseerimist. Teenuste direktiivil on Eesti haldusõigusele ja eriti 
majandushaldusõigusele (majandustegevuse õigusele) suunav toime. Sarnaselt kindlustusvahenduse 

                                                      
652 See tähendab, et liikmesriigid ei või omavahelisest koostööst keelduda. Nii näiteks ei või nad hoiduda kontrollidest või 
teenuseosutaja kohta teabe andmisest põhjusel, et asjaomased riskid või probleemid ei esine nende, vaid mõne teise 
liikmesriigi territooriumil. 
653 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 55–56.   
654 ELT L 376/36 - 27.12.06; Arvutivõrgus kättesaadaval: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:ET:PDF.  
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direktiivile (2002/92/EÜ)655 on teenuste direktiivi sisestamisse siseriiklikku õigusesse kaasatud ka 
teised Euoroopa Majandusruumi liikmesriigid. Teenuste direktiiv puhul on tegu valikulise  katsega 
lihtsustada ning parandada teenuste osutajate asutamisvabadust (teenuste direktiiv art 1). Teenuste 
direktiiv täiendab kutsedirektiivi, sest ta võtab muuhulgas seisukoha ka küsimustes, mis on 
kutsedirektiivi esemeks, nt kutsealane vastutuskindlustus (teenuste direktiiv art 23), reguleeritud 
kutsealade kaubanduslikud teadaanded (teenuste direktiiv art 24), multidistsiplinaarsed tegevused 
(teenuste direktiiv art 25)656. Samas on oluline märkida, et teenuste direktiivi artikli 17 punktis 6 
sätestatud erand tagab kutsekvalifikatsioonide direktiivi II jaotise täieliku kohaldamise teenuste 
piiriülesel osutamisel. Selle erandi kohaselt kohaldatakse artiklit 16 reguleeritud kutsealade puhul 
üksnes küsimustes, mis ei ole seotud kutsekvalifikatsioonidega, nagu näiteks ärisuhtlus, 
multidistsiplinaarsed partnerlused, tariifid jms. See erand välistab samuti artikli 16 kohaldamise 
nõuete suhtes, mis võimaldavad teenust osutada üksnes teatava reguleeritud kutseala esindajatel. 
Seega on selge, et kutsekvalifikatsioonide direktiivi II jaotise sätted on ka edaspidi täielikult 
kohaldatavad. Nii näiteks võib vastuvõttev liikmesriik teenuseosutajalt nõuda igal aastal 
eeldeklaratsiooni ja teenuseosutaja on kohustatud täitma kutse-, õigus- või haldusnõudeid, mis on 
otseselt seotud kutsekvalifikatsioonidega.657 
 
2.4.10.2. Teenuste direktiivi suunised MTS üldosa seadusele ning haldusmenetluse seadusele 
Kuigi kindlasti tuleb MTS puhul arvestada teenuste direktiivi suunistega, leidub selles ka norme, mis 
ei oma majandustegevuse seadustiku aspektist tähtsust, sest mitmed direktiivi regulatsioonid 
taotlevad siseriikliku haldusmenetlusõiguse ülekontrollimist, mis ei ole MTS vaid haldusmenetluse 
seaduse reguleerimisala. Nii tuleks üldises haldusmenetluse seaduses reguleerida üldine 
informatsiooninõue (teenuste direktiivi art 7), mille sisu ulatub majandustegevuse õigusest väljapoole. 
Samuti peaks haldusmenetluse seaduses fikseerima eriti tugevalt menetlusõiguslikud teenuste 
osutajate suhtes kasutatavate meetmete kohta käivad normid (teenuste direktiiv art 31 ja art 18 
koosmõjus art 35f). Süstemaatiliselt oleks aga otstarbekas MTS üldosa seaduses reguleerida 
eelkõige teenuste direktiivist art 6-st tulenev ühtse kontaktpunkti nõue. 
 
Teenuste direktiiv toob endaga kaasa põhimõttelist laadi uuendusi Eesti õiguskorras. Nendeks on: 

- haldusakti vaikimisi kehtimise algus (art 13 lg 3) 
- nõuete dubleerimise keeld (art 10 lg 3) 
- nappusolukorra menetluse läbipaistvus ja erapooletus (art 12) 
- autoriseeringu tähtajatus (art 11) 
- haldustoimingute üldise lihtsustamise nõue (art 5) 
- ühtse kontaktpunkti nõue (art 6) 
- Teenuse osutaja ja teenuse kasutaja õigus saada ühtse kontaktpunkti kaudu teavet (teenuste 

direktiiv art 7)  
- halduskoostöö edendamine (art 28 jj) 

 
2.4.10.3. Halduse lihtsustamise idee 
Et teenida teenuste osutajate asutamisvabaduse toetamise eesmärki, näeb direktiiv ette, et 
liikmesriigid kontrolliksid põhjalikult tegevuslubade kui selliste õigustatust (teenuste direktiivi art 9) 
ning tegevuslubade üksikuid eelduseid (teenuste direktiivi art 10 jj; art 14 jj)658. Need suunised 
puudutavad eelkõige MTS eriosa, mis reguleerib üksikasjalikult majandustegevuse lubatavuse 
eelduseid, st kontrollimisnõuded ei puuduta MTS üldosa seadust.  
 
2.4.10.4. Teenuste osutajate asutamisvabadus 
Samas sisaldab teenuste direktiiv ka üldiseid norme teenuste osutamise (majandustegevuse) 
lubatavuse kohta. Selles osas tuleb esile tuua eelkõige tegevusloa eelduste topeltregulatsiooni 
vältimine (teenuste direktiivi art 10 lg 3), tegevusloa territoriaalse kehtivuse nõue (teenuste direktiivi 
art 10 lg 4) ning tegevusloa kehtivuse aeg (teenuste direktiivi art 11). Teenuste direktiiv seab peale 
selle veel liikmesriikidele menetlusõiguslikke suuniseid, mis aga ei piira liikmesriikide 

                                                      
655 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 9.12.2002.a. direktiiv 2002/092/EÜ kindlustusvahenduse kohta, arvutivõrgus eesti keeles 
kättesaadaval: http://www.legaltext.ee/text/et/T70141.htm. 
656 Vdl Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 45 II 3, lk 4. 
657 Näiteks kui ühes liikmesriigis on õigusabi teenuste osutamine lubatud üksnes juristidele, ei ole teenuste osutamise 
vabaduse säte kohaldatav. Seega isik, kellel on oma asukohaliikmesriigis õigus osutada õigusabi teenuseid, kuid kellel ei ole 
juristi kvalifikatsiooni, ei saa artikli 16 alusel osutada õigusabi teenuseid liikmesriigis, kus selline tegevus on lubatud üksnes 
juristidele. Sellise ainuõiguse ühitatavust ühenduse õigusega ei käsitle ei teenuste direktiiv, kutsekvalifikatsioonide direktiiv ega 
juristide direktiiv, vaid seda tuleb analüüsida EÜ asutamislepingu alusel. Vt teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 54.   
658 Vdl Ziekow, GewArch 2007, 217, 218 ja 223. 
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menetlusõiguslikku autonoomiat, sest need vastavad õigusriiklikule standardile (teenuste direktiiv art 
10 ja 13). Teenuste direktiivi tegevusloamenetluse suhtes kehtivad suunised (teenuste direktiivi art 
13) tuleks sisestada riigisisesesse õigusesse eelkõige haldusmenetluse seadusega. Siiski kui MTS 
üldosa seadus peaks sisaldama ka üksnes majandustegevuse õiguse spetsiifilisi 
menetlusregulatsioone, võib nende sätestamisel teenuste direktiivi suuniseid ja ideid ka MTS 
üldosasse lülitada (tähtajad, tegevusloa fiktsioon, ametiasutuste informatsiooniülesanded, vdl 
teenuste direktiivi art 13 lg 1 kuni lg 7). 
 
Asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse elluviimiseks on keelatud teenuste direktiivi art-
es 14 ja 16 sätestatud ja enamasti Euroopa Kohtu poolt lubamatuks tunnistatud järgmised nõuded 
(vdl nõude definitsiooni teenuste direktiivi art 4 nr 7): 

- kodakondsusnõue (art 14 nr 1), 
- nõue resideeruda mitte enamas kui ühes liikmesriigis (art 14 nr 2), 
- nõue teenuseosutajale valida peamise ja teisese asutamiskoha vahel (art 14 nr 3), 
- vastastikkuse tingimuste nõue liikmesriigiga, mille territooriumil teenuseosutaja juba 

on asutatud (art 14 nr 4), 
- majandusliku põhjendatuse nõue (art 14 nr 5), 
- konkurentide kaasamisega autoriseeringu nõue (art 14 nr 6), 
- finantsgarantii nõue (art 14 nr 7), 
- eelneva liikmelisuse või registreeringu nõue (art 14 nr 8). 
-  

Lisaks sõnaselgelt keelatud nõuetele tohivad liikmesriigid vastavalt teenuste direktiivi art 9 ja 15 
teenuse alustamist ning selle teostamist reguleerida vaid juhul, kui: 

- see ei ole diskrimineeriv (teenuste direktiiv art 9 lg 1 lit a, art 20), 
- reguleerimine on põhjendatud olulise avaliku huviga seotud põhjusega (teenuste 

direktiiv art 9 lg 1 lit b), 
- regulatsioon on proportsionaalne, st taotletavat eesmärki ei ole võimalik saavutada 

vähem piirava meetmega, eelkõige põhjusel, et tagantjärele tehtav kontroll toimuks 
liiga hilja selleks, et olla tõeliselt tõhus (teenuste direktiiv art 9 lg 1 lit c). 

 
Nende teenuste direktiivis nimetatud nõuete taustal on majandussubjekti mitmekordne kontrollimine 
põhimõtteliselt lubamatu (teenuste direktiiv art 10 lg 3).  
 
2.4.10.5. Teises EÜ liikmesriigis asutatud teenuste osutajate majandustegevus 
Peale eeltoodu sisaldab direktiiv ka norme teises EÜ liikmesriigis asutatud teenuste osutajate  
majandustegevuse suhtes. Siia juurde kuulub eelkõige tegevusloakohustuse keeld (teenuste direktiivi 
art 16 lg 2 lit b). Seda nõuet konkretiseerib Euroopa Kohtu praktika teenuste „ajutise” osutamise nõue, 
mis eristab teenuste osutamise vabadust asutamisvabadusest (vdl teenuste direktiivi lähtekaalutlus nr 
77). Teenust osutatakse ajutiselt, kui see toimub „vähemal või rohkemal määral sagedasti või 
regulaarselt”659, mis võiks vastata ka Eesti majandustegevuse mõistele. Teenuste direktiivis 
kirjeldatud asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse parandamine eeldab halduskoostöö 
intensiivistumist asukohariigi ja asutamise lubamise üle otsustava riigi vahel. See järeldub art-st 8 ja 
art-st 26 jj ning art-st 28 jj eelkõige vastastikuse abi, informatsioonivahetuse ja järelevalve kaudu. 
 
2.4.10.6. Muud suunised 
Lisaks sisaldab teenuste direktiiv suuuniseid teenuste kvaliteedi kohta (teenuste direktiiv art 22 jj). Ka 
sellega tuleks arvestada, kuivõrd tundub sisuliselt vajalik ning vastab MTS üldosa seaduse mõttele. 
Suunised halduskoostöö suhtes (teenuste direktiiv art 28 jj) tuleks fikseerida süstemaatilisest 
aspektist olulises osas haldusmenetluse seaduses, kuid ei saa välistada selle viimist teatud juhtumitel 
ka MTS üldosa seadusesse.   
 
2.5. Muu majandushaldusõigulikult tähtis sekundaarr egulatsioon 
 

2.5.1. Saastuse komplekse vältimise ja kontrolli di rektiiv (IPPC-direktiiv) 

Nõukogu 24.09.96.a. direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta660. 

                                                      
659 Vdl EUGH, Rs Schnitzer, GewArch 200, 62 j; R. Streinz/S. Leible, Dienstleistungsrichtlinie, lk 26, vt asutamisvabaduse ja 
teenuste osutamise vabaduse eristamise kohta ka käesoleva analüüsi punktides 2.2.2. ja 2.2.3.  
660 ELT L 257/26 – 10.10.96; Arvutivõrgus kättesaadaval: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31996L0061:ET:PDF.  
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2.5.2. Transparentsuse direktiiv 661 

Komisjoni direktiiv 2006/111/EÜ, 16. november 2006 , liikmesriikide ja riigi osalusega äriühingute 
vaheliste finantssuhete läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate finantsläbipaistvuse kohta 
(kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 318, 17.11.2006, lk 17—25. 
 

2.5.3. Rahapesu direktiiv 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 26.10.2005 direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja 
terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (rahapesu direktiiv662). 
 

2.5.4. Ebaausate kaubandustavade direktiiv  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 11. mai 2005 direktiiv 2005/29/EÜ (ebaausate kaubandustavade 
direktiiv663), mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 
2006/2004. 

2.5.5. Keskkonnaõiguse alased direktiivid  

2.5.5.1. Keskkonnamõjude hindamise direktiiv (KMH-direktiiv) 
Nõukogu 3.03.97.a. direktiiv 97/11/EÜ, millega muudetakse direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja 
eratööde keskkonnamõju hindamise kohta 
 
2.5.6.1. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise direktiiv (KMSH-direktiiv) 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27.06.01.a. direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta. 
 

2.5.6. Masinaohutusega ning käitistega seotud direk tiivid 

2.5.7.1. Masinadirektiiv 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/37/EÜ masinaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta664, viimati muudetud direktiiviga 98/79/EÜ665.  
 
2.5.7.2. Müradirektiiv 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra 
kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta666, viimati muudetud direktiiviga 
2005/88/EÜ667. 
 
2.5.7.3. Plahvatusohtlike seadmete direktiiv 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/9/EÜ plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid 
seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta668  

 

2.5.7. Toodete ja teenuse ohutusega seotud direktii vid 

2.5.7.1. Tooteohutuse direktiiv 
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta669. 
 
2.5.7.1. Eksitava välimusega toodete direktiiv 

                                                      
661 Komisjoni direktiiv 2006/111/EÜ, 16. november 2006 , liikmesriikide ja riigi osalusega äriühingute vaheliste finantssuhete 
läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate finantsläbipaistvuse kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 
318, 17.11.2006, lk 17—25. 
662 ELT L 309/15 - 26.10.05; Arvutivõrgus kättesaadaval: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:ET:PDF . 
663 ELT L 149/2 - 11.06.05; Arvutivõrgus kättesaadaval: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0001:0013:ET:PDF . 
664 EÜT L 207, 23.07.1998, lk 1–46. 
665 EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1–37. 
666 EÜT L 162, 3.07.2000, lk 1–78. 
667 ELT L 344, 27.12.2005, lk 44–46. 
668 (EÜT L 100, 19.04.1994, lk 1–29. 
669 EÜT L 11, 15.01.2002, lk 4–17. 
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EÜ Nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta670. 
 
2.6. Kokkuvõte Euroopa tasandi suunistest 
On elementaarne, et majandustegevuse seaduse eelnõu peab olema kooskõlas Euroopa Liidu 
esmase ja teisese õigusega ning selle väljatöötamisel tuleb arvestada EL õigusest tulenevate 
konkreetsete suunistega, käesoleval hetkel eriti teenuste direktiivist tulenevate suunistega. Eelnõu 
koostamisel tuleb kaaluda, millised teenuste direktiivist tulenevad kohustused ja konkreetsed sätted 
on otstarbekas üle võtta horisontaalse õigusaktiga, st majandustegevuse seadusega. Esile toodud 
teenuste direktiivi suunised tõendavad selgelt EÜ põhivabaduste eksistentsiaalset tähendust 
siseriiklikule majandustegevuse õigusele: kõik EÜ põhivabadused baseeruvad majandustegevuse 
vabaduse põhimõttele. Seega mängivad majandustegevuse õiguses nn keelatud sisemaalaste 
diskrimineerimised vähetähtsat rolli671. 
 
 
 
 
 

 

 

                                                      
670 EÜT L 192, 11.07.1987, lk 49–50. 
671 Vdl M. Gerhardt, GewArch 2000, 372 jj. 
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§ 14. PS-st tulenevad suunised MTS-le 
 

1. Isiku majanduslikud põhiõigused ja - vabadused 672 

Alljärgnevalt püütakse välja selgitada, millised suunised seab PS majandustegevuse seadusele. 
Põhiseaduslikud ja rahvusvahelised printsiibid seovad ja legitimeerivad eelkõige riigivõimu (Euroopa 
Liidu ja liikmesriikide organeid). Üldised põhimõtted väljendavad avaliku võimu objektiivset vastutust 
majanduse edukal toimimisel, mistõttu PS üldised printsiibid aluseks Eesti turumajanduslikule 
ühiskonnakorrale. Üldiste printsiipide kõrval leidub ka subjektiivseid põhiõiguseid, nn majanduslikke 
põhiõigusi ja -vabadusi ning võrdussõigusi, mis annavad üksikisikutele majandustegevuse 
teostamiseks subjektiivseid õiguspositsioone. Isiku subjektiivne majandusõiguslik positsioon 
õiguskorras baseerubki põhiõigustel ja -vabadustel, mistõttu ei saa PS tähendust majandustegevuse 
õiguse puhul kindlasti alahinnata. Siiski on üldtunnustatud, et põhiõigused ja -vabadused ning 
võrdsuspõhiõigused omavad lisaks subjektiivsele ka objektiivset mõõdet. Järgnevalt üritab uurimustöö 
välja selgitada, milliseid majanduslikke põhiõiguseid ja –vabadusi ning võrdsuspõhiõigusi sisaldab 
Eesti Vabariigi põhiseadus ja millise sisu on neile andnud Riigikohtu praktika. Eesmärk on tuvastada 
majanduslike põhiõiguste- ja vabaduste kataloogi olemasolu Eesti Vabariigi Põhiseaduses ning 
vaadelda neist lähtuvad suunised majandustegevuse üldosa seadusele673.  
 
Eesti põhiseadus ei pühenda majandusele iseseisvat peatükki. Peale selle ei ole põhiseadus 
sõnaselgelt ühtki majandussüsteemi põhiseadusliku printsiibina sätestanud. Selles osas sarnaneb 
Eesti põhiseadus näiteks Saksamaa, Austria ja Šveitsi põhiseadustega674. Majandustegevuse 
seaduse aspektist olulisemad majanduslikud suunised on sätestatud põhiseaduse teises peatükis, 
mis tegeleb põhiõiguste ja -vabadustega. 
 
Kuivõrd Eesti majandusõigus on tihedalt seotud EÜ õigusega, tuleks Eesti põhiseaduses sätestatud 
põhiõiguseid ka EÜ vaatenurgast analüüsida. Nagu ülal kirjeldatud, ei sisalda EÜ õigus selget 
põhiõiguste kataloogi, kuigi ühtsete põhiõiguste saavutamine on EÜ-integratsiooni tähtis eesmärk. 
 
1.1. Põhiõiguste ja- vabaduste kandjad (PS § 9, PS § 19) 
Põhiõigused kehtivad eelkõige vertikaalsetes õigussuhtes. Riik on seejuures põhiõiguste adressaat (§ 
14)  ja üksikisik põhiõiguste kandja (§ 9 lg 1). Kõigepealt teeb PS teise peatüki § 9 selge avalduse, et 
põhiõigused kehtivad põhimõtteliselt nii Eesti kodanikele kui ka välismaalastele ning samuti 
juriidilistele isikutele. Peale selle annab PS § 19 igaühele õiguse vabale eneseteostusele, mis 
hõlmab vältimatult ka majanduslikku eneseteostust. 

 
1.2. Õigus vabale eneseteostusele (PS § 19)  
PS § 19 lg 1 järgi on igaühel õigus vabale eneseteostusele. Seega on siinkohal PS § 19 lg 1 
funktsiooniks tagada isikule muu hulgas ka vaba majandusliku eneseteostuse võimalus, eelkõige läbi 
töökoha ja tegevusala vaba valiku (PS § 29 lg 1) ning ettevõtlusvabaduse (PS § 31). Siiski ei saa 
kellegi vabadus olla tegelikel põhjustel piiramatu. Selle idee sätestabki PS § 19 lg 2, mille kohaselt  
peab igaüks peab õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja arvestama 
teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadust. PS §-s 19 lg-s 2 sisaldab seega muu hulgas 
ka seadusandjale adresseeritud volitust piirata isiku majanduslikku tegevusvabadust. Järelikult kehtib 
isiku majandusliku eneseteostuse osas ka PS § 19 lg-s 2 sätestatud teiste isikute õiguste ja 
vabadustega arvestamise kohustus. Seda on kinnitanud ka Riigikohus, märkides, et õigus vabale 
eneseteostusele on lähtuvalt põhiseaduse § 19 lõikest 2 piiratud isiku kohustusega austada ja 
arvestada teiste isikute õiguste ja vabadustega ning järgida seadust675.    
 
1.3. Vabadus valida tegevusala, elukutset, töökohta  (PS § 29 lg 1) 
PS § 29 kaitseb kutsevaliku vabadust ja määrab, et selle õiguse eeldused ja elluviimise menetlus 
määratakse seadustega. Vastavalt PS § 29 lg 1 ls-le on Eesti kodanikul õigus vabalt valida 
tegevusala, elukutset ja töökohta. PS § 29 lg 1 ls 2 järgi võib seadus sätestada selle õiguse 

                                                      
672 Kirjandus Eesti Vabariigi Põhiseaduses sätestatud põhiõiguste kohta: R. Alexy, Põhiõigused Eesti põhiseaduses, Juridica 
2001/eriväljaanne, 5 jj; Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne, Arvutivõrgus: http://www.just.ee/10716.   
673 Majanduslike põhiõiguste ja -vabaduste kataloogi kohta saksa põhiseaduses vt nt Von Bogdandy, JZ 2001, 157 jj. 
674 Vt selle kohta R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen und Prinzipien, Wirtschaftsverwaltungsrecht, 
§ 5 I 1k 38. 
675 RKÜK 27.06.05 otsus nr 3-4-1-2-05, p 72.   
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kasutamise tingimused ja korra. PS § 29 lg 1 ls 3 ütleb, et kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see 
õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. 
 
Põhiseaduse § 29 lg 1 sätestab tegevusala, elukutse ja töökoha valiku vabaduse ehk lühidalt 
kutsevabaduse, mistõttu on tegemist kogu riigi majanduselu seisukohalt olulise 
vabaduspõhiõigusega. PS § 29 lg 1 sisu kattub ELPH art 15 lg-s 1 nimetatud põhiõiguse sisuga. 
Peale selle kaitstakse kutsevabadust EÜ tasandil tööjõu liikumisvabaduse, teenuste ja asutamise 
vabaduse kaudu, millele omistatakse ka osaliselt põhiõigustega sarnanevat mõju. Kutsevabadus 
kaitseb üksikisiku varalisi positsioone elatise teenimise valdkonnas.  
 
Põhiseaduse § 29 lg 1 esemeline kaitseala hõlmab kolme mõistet. Need on tegevusala, elukutse ja 
töökoht, seejuures hõlmab tegevusala soomõistena nii elukutse kui ka töökoha. Elukutse on iga 
teatavaks ajaks ettevõetud tegevus, millega luuakse ja hoitakse alal elatist, mis on vaieldamatult väga 
oluline isiku eneseteostusõigus. Tegevusala hõlmab kõik traditsioonilised elukutsed (arst, advokaat, 
rätsep, tisler, talupoeg jne.), aga ka need, mis ei mahu ühegi traditsioonilise eriala raamidesse. Igaüks 
on vaba, defineerida endale elukutse.Töökoht seevastu hõlmab kõik need tegevusalad, mille 
esindajad on tööandjaga töölepingulises suhtes ning viitab konkreetsele töökohale ükskõik millise 
tegevusala ja elukutse raames. Kaitstud on ka tegevusalad ja elukutsed, mis on seotud 
ettevõtlusega676. Kahel viimasel juhul  piirnebki põhiseaduse § 29 lg 1 põhiseaduse §-ga 31, vastavalt 
sellele, kas isik tegeleb elukutsega töövõtjana või ettevõtjana.  
 
Põhiseaduse § 29 kaitseala kohta antud erinevaid seisukohti ja tõlgendusi677 analüüsides ei ole 
üheselt selge, kas põhiseaduse §-st 29 saab tuletada üksnes töökoha valiku vabaduse või tuleneb §-
st 29 ka töötajapoolne töölepingu sõlmimise, mittesõlmimise, kujundamise ja lõpetamise vabadus. 
Riigikohus on seni oma otsustes väljendanud seisukohta, et põhiseaduse § 29 kaitseala ei hõlma juba 
tekkinud töö- ja teenistussuhteid678.   
 
Samas on avaldatud ka arvamust, et tekkinud töö- ja teenistussuhted tuleks arvata põhiseaduse § 29 
kaitsealasse679. Sellise järelduse võib muuhulgas teha sellest, et elukutse ja töökoha valimise 
vabaduse garanteerimisest ei ole kasu, kui isikule ei tagata vabadust astuda ja olla töösuhtes, sest 
ilma reaalse töösuhteta ei ole võimalik oma õigusi vabalt valitud töökohale realiseerida – töökoht 
eeldab, et isik töötaks sellel ning töötamine omakorda eeldab töösuhet. Just õigust vabalt valida töö, 
astuda töösuhtesse ning töösuhtes reaalselt ka olla tuleb pidada põhiseaduse § 29 lõike 1 esemelisse 
kaitsealasse kuuluvaks. Põhivabaduse kaitseala selline laiendav tõlgendamine on lubatud põhiõiguste 
või vabaduste kaitseala laia tõlgendamise doktriinist lähtudes. Töösuhtesse astumine ning töösuhte 
kujundamine toimub töölepingu kaudu. Seetõttu võibki öelda, et põhiseaduse § 29 lõike 1 esimene 
lause kaitseb ka töölepinguvabadust ning kui sisustada töölepingu pooltele garanteeritud 
lepinguvabadust sarnaselt teiste eraõiguslike lepingute vabadusega, tähendab see õigust nii sõlmida 
kui ka kujundada lepingut oma äranägemise järgi.680  
 
Kutsevabadus asub ka EÜ õiguse kaitse all, mille moodustab enamjaolt primaarõiguslikud 
eesmärgipüstitused. 
 
Näide: Tarbijakaitse, agraarturupoliitika järgimine681. 
 
Kutsevabaduse esemeline kaitseala on alati riivatud, kui üht elukutse või töökohaga seotud tegevust, 
omadust või seisundit takistatakse, kahjustatakse või kõrvaldatakse682. Põhiseaduse § 29 lg 1 ls 1 
sõnastuse kohaselt jääb personaalse kaitseala osas mulje, nagu oleks kutsevabadus ainult Eesti 
kodanikel. Siiski sätestab põhiseaduse § 29 lg 1 ls 3, et alles seadus saab teha vahet kodanikel ja 
mittekodanikel. Ei ole välistatud, et vastavalt põhiseaduse §-le 9 lg 2 laieneb kutsevabadus ka 
juriidilistele isikutele. PS § 29 lg 1 on majandustegevuse seaduse eelnõu aspektist tähtis, sest 

                                                      
676 RKHK 30.05.2000 otsus nr 3-3-1-20-00.  
677 Vt täpsemalt: Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2002, lk 261–263; G. Tavits. Freedom of 
Contract in Labour Relations. – Juridica International 1999/4, lk 180–181.  
678 RKPJK 11.06.97 otsus 3-4-1-1-97, RKPJK 27.05.98 otsus 3-4-1-4-98.  
679 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2002, lk 158, lk 261-262. 
680 A.Henberg, Tööõigus ja põhiseadus, Juridica, 2004/V, 302 jj.  
681 EÜK, EuZW 1996, 313 ning EuZW 1995, 109. 
682 Vdl GG art 12 riivamise kohta R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen und Prinzipien, 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 21 II 1k 147; W. Frotscher / U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 4 äärenr 74. 
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võimaldab põhiseadusele tuginedes piiritleda sisuliselt kutsetegevust ning ettevõtlust. Samal ajal kui 
PS § 29 lg-s 1 sätestatud kutsevabadus näib eelkõige kaitsvat tööandjast sõltuva isiku 
õiguspositsiooni ja on seotud enam töövõtjate kaitsega, siis PS § 31 lg 1 kaitseb tööandjate 
ettevõtlusvabadust, st isikut kui iseseisvat ning enda eest vastutust kandvat ettevõtjat. Õiguskantsler 
on samuti eristanud, et PS § 29 kaitseb sõltuva tegutsemisega tulu saamist ja § 31 iseseisva 
tegutsemisega tulu saamist683. 
 
1.4. Õigus tegeleda ettevõtlusega (PS § 31) 
PS § 31 täiendab PS §-i 29 õigusega tegeleda ettevõtlusega ning koonduda tulundusühingutesse,  
mis laieneb ka välismaalastele. PS § 31 ls 1 sätestab isiku õiguse tegeleda ettevõtlusega, mida võib 
majandustegevuse vabaduse aspektist pidada PS üheks tähtsamaks põhiõiguseks684. Ettevõtluse 
mõistet on eesti õiguskirjanduses käsitletud kui tulu saamise eesmärgil toimuvat tegevust685, 
iseseisvat elatise teenimise viisi686 ning tööandjate huvisid kaitsvat põhiõigust687. Kui seadus ei 
sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikega ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja 
kodakondsuseta isikutel. Personaalselt on ettevõtlusvabadus PS § 31 ls 3 kohaselt kõigi ja igaühe 
õigus. Ettevõtlusvabadus laieneb põhiseaduse § 9 lg 2 kohaselt ka juriidilistele isikutele. Seda 
kinnitab ka PS § 31 ls 1, 2. alt, mille kohaselt on Eesti kodanikel õigus koonduda tulundusühingutesse 
ja -liitudesse.  
 
Ettevõtluse kaitsealaks on iseseisev elatise teenimine688. Ettevõtluse esemeline kaitseala hõlmab kõik 
tegevusalad ja elukutsed, mille puhul üksikisik ei ole kellegi teisega töösuhtes.689 Ettevõtlusvabaduse 
esemeline kaitseala piiritleti esmakordselt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 28. 
aprilli 2000. a otsuses. Otsuses märgitakse, et ettevõtlus on tegevus, mille eesmärgiks üldjuhul on 
tulu saamine kauba tootmise, müümise, teenuste osutamise, vara realiseerimise jne kaudu. 
Ettevõtlusvabaduse esemeline kaitseala hõlmab kõiki tegevusalasid ja elukutseid, mille puhul isik 
pakub enda nimel kaupu või teenuseid.690 Järgnevates lahendites on Riigikohus täpsustanud, et 
kaitsealasse kuulub tulu saamise eesmärgil toimuv tegevus691, et kaitseala ei sõltu tegevusmahust692 
(st ükskõik kui väikesemahuline tegutsemine on käsitletav ettevõtlusena) ning et kaitseala määramisel 
on oluline ka isiku tegelik tahe tehingute käsitlemisel kas isikliku või ettevõtlustehinguna693.    
 
Õiguskantsler on leidnud, et ettevõtlusvabaduse kaitsealasse kuuluvad ka ettevõtlusega seotud 
varalised positsioonid, sest need on eelduseks ettevõtja võimele reaalselt tegutseda694. 
Ettevõtlusvabaduse kaitseala hõlmab muuhulgas lepinguvabadust695. Seega kuulub 
ettevõtlusvabaduse esemelisse kaitsealasse ka vabadus sõlmida, kujundada ja lõpetada töölepinguid, 
sest ettevõtluse käigus kasutatakse väga palju sõltuvuslikku tööd tegevate isikute teenuseid. Seega 
on tööandja kui ettevõtja töölepinguvabadusõigus ettevõtlusvabadusega hõlmatud ning tuleneb 
põhiseaduse §-st 31.696  
 
PS § 31 ls 1, 2. alt garanteerib sarnaselt EPH art-le 12 kaks tähtsat majanduslikku põhivabadust. 
Need on õigus moodustada tulundusühinguid (äriühinguid) ja õigus koonduda liitudesse. Põhiseaduse 
§ 31 ls 1, 2. alt kaitseb seega ühinemisõigust tulu saamise eesmärgil. Ühing või liit on füüsiliste või 
juriidiliste isikute kogum, mis on moodustatud pikemaks ajaks ühise eesmärgi nimel vabatahtlikkuse 

                                                      
683 Õiguskantsleri arvamus riikliku pensionikindlustuse seaduse 01.01.2002-06.01.2005 kehtinud § 43 lg 1 vastavusest 
põhiseadusele, 27.05.2005 nr 9-2/050745/0502923.  
684 Vt ettevõtlusvabaduse definitsiooni kohta. A. Mutt, Ettevõtlusvabaduse õiguslik olemus, Juridica 2006/IV, 380 jj. 
685 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2002, lk 270–273.  
686 Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne. (Põhiseaduse 2. peatükk). Arvutivõrgus: 
http://www.just.ee/10716 (04.07.2007). 
687 Eelnev viide. 
688 Vrdl GG art 12 kaitseala kohta R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen und Prinzipien, 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 21 I 1k 144 jj; W. Frotscher / U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 4 äärenr 63 jj. 
689 Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne. (Põhiseaduse 2. peatükk). Arvutivõrgus: 
http://www.just.ee/10716 (04.07.2007). Vt kriitikat sellisel kujul ettevõtlusvabaduse defineerimise suhtes A. Mutt, 
Ettevõtlusvabaduse õiguslik olemus, Juridica 2006/IV, 380 jj.   
690 RKPJK 28.04.2000 otsus nr 3-4-1-6-00.  
691 RKPJK 06.03.2002 otsus nr 3-4-1-1-02.  
692 RKHK 06.06.2005 otsus nr 3-3-1-20-05. 
693 RKHK 28.06.2004 otsus nr 3-3-1-30-04. 
694 Õiguskantsleri ettepanek sotsiaalministrile algatada koheselt toetusstreikide regulatsiooni põhiseadusega kooskõlla viimise 
menetlus, 31.12.2004 nr 6-8/1428.  
695 R. Maruste, Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja vabaduste kaitse. Tallinn 2004, lk 470. 
696 A.Henberg, Tööõigus ja põhiseadus, Juridica, 2004/V, 302 jj.  
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alusel ja mille tahte kujundamine toimub organiseeritult. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et PS § 
31 annab nimetatud õigused sõnaselgelt üksnes Eesti Vabariigi kodanikele. Eestis viibivad välisriikide 
kodanikud ja kodakondsuseta isikud omavad antud õigusi üksnes juhul, kui seadusega ei ole ette 
nähtud teisiti. 
 
Ettevõtlusvabaduse kaitseala on riivatud, kui mõnda ettevõtlusega seotud tegevust, omadust või 
seisundit takistatakse, kahjustatakse või kõrvaldatakse697. Juba 1999. aastal kinnitas Riigikohus, et 
ettevõtluspiirangutena on käsitletavad nii piirangud isiku enda kui ka tema tegevuse suhtes698. 
Kahtluse korral tuleb alati lähtuda kaitseala riivest. PS § 31 ls 1, 2. alt järgi võib seadus sätestada 
selle õiguse kasutamise tingimused ja korra (lihtne seadusereservatsioon). Seega lubab PS riigil 
regulatsioonidega sekkuda isiku ettevõtlusvabadusse. Formaalselt eeldab iga piirang seaduse 
olemasolu. Majandustegevuse seaduse eelnõu puhul oleks majandustegevuse mõiste sisustamisel 
otstarbekas lähtuda PS § 31 dogmaatilisest käsitlusest. PS § 31 osutuks kindlaks põhiseaduslikuks 
pidepunktiks isiku majandustegevuse vabaduse garanteerimisel ning piiramisel.  
 
1.5. Omandiõigus  (PS § 32, PS § 39) 
Põhiseaduse § 32 lg 1, 2 ja 3 sätestavad omandiõiguse699. Lisaks sellele on põhiseaduse §-s 32 lg 1 
ls-s 3 ja lg 3 juttu varast. PS § 32 lg 2 ls 1 annab igaühele ka põhiõiguse omandit kasutada vallata ja 
käsutada. Seega võib omandiõigust pidada üldiseks põhiseaduslikuks varaõiguseks. Kui PS § 29 lg 1 
ja PS § 31 annavad isikule õiguse majandustegevust teostada, siis PS § 32 kaitseb 
majandustegevuse teostamise vahendeid ja nende kasutamist700 ning majandustegevuse teostamise 
tulemusena saadud vara. 
 
Eraomand on liberaalses õigusriigis erainitsiatiivi põhialus. Omandiõigus sisaldus kõigis Eesti 
varasemates põhiseadustes ja seda kaitseb EIÕPKK 1. protokolli art 1. Süstemaatiliselt on 
põhiseaduse § 32 kõige üldisem põhiõigus, mis kaitseb varalisi positsioone. Spetsiaalsed varalisi 
positsioone kaitsvad põhiõigused sisalduvad veel põhiseaduse §-des 29, 31, 32 lg 4, 39. 
 
Omandiõiguse funktsiooniks on tagada põhiõiguse kandjale vabadussfäär varaliste õiguste 
valdkonnas ning võimaldada tal selle kaudu kujundada oma elu ise omal vastutusel. 
Majandushaldusõiguslikust aspektist on PS § 32 eriti tähtis, sest iga majandustegevuse põhieesmärk 
on genereerida majanduslikku omandit, st iga inimene soovib enda vara kasvatada. Kui PS § 29 lg 1 
ls 1 ja PS § 31 kaitsevad majandusliku vara soetamisprotsessi, siis PS § 32 kaitseb soetatut ennast. 
Nagu ülal viidatud on õiguskantsler tõlgendanud ettevõtlusega seotud varalised positsioonid 
ettevõtlusvabaduse kaitsealasse kuuluvaks. Õiguskantsler leidis, et kuna Riigikohus pidas 
käibemaksu mahaarvamise keeldu, mis kahtlemata riivab just ettevõtja varalisi positsioone, 
ettevõtlusvabaduse riiveks701, võib järeldada, et PS § 31 kaitse all on nii ettevõtja tegevus kui ka 
ettevõtja ettevõtlusega seotud varalised positsioonid.       
 
Põhiseaduse § 32 lg 1 ls 1 kohaselt on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. Lg 2 ls 1 lisab, 
et igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. 
 
Põhiseaduse § 32 lg 1, 2 ja 3 moodustavad ühtse kaitseala. Omandiõigust võib tähistada ka kui üldist  
põhiseaduslikku varaõigust, sest põhiseaduse § 32 kaitseb vara kõige laiemas tähenduses. 
Põhiseaduse § 32 kaitseb ka kõiki tsiviilõiguslikke ja avalik-õiguslikke varalisi positsioone. Oluline on, 
et positsioonil on mingi rahas mõõdetav väärtus. 
 
Omand on absoluutne asjaõigus, st omanik võib asja kõikvõimalikel viisidel käsutada. Põhiseaduse § 
32 on kõigi ja igaühe õigus, mis laieneb põhiseaduse § 9 lg 2 kohaselt ka juriidilistele isikutele. 
Kodifitseerimisprojekti raames on PS §-st 32 tulenev omandiõigus kindlaks baasiks regulatsioonile, 
mis käsitleb isiku majandustegevuse piiramist omandiõiguse riivamise kaudu. Omandiõiguse 
piirangute õigustamisel oleks soovitav kontrollida, kas samad piirangupõhjused sobivad ka 
ettevõtlusvabaduse riivet õigustama.  
 
Näide: Tehase sulgemine, sest seadmed kujutavad endast ohtu avalikkusele või tootmisseadmete sundvõõrandamine. 
Siinkohal on nõutud proportsionaalsuse kontroll (kaalumine) PS § 32 dogmaatika valguses. 

                                                      
697 RKPJK 28.04.2000 otsus nr 3-4-1-6-00.  
698 RKPJK 17.03.1999 otsus nr 3-4-1-1-99.  
699 Vt PS § 32 kohta K. Ikkonen, Omandiõigus ja selle piirid, Juridica 2006/I, 54 jj. 
700 Saksa õiguses nimetatakse mistahes majandustegevuse teostamise vahendeid seadmeteks (Anlage). 
701 RKPJK 06.03.2002 otsus nr 3-3-1-1-02. 
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1.6. Õigus saada (PS § 44) ja levitada (PS § 45) ma jandusliku informatsiooni 
PS § 44 lg 1 kohaselt on igaühel õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. 
Seda põhiõigust konkretiseerivad PS § 44 lg-d 2, 3, 4 ja täiendab PS § 51. Majandusliku 
informatsiooni- ja kommunikatsioonivabadus on varustatud spetsiaalse lihtsa seadusreservatsiooniga 
(keelureservatsioon), mis võimaldab põhiõiguse kitsendusi, viidates põhiseadusest madalamale ehk 
lihtõigusele. Nii kohustab PS § 44 lg 2 kõiki riigiasutused, kohalikke omavalitsusi ja nende ametiisikuid 
seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni, mida seadus ei 
keela. Mis seadusega keelatud on, selle määrab aga lihtseadusandja. Seega samastub PS § 44 lg-s 
2 sisalduv viitereservatsioon sisuliselt lihtsa seadusreservatsiooniga, nõudes üksnes, et põhiõigust 
kitsendav seadus oleks keeluseadus. 
 
Antud põhiõiguse majandushaldusõiguslik tähtsus ilmneb, kui mõelda, et informatsiooni vaba 
liikumine (sh majandusliku teabe hankimine) on aluseks pea igale majandusvaldkonnale702. Seejuures 
võib täheldada vajadust sätestada õigus informatsiooni saamiseks nö kahepoolselt, st nii 
majandustegevust teostavale isikule kui ka järelevalve eesmärgil avaliku võimu kandjale. 
 
Eeskätt on PS § 44 aspektist tähtis majandustegevusega tegelevate isikute poolt informatsiooni 
saamise õigus. Isiku põhivabadus vabalt saada ja vahetada majanduslikku informatsiooni seab 
kindlasti suunise majandushaldusõiguse kodifitseerimisel. Näiteks võiks PS § 44 pidada selgeks 
pidepunktiks selliste riigipoolsete teavitamiskohustuste sätestamiseks, mis on seotud isiku 
majandustegevuse vabaduse garanteerimise ning piiramisega.  
 
Peale selle on majandusliku informatsiooni- ja kommunikatsioonivabaduse juures tähtis ka järelevalve 
aspekt, st et ka avaliku võimu kandja vajadusel majanduslikku informatsiooni saaks. PS § 42 ja § 44 
sätestavad andmekaitse küll ainult punktide viisi, kuid Informatsioonialast enesemääramise õigust 
võib aga tuletada ka teistest tagatistest. Sellega seoses tuleb meenutada PS § 3 ja PS § 10 
eesmärgipüstitusest tulenevat seadusliku piirangu põhimõtet, mille kohaselt kuuluvad andmekaitse ja 
andmetöötluse alused ja sisu seadusliku kaitse alla ning nende reguleerimist peetakse Eesti elanike 
põhiõiguslikku olukorda arvestades nõutavaks. Reguleerimist vajab majandustegevuse seaduse 
üldosa seaduses eriti see, kas ja millises ulatuses majandustegevuse asutused võivad hoida 
majandustegevusega tegelevate isikute isikuandmeid. Andmete väljastamise tingimuseks on nende 
vajalikkus ning peab eristama seda, kas andmeid võib välja võtta isiku kaasabil, kelle kohta andmeid 
soovitakse, või ilma. Väljastamist tuleb eristada andmete salvestamisest ja kasutamisest703. Siinkohal 
tuleb seega arvestada seadusandliku piirangu põhimõttega, mistõttu tuleb majandustegevuse üldosa 
seaduse eelnõus ette näha mitte ainult teabe saamist majandustegevuse registrist vaid ka see, et 
majandustegevuse seaduses võetaks seisukoht andmekaitseõiguslikes küsimustes. 
 
PS §-s 45 sätestatud individuaalse sõnavabaduse tähtsus ilmneb, kui siduda see majanduslike 
eesmärkidega. Nii võib täheldada PS §-s 45 majandusliku reklaami põhiseaduslikku sätestatust704. Ka 
õiguskantsler on leidnud, et tervel kohaliku omavalitsuse territooriumil kehtiv reklaamikeeld riivab PS 
§ 45 lg-s 1 sätestatud igaühe väljendusvabadusõigust705. Kirjanduses märgitakse, et äritegevuses 
võib piiranguks olla teatud toodete reklaami keeld või piiramine näiteks tervise ja kõlbluse huvides706. 
 
PS § 45 ls 2 on varustatud kvalifitseeritud seadusreservatsiooniga, mille kohaselt võib seda õigust  
seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime 
kaitseks. 
 
Lisaks PS §§-dele 44 ja 45 on üheks majanduslikku informatsiooni puudutavaks põhiõiguseks 
informatsioonilise enesemääratlemise õigust707, mille aluseks on üldise isiksuse osana PS § 19 lg 1.  

                                                      
702 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen und Prinzipien, Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 19 I 1k 
138. 
703 Vdl selle kohta GewO § 11 ja § 14. 
704 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen und Prinzipien, Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 19 I 1k 
137. 
705 Õiguskantsleri 01.02.2005 taotlus Riigikohtule Kuressaare Linnavolikogu 27.05.2004. a määruse nr 17 „Alkoholireklaami 
keelupiirkonna määratlemine“ punkti 1 kehtetuks tunnistamiseks. Riigikohus piirangu materiaalset põhiseaduspärasust ei 
hinnanud, sest piirang oli juba formaalselt põhiseadusega vastuolus, vt Riigikohtu lahendite tabel.   
706 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2002, lk 317. 
707 Vdl informatsioonilise enesemääratlemise õiguse kohta E. Tikk, Informatsioonilise enesemääratlemise rahvusvahlis-õiguslik 
raamistik, sisustamine Eesti-õiguses ja selle praktilisest kohaldamisest veebikeskkonnas, magistritöö, Tartu Ülikool 2004. 



174 
 

 
1.7. Õigus äriruumide puutumatusele (PS § 33) 
 
PS § 33 seos PS §§-dega 29 ja 31 ilmneb siis, kui mõelda, et nii kutse- kui ettevõtlusvabaduse 
teostamine toimub reeglina isiku äriruumides. Seega omab kaalu argument, et kui PS kaitseb selgelt 
kutse- ning ettevõtlusvabadust, siis peab ta vältimatult ka nende õiguste teostamise ruume kaitsma708. 
 
Vastavalt PS § 33 ls-le 2 ei tohi tungida kellegi eluruumi, valdusse ega töökohta ega neid ka läbi 
otsida, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel ja korras avaliku korra, tervise või teiste inimeste 
õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks või tõe 
väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses. PS § 33 ls 2 on seega varustatud kvalifitseeritud 
seadusreservatsiooniga, st küsimuse, milline riive eesmärk on lubatav ehk legitiimne, otsustab 
seejuures materiaalses piiriklauslis kasutatud mõistete tõlgendus.  
 
PS §-s 33 sätestatud õigus garanteerib üksikisikule elementaarse elukeskkonna, tema ruumilise 
erasfääri kaitse. Põhiseaduse § 33 on üksikisiku õigus, et riik ta rahule jätaks, oluline väljendus. 
Seega võib PS § 33 pidada nn äriruume kaitsvaks subjektiivseks õiguseks. Siinkohal on oluline tähele 
panna, et PS § 33-s sätestatud põhiõigusel on majanduslik seos PS §-s 29 ettenähtud 
kutsevabaduse, PS §-s 31 nimetatud ettevõtlusvabadusega ning PS §-s 32 toodud 
omandipõhiõigusega. Mõlemad põhiõigused on ilmselt hõlmatud PS § 33 lauses 2 toodud „valduse” 
ning „töökoha” mõistetega. Nimelt toimub ettevõtlus- ning kutsevabaduse teostamine tavaliselt selleks 
ettenähtud ruumides. Kuigi PS ei nimetada selgesõnaliselt äriruumi mõistet, siis võib PS § 33 
teleoloogilisel ja tõlgendamisel jõuda järeldusele, et PS § 33 kaitseb ka äriruume. Sellist järeldust 
kinnitab ka PS § 33 süstemaatiline paiknevus, nimelt vahetult pärast põhilisi majanduslikke 
põhiõiguseid (kutsevabadus, ettevõtlusvabadus, omandiõigus). Seega võiks PS § 33 kodifitseerimisel 
seada aluse majandustegevuseks vajalike ruumide, nn äriruumide, kaitseks. 
 
EÜK on eitanud äriruumide EÜ põhiõigusliku kaitset, sest sellise kaitse standard on liikmesriigiti väga 
erinev ning ühtset käsitlust ei ole võimalik tuletada ka EIÕPKK art 8 kaudu, mis sätestab õiguse 
austusele era- ja perekonnaelu vastu. 
 
Problemaatiliseks võib PS § 33 ls 2 juures pidada avaliku korra mõistet. Avalikku korda ei saa 
samastada õiguskorraga, sest see moondaks materiaalse piirangupõhjuse lihtsaks 
seadusreservatsiooniks. Samuti ei oleks seletatav, miks lubab avalik kord riivamist üksnes seadusega 
sätestatud juhtudel ja korras, nagu reeglina on öeldud, sest see sisaldaks juba niigi seadusega 
sätestatud juhud ja korra. Avalik kord peab seetõttu käima õigusväliste normide kohta, hõlmates 
nende normide põhikogumi, ilma milleta oleks kooselu talumatu ja ohtlik. Seejuures ei pruugi esitada 
talumatusele ja ohtlikkusele liiga kõrgeid nõudmisi. Proportsionaalsuse põhimõte tagab tegeliku 
kontrolli. 
 
1.8. Majandusliku ebavõrdse kohtlemise keeld (PS § 12) 
 
Individuaalsete majanduslike põhiõiguste teostamine eeldab, et riik isikuid majanduslikes küsimustes 
võrdselt kohtleks709. Võrdsuse printsiibi sisuks on nõue, mille kohaselt peab riigivõim kohtlema 
võrdseid võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt (§ 12 lg 1 ls 1). Riigivõim ei tohi majandussubjekte 
meelevaldselt ebavõrdselt kohelda. Võrdsusõigused erinevad vabadusõigustest oma struktuurilt. Kui 
vabadusõigused tagavad üksikisikule otsustamisvabaduse, midagi teha või tagamata jätta, siis 
võrdsusõigused kaitsevad võrdseid ebavõrdse ja ebavõrdseid võrdse kohtlemise vastu. Et teha 
kindlaks, kas keegi on kellegagi (miski millegagi) võrdne või ebavõrdne, peab olema vähemalt kaks 
isikut, isikute gruppi või faktilist asjaolu, keda või mida omavahel võrrelda. 
 
Majandushaldusõiguslikust seisukohast on raske võrdsuse printsiipi alahinnata, sest vaba turu ja 
konkurentsi toimimine eeldab majandussubjektide riigipoolset võrdset kohtlemist. 
Kodifitseerimisprojekti seisukohast ongi võrdsuspõhiõigus põhiseaduslikuks väljenduseks vaba 
konkurentsi tagamisel riigi poolt. Samuti võib võrdsuspõhiõigus eriti relevantseks muutuda avalike 
hangete ning toetuste  korral. Riigikohus on korduvalt rõhutanud võrdse kohtlemise olulisust, 

                                                      
708 BVerfGE 32, 54, 68; 76, 83, 88; BVerfG NJW 1997, 2165; R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen 
und Prinzipien, Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 21 VI 1 1k 152; Battis, JuS 1973, 25. 
709 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen und Prinzipien, Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 23 I 2 
1k 165 jj. 
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märkides, et avaliku ressursi eraõigusliku isiku kasutusse andmine peab toimuma kohases 
menetluses, mis tagab ühetaolise kohtlemise, avalikkuse ja läbipaistvuse ning proportsionaalsuse710. 
Sellise menetluskorra puudumine võib riivata majandussubjektide õigust võrdsele kohtlemisele711. 
Seega avalik võim ei tohi luua majandussubjektidele põhjendamatuid eeliseid.   
Võrdsuse printsiibi olulisust näitab ka Riigikohtu praktika, sest juhul kui Riigikohus on tuvastanud 
vastuolu võrdsuspõhiõigusega, ei pea kohus vajalikuks enam kontrollida piirangu kooskõla PS §-ga 
31712.   
 
EÜ tasandil713 on üldine võrdse kohtlemise nõue sätestatud EÜL art-s 12 ja ELPH art-s 20 ja art 21 lg-
s 2 (diskrimineerimiskeeld). Sellest tuleb eristada spetsiaalseid diskrimineerimiskeeldusid, mis on 
sätestatud EÜL art-s 137 ja art-s 141 ning ELPH art-s 23. Absoluutsed diskrimineerimiskeelud 
sisalduvad ELPH art-tes 21 ja 26. 
 
1.9. Kokkuvõte majanduslike põhiõiguste kohta 
 
Kokkuvõtlikult öeldes on majanduslikult tähtsamateks põhiõigusteks kutse- ja tegevusala vabadus 
(PS § 29 lg 1), ettevõtlusvabadus (PS § 31) ning omandiõigus, mis on varustatud lihtsate 
seadusreservatsioonidega, mille puhul lubab PS seadusandjal õigust seadusega riivata, ilma sisulisi 
ega formaalseid nõudeid esitamata, välja arvatud eeldus, et reguleerimine peab toimuma seadusega. 
Seega tuleks täna kehtivate piirangute põhiseaduspärasust kontrollida üldise tuvastamisskeemi ning 
selle raames kontrollitava proportsionaalsuse kaudu714. Ka Riigikohus on öelnud, et 
ettevõtlusvabaduse piiramiseks piisab igast mõistlikust põhjusest715, mis pole Põhiseadusega 
vastuolus716.  
 
Kvalifitseeritud seadusreservatsiooniga on seevastu varustatud majandusliku informatsiooni saamise 
(PS § 44) ja levitamise õigus (PS § 45) ja õigus äriruumide puutumatusele (PS § 33), mis kujutavad 
endast pigem kõrvalisemaid majanduslikke põhiõiguseid. 

                                                      
710 RK erikogu 20.12.01 otsus nr 3-3-1-15-01, p 14; RKHK 15.12.05 otsus nr 3-3-1-59-05, p 17; RKHK 15.03.06 otsus nr 3-3-1-
5-06, p 16. 
711 Vt RKHK 15.12.05 otsus nr 3-3-1-59-05, p 21. Käesoleval juhul kohus rikkumist ei tuvastanud, küll aga viitas selle 
põhimõttelisele võimalikkusele.  
712 RKPJK 26.09.2007 otsus nr 3-4-1-12-07. 
713 Vdl Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen und Prinzipien, Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 23 I 
2 1k 165. 
714 Saksa õiguses on kutsevabaduse kontroll samuti tugevalt orienteeritud proportsionaalsuse kontrollile, vt selle kohta nt P. J. 
Tettinger teoses; Tettinger/Wank, GewO Einl, äärenr 85 jj. 
715 RKPJK 10.05.2002 otsus nr 3-4-1-3-02, p 14.  
716 RKPJK 30.04.2004 otsus nr 3-4-1-3-04, p 27.  
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2. Majanduslike põhiõiguste piirangupõhjused 

Järgnevalt tuleb välja selgitada, millised piirangupõhjused seab majanduslike põhiõigustele PS, sest 
põhiõiguseid võib realiseerida ning piirata üksnes kooskõlas PS-ga. Majanduslike põhiõiguste 
piirangupõhjused on otstarbekas väljas selgitada üldlevinud riivedogmaatika kaudu, mille kohaselt 
võib põhiõiguseid riivata üksnes juhul, kui riive on formaalselt ja materiaalselt põhiseaduspärane717.  
 
Põhiõiguse riive mõistet tuleb eristada põhiõiguse rikkumise mõistest. Põhiõiguse riive läheb üle 
põhiõiguse rikkumiseks ainult siis, kui see on formaalselt või materiaalselt põhiseadusvastane. 
Põhiõiguse riive formaalse ja materiaalse põhiseaduspärasuse kriteeriumid tuleb võtta piiriklauslitest. 
Seega tuleb siinkohal heita pilk PS §-s 11 sätestatud üldisele piiriklauslile ning majanduslike 
põhiõiguste juures sätestatud erilistele lihtsatele ja kvalifitseeritud piiriklauslitele. 
 
Kui formaalse põhiseaduspärasuse kontrolli raames tuvastatakse, kas piirang vastab kõigile 
põhiseaduse pädevuse, menetluse ja vormi nõuetele718, siis materiaalse põhiseaduspärasuse 
kontrollimisel vaadeldakse, kas piirang tugineb materiaalsetele põhiseaduslikele piirangupõhjustele. 
Ka Riigikohus on leidnud, et esmalt tuleb välja selgitada legitiimne eesmärk, mille saavutamiseks 
asjaomaseid põhiõiguseid riivatakse. Alles pärast seda saab asuda piirangu proportsionaalsuse 
tuvastamisele.719 Seega tuleb paratamatult piirangupõhjuste tuvastamisel lähtuda põhiseaduse 
materiaalsest õigusest. Tähtsaim norm põhiõiguste piirangupõhjuste määratlemisel on PS § 11, mille 
ls-s 1 kasutatav väljend „kooskõlas põhiseadusega“ kujutab endast kogu PS-i suhtest kehtivat üldist 
piiriklauslit ning ls 2 proportsionaalsuse nõuet. PS § 11 kaudu on järelikult võimalik esile tuua kõik 
põhiseaduses sisalduvad piirangupõhjused. 
 
2.1. Üldisest piiriklauslist tulenevad piirangupõhj used (PS § 11) 
Majanduslike põhiõiguste piirangupõhjus on ainult siis materiaalselt põhiseaduspärane, kui see on 
vastavalt PS § 11 ls-le 1 kooskõlas PS-iga ning vastab PS § 11 ls 2, 1. alt poolt nõutud 
proportsionaalsuse põhimõttele ega riku PS § 11 2 ls, 2. alt-st tulenevat olemuse moonutamise 
keeldu (kuivõrd olemuse moonutamise keeld on identne proportsionaalsuse põhimõttega, siis on 
viimast rikutud ainult siis, kui pole kinni peetud esimesest).  
 
Majanduslike põhiõiguste piirangupõhjused on kooskõlas PS § 11 ls-st 1 tuleneva üldise piiriklausliga, 
kui need tulenevad üksikute põhiõiguste erilistest piiriklauslitest, põhikohustustest või muudest 
materiaalsetest põhiseaduslikest normidest, mis sätestavad materiaalsed põhiseaduse printsiibid. 
 

2.1.1. Põhiseaduse materiaalsed printsiibid  

PS on üldiste materiaalsete põhiseaduse printsiipide sõnastamisel suhteliselt tagasihoidlik, kuid neid 
siiski leidub. Tähtsamateks materiaalseteks põhiseaduslikeks põhimõteteks on üldine 
seadusereservatsioon (PS § 3 lg 1 ls 1) ning määratuse põhimõte (PS § 13 lg 2). Ülejäänud PS 
materiaalseteks majanduslikke põhiõiguseid piiravateks printsiipideks on välislepingute siduvuse 
põhimõte (PS §§ 120-123), sotsiaalriigi põhimõte (PS § 10), õigusriigi põhimõte (PS § 10), Euroopa 
Liitu kuuluvuse põhimõte (EV PS Täiendamise seadus § 1), kohaliku omavalitsuse põhimõte (PS § 
154 jj), Keskkonnapõhimõte (PS § 5, § 53) ning PS majandushaldusõiguslikult tähtsad 
volitusregulatsioonid (PS § 111 ja § 132). Taolised põhiseaduse printsiibid ei tohi muidugi 
seadusreservatsiooni ega spetsiaalseid materiaalseid seadusreservatsioone õõnestada. 
 
2.1.1.1. Seadusreservatsiooni põhimõte (PS § 3 lg 1 ls 1)  
Üdise seadusreservatsiooni allikas on PS § 3 lg 1 ls 1, mille kohaselt peab kogu riigivõimu teostamine 
põhinema põhiseadusel ja seadustel. PS § 3 lg 1 ls-s 1 muutub seega äratuntavaks PS § 1 lg-s 1 ja 
§-s 10 sätestatud demokraatia printsiibi oluline aspekt. Vastavalt PS §-le 1 lg-le 1 ja PS §-le 56 
teostab rahvas Riigikogu valimistega kõrgeimat riigivõimu. Selle taustal nõuab demokraatia printsiip, 
et seadusandja ei tohi talle antud seadusandlusõigustust täidesaatvale võimule delegeerida, isegi kui 
see delegatsioon peaks toimuma seadusega. Just see on parlamendi reservatsiooni kujul 
seadusreservatsiooni esemeks: seadusandja peab kõik olulised, eriti põhiõiguste seisukohalt olulised 

                                                      
717 J. Schwabe. Probleme der Grundrechtsdogmatik. Darmstadt, 1977, lk 23; R. Alexy, Theorie der Grundrechte, lk 347 jj; G. 
Lübbe-Wolff. Grundrechte als Eingriffsabwehrrechte. Baden-Baden, 1988, lk 14, 27 jj. Riigikohtu praktikas selgesõnaliselt 
alates 06. märtsi 2002. aasta otsusest nr 3-4-1-1-02.  
718 Vt R. Alexy. Theorie der Grundrechte, lk 348 j. 
719 Nt RKPJK 10.05.2002 otsus nr 3-4-1-3-02, p 15. 
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küsimused otsustama ise ega tohi nende sätestamist delegeerida720. Igal juhul kehtib see riigi ja 
kodaniku vaheliste suhete kohta721. Riigikohus on korduvalt rõhutanud põhimõtet, et PS § 3 1. lõike 
esimesest lausest ja §-st 11 tulenevalt tohib põhiõiguste ja vabaduste piiranguid kehtestada ainult 
seadusjõulise õigusaktiga. Põhiseadus ei näe ette muid võimalusi põhiõiguste ja vabaduste piirangute 
kehtestamiseks. See põhimõte on absoluutne ning välistab võimaluse kehtestada põhiõiguste ja 
vabaduste piiranguid seadusest allpool seisvate õigusaktidega722. Näiteks on Riigikohus leidnud, et 
riigi alkoholipoliitika on seotud põhiõiguste ja vabaduste kasutamisega, mistõttu peaks 
alkoholipoliitika, sh alkoholi tootmine, müük, sissevedu jmt tegevus olema reguleeritud mitte 
haldusaktide, vaid seaduse tasemel õigusaktiga, s.o alkoholiseadusega723. Seadusereservatsiooni 
põhimõte leidis kinnitamist ka ühes suhteliselt hiljutises otsuses, kus Riigikohus rõhutas taaskord, et 
põhiõigusi puudutavates küsimustes peab kõik põhiõiguse realiseerimise seisukohalt olulised otsused 
langetama seadusandja724.   
 
2.1.1.2. Määratuse põhimõte (PS § 13 lg 2) 
Teiste üldiste piiriklauslite seast, mida PS § 11 ls 1 väljendiga „kooskõlas põhiseadusega“ puudutab, 
tuleb tähelepanu alla võtta PS § 13 lg 2, mis ütleb, et seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest. 
See peab muutma riigivõimu üksikisiku jaoks ettearvatavaks, mis on vabadusliku eksistentsi oluliseks 
eelduseks725 ning sätestab sellega määratuse põhimõtte, mis on õigusriigi printsiibi oluline element. 
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on seda selgelt kinnitanud, rõhutades õiguslike 
tagajärgede ettenähtavuse ning regulatsiooni järgitavuse olulisust726. Määratuse põhimõte nõuab, et 
norm, millele riive tugineb, oleks piisavalt määratud. Selle nõude võib täita ka täidesaatva võimu 
määrus. Riigikohtu tõlgenduse kohaselt tähendab see, et õigusnormid peavad olema piisavalt selged 
ja arusaadavad, et üksikisikul oleks võimalik avaliku võimu organi käitumist teatava tõenäosusega 
ette näha ja oma käitumist reguleerida. Kodanik "peab saama – kui tarvis, siis asjakohase nõustamise 
abiga – asjaolusid arvestades mõistlikul määral ette näha tagajärgi, mida teatud tegevus võib kaasa 
tuua. Need tagajärjed ei pea olema absoluutse kindlusega ettenähtavad: kogemus näitab, et see on 
saavutamatu"727. Seega õigusselgus tähendab, et õigusaktid peavad olema sõnastatud selgelt ja 
arusaadavalt ning olema piisavalt ammendavad ja täpsed, et igaühel oleks võimalik mõista 
regulatsiooni ning selle kohaselt seada oma käitumine728. Määratuse põhimõtte kogu tähendus tuleb 
ilmsiks siis, kui siduda see teise nõudega – seadusreservatsiooniga. PS § 13 lg 2 hõlmab ka selle, 
sest annab seadusele selgesõnaliselt ülesande kaitsta igaühte riigivõimu omavoli eest. 
 
2.1.1.3. Välislepingute siduvuse põhimõte (PS §§ 120-123) 
Eesti Vabariigi välissuhete ja välislepingute sõlmimise õiguslikud alused on sätestatud PS §§-des 
120-123. Nagu juba ülal kirjeldatud, on nimetatud PS paragrahvid Eesti majandushaldussüsteemi 
analüüsimisel raske alahinnata, sest Eesti Vabariik on mitmete välislepingutega endale võtnud 
majanduslikke kohustusi (vt ülal). Seega on  PS §§ 120-123 kindlasti üheks põhiseaduslikuks 
tugisambaks majandushaldussüsteemi ülesehitamisel ning edasiarendamisel. 

 
2.1.1.4. Sotsiaalriigi põhimõte (PS § 10) 
Põhiseaduse §-s 10 selgelt sätestatud sotsiaalriigi põhimõte (nimetatakse ka lihtsalt sotsiaalriik) on 
vahetult kehtiv õigus ning seega rohkem kui pelgalt soovitus. Sotsiaalriigi printsiip tähendab, et riik ei 
tohi oma kodanikku kunagi hätta jätta. Riik peab hoolitsema nende kodanike eest, kes ei suuda 
endale ise elatist teenida, ja tagama ka neile äraelamise. Garantii sisu ja ulatus on suuresti 
seadusandja määratleda, põhiseaduslik printsiip nõuab ainult üleelamiseks hädavajaliku miinimumi 
tagamist.729 Riigikohus on rõhutanud, et seadusandjal ei saa sotsiaalsete põhiõiguste kujundamisel 
olla piiramatut suvaõigust, mis muuhulgas tähendab, et seadusandja ei tohi põhiõiguste kujundamisel 

                                                      
720 Vdl BVerfGE, 47. kd, lk 46 (78 j). Seda on sõnaselgelt kinnitanud ka Riigikohus oma 24.12.2002 otsuse nr 3-4-1-10-02 
punktis 24: „Seadusandja peab kõik põhiõiguste seisukohalt olulised küsimused otsustama ise ega tohi nende sätestamist 
delegeerida täitevvõimule”. 
721 Vdl BVerfGE, 82. kd, lk 212 (226 j). 
722 RKÜK 11.10.2001 otsus nr 3-4-1-7-01, p 15. 
723 RKPJK 20.12.1996 otsus nr 3-4-1-3-96, p VI. 
724 RKÜK 03.12.2007 otsus nr 3-3-1-41-06, p 22.  
725 R.Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses – Juridica eriväljaanne, 2001, lk 36. 
726 RKPJK otsus 12.01.  1994, nr III-4/A-1/94. – RT I 1994, 8, 129. Vt samuti otsust 4. novembrist 1993, nr III-4/A-4/93. – RT I 
1993, 72/73, 1052. 
727 RKÜKo 28.10.2002, nr 3-4-1-5-02. p 31. Riigikohus on viidanud seejuures EIÕK otsusele 27. oktoobrist 1978 kohtuasjas 
Sunday Times vs. Ühendkuningriik.  
728 R.Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja –vabaduste kaitse. Tallinn 2004, lk 290.  
729 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2002, lk 106. 
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jätta kaitse alt välja vastavate põhiõiguste tuuma730. Sotsiaalriigi printsiibi põhiliseks väljenduseks 
põhiseaduses on § 28. 
 
Sotsiaalriigi elluviimine on riigi keskne ülesanne, kuid ei sunni samas seadusandjat konkreetseks 
sotsiaalseks seadusandluseks ega täide viima sotsiaalriigi põhimõtte elemente. Sotsiaalriigi põhimõtte 
adressaatideks on eeskätt seaduseandja, haldus ja kohtuvõim. Seaduseandja ülesanne on 
sotsiaalriiki poliitilisel tasandil kujundada, samas kui ülejäänud riigivõimud teostavad sotsiaalriigi 
deklaratsiooni eelkõige läbi normitõlgenduse ning kaalutlusõiguse. Riigikohus leidis, et kohtu 
ülesanne sekkuda siis, kui abi langeb minimaalsest, st esmavajaduste rahuldamiseks vajalikust 
tasemest allapoole, sest põhiseadus annab põhiseaduslikkuse järelevalve kohtule pädevuse hoida 
ära inimväärikuse rikkumist731. Sotsiaalriik on selge suunis Eesti Vabariigile enda 
majandushaldussüsteemi ülesehitamisel ning edasiarendamisel. 

 
2.1.1.5. Õigusriigi põhimõte (PS § 10) 
Kui sotsiaalriigi põhimõte seab riigile ja omavalitsustele majandussüsteemi ülesehitamisel pidepunkti 
üldiseks tegutsemiseks, siis õigusriigi põhimõte (nimetataks ka lihtsalt õigusriik) on mõõdupuuks 
sotsiaalse majanduskorra õiguspärasuse üle otsustamisel. Hästi funktsioneeriv majandus vajab juba 
eelnevalt hästi toimivat õigusriiki, sest majandusliku tegevuse vabaduse garanteerib just nimelt selline 
meedium nagu seaduse ülemvõim (sk k „Gesetzmäßigkeit”, ingl k „rule of law”, prant k „principe de 
légalité”). Seaduse ülemvõimu põhiseaduslikuks väljundiks on ka PS § 3 lg 1 ls-s 1 sätestatud üldine 
siduvuskorraldus, mis kohustab riigivõimu põhiseadusele ja seadusele alluma. 
 
Õigusriik sätestab riigivõimu toimimise sisu, ulatuse ja viisi. Seetõttu on õigusriik kõigist 
põhiprintsiipidest kõige keerukama struktuuriga. Õigusriigi oluliseks sisuks on traditsioonilise käsitluse 
järgi riigivõimu piiramine individuaalse vabadusega ja sellest tulenev proportsionaalsuse põhimõte, 
võimude lahusus, õiguskindlus, halduse seaduslikkus ja sõltumatute kohtute poolt tagatav 
õiguskaitse. 
 
Majandussubjektide jaoks omavad enim tähtust õigusriigi sellised komponendid nagu üksikisiku 
individuaalne vabadus (sealhulgas ka majandustegevuse vabadus), õiguskindlus, halduse 
seaduslikkus ning vähemal määral ka sõltumatute kohtute poolt tagatav õiguskaitse. 
 
Individuaalse vabaduse printsiibi järgi ei tohi õigusriigis riigivõim käituda üksikisikuga oma suva järgi. 
Üksikisikul on põhiseadusega tagatud piiramatu vabaduse sfäär (§ 19 lg 1). Riigivõim tohib seda 
kitsendada üksnes siis, kui ta suudab oma rakendatavat abinõud õigustada. Riigivõimu abinõu on 
õigustatud, kui ta on demokraatlikus ühiskonnas vajalik ega moonuta piiratava õiguse olemust ehk 
proportsionaalne (§ 11 ls 2). Proportsionaalsuse ehk võrdelisuse põhimõte koosneb kolmest astmest. 
Iga üksikisiku vabadussfääri kitsendav abinõu peab olema sobiv seatud eesmärgi saavutamiseks, 
vajalik, st. sama mõjusatest vahenditest vabadust vähim kitsendav, ja proportsionaalne kitsamas 
tähenduses. Proportsionaalsus ehk võrdelisus kitsamas tähenduses nõuab kaalumist. Kaalumine 
hõlmab kõik poolt ja vastu argumendid ning sisaldab lõppastmes väärtushinnangut - otsustamist ühe 
või teise lahenduse kasuks.732 
 
2.1.1.6. Euroopa Liitu kuuluvuse printsiip (EV PS Täiendamise seadus § 1) 
PS täiendamise seaduse § 1 kohaselt võib Eesti kuuluda Euroopa Liitu, lähtudes Eesti Vabariigi 
põhiseaduse aluspõhimõtetest. Seda lauset täiendab PS täiendamise seaduse § 2, mis ütleb, et Eesti 
kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust 
tulenevaid õigusi ja kohustusi. Tsiteeritud säte annab Eesti ja Euroopa majandusühenduse 
majandushaldusõiguslikule koostööle põhiseadusliku tähenduse ning annab vastavavalt PS §-le 
võimaluse piirata majanduslikke põhiõiguseid kooskõlas Euroopa Liitu kuuluvuse printsiibiga. 
 
2.1.1.7. Kohaliku omavalitsuse põhimõte (PS § 154 jj) 
PS § 154 järgi otsustavad ja korraldavad kõiki kohaliku elu küsimusi kohalikud omavalitsused, kes 
tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. PS §-s 154 sätestatud printsiip tõstatab alati küsimuse, kas 
majandussubjekti majandushalduslik suunamine kuulub kohaliku omavalitsuse või riiklike ülesannete 
ringi. Käsitlust on sageli leidnud teema „majandushaldus õigus kui kohaliku omavalitsuse 

                                                      
730 RKHK 10.11.2003 otsus nr 3-3-1-65-03, p 14.  
731 RKPJK 21.01.2004 otsus nr 3-4-1-7-03, p 16. 
732 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2002, lk 107. 
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ülesanne”733. Selline majandusliku kohaliku omavalitsuse printsiip siiski seni EÜ tasandil tunnustust 
leidnud ei ole734. Kohaliku omavalitsuse majandushaldusõiguslikku pädevust Eesti kontekstis tuleks 
piiritleda eelkõige PS tõlgendamise teel.  
 
Kohaliku omavalitsuse kompetentsi kuuluvate küsimuste määratlemine on PS-s reeglina jäetud 
seaduste ülesandeks (PS § 154 lg 2), kusjuures seadustes esitatava regulatsiooni vahekorda 
omavalitsusgarantiiga kontrollitakse põhiseaduse järelevalve korras. Mõiste “kohaliku elu küsimused” 
on põhiseaduses defineerimata, selle sisustamine seadustes oleneb suurel määral kohaliku 
omavalitsuse alusteooria valikust. Taoline praktika on kooskõlas Euroopa kohaliku omavalitsuse 
hartaga735, mille kohaselt kohalike võimuorganite põhivolitused ja –kohustused määratakse kindlaks 
põhiseaduse või seadusandlusega (art 4 p 1 ls 1). 
 
Näiteid riikidest, kus kohaliku omavalitsuse pädevus on põhiseaduses suhteliselt üksikasjalikult 
sätestatud, võib tuua Austria (Austria PS art 118 lg 3736) ja Itaalia (Itaalia art 117737). Ekspert Rolf 
Stober kohaliku omavalitsuse ülesannete kataloogi sätestamist põhiseaduses ei soovita, pooldades 
pigem paindlikku ülesannete ringi738. 
 
Majandushaldusliku kohaliku omavalitsuse põhimõte omab kodifitseerimisprojekti raames enim 
tähtsust ilmselt pädevuse sätestamisel järelevalve teostamiseks isiku majandustegevuse üle. On ju 
kommunaalsed ametiasutused need, kes kõige lähedamalt isiku majandustegevusega kokku 
puutuvad. Sageli on näiteks tegevuslubasid ning litsentse väljastavaks tasandiks just kohalik 
omavalitsus. Siinkohal tuleks nt küsida, kas „majandustegevuse järelevalve” on määratletav kui 
„kohaliku elu küsimus” PS § 154 tähenduses.  

 
2.1.1.8. Keskkonnapõhimõte (PS § 5, § 53) 
Mainimata ei saa jätta seost riigi majandushalduse ning keskkonna vahel. Keskkonnaprintsiip on 
sätestatud PS §§-des 5 ja 53. Keskkonnaprintsiibi adressaadiks võib pidada kogu riigivõimu, st 
seaduseandjat, haldust ja kohtuid. Keskkonnaprintsiip seab riigivõimule kohustuse arvestada 
keskkonnaga majandushaldussüsteemi ülesehitamisel ja teostamisel.  Keskkonnaprintsiip seab riigile 
objektiivse kaitsekohustuse looduse hoidmisel. 
 
Peale põhiseaduse tugineb keskkonnaprintsiip ka EÜ õigusele, mis annab looduse kaitsele ka 
euroopaõigusliku dimensiooni. Keskkonnaprintsiibi väljundiks euroopa õiguses on EÜL art 6 ning 
ELPH art 37, mis nõuavad säästlikku arengut. 

 
2.1.1.9. PS majandushaldusõiguslikult tähtsad volitusregulatsioonid (PS § 111 ja § 132)  
Lisaks üldisele PS majanduslikele printsiipidele tasuks välja tuua ka mõningaid põhiseaduslikke 
majandushaldusõiguslikke volitusregulatsioone. Valitsuse ja mitmete ametit kõrval omab 
majandushaldusõiguslikust aspektist suurt tähtsust Eesti Pank, mis on valitsuse peamine instrument 
majanduse suunamiseks. Näiteks vastavalt PS §-le 111 on Eesti raha emissiooni ainuõigus Eesti 
Pangal. Eesti Pank korraldab raharinglust ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest. Peale Eesti 
Panga kohta sätestatu võiks mainida ka PS § 132, mille järgi on Riigikontroll oma tegevuses 
sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan. Seega omab riigikontroll muuhulgas järelevalve 
teostamise funktsiooni avaliku võimu majandushalduslike sammude üle. 
 

2.1.2. Põhikohustused 

2.1.2.1. Põhikohustused kui põhiõiguste piirid 
Põhikohustusi tuleb pidada kahel põhjusel millekski enamaks kui paljaks põhiõiguste piiriks. Esiteks 
on nad põhiseadusõiguslikult vältimatud. See ei kehti kõigi nende põhiõiguste piiride kohta, mille 
tõmbamine on seadusreservatsiooni alusel seadusandja otsustamispädevuses. Põhikohustuste puhul 
on seega tegemist vahetult põhiseaduslike piiridega. Teiseks on enamik põhikohustusi midagi enamat 
kui ainult ühe põhiõiguse piirid. Enamik põhikohustusi piirab mitut põhiõigust. Nii ei piira 
keskkonnakaitsekohustus mitte ainult omandivabadust (PS § 32 lg 2 ls 1), vaid ka elukutsevabadust 

                                                      
733 R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen und Prinzipien. Witschaftsverfassungsrecht, § 8  I 1 jj. 
734 Selle kohta BVerwGE 112, 69 jj ning R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen und Prinzipien. 
Witschaftsverfassungsrecht, § 8  III. 
735 RTII, 01.01.1994, 95. Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=24755 . 
736 Austria PS on inglise keeles arvutivõrgus kättesaadaval: http://www.ris.bka.gv.at/info/bvg_eng.pdf . 
737 Itaalia PS on inglise keeles arvutivõrgus kättesaadaval:  http://www.vescc.com/constitution/italy-constitution-eng.html.  
738 R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Grundlagen und Prinzipien. Witschaftsverfassungsrecht, § 8  I 1 jj. 
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(PS § 29 lg 1 ls 1) ja ettevõtlusvabadust (PS § 31 ls 1) ning kohustus järgida seadust puudutab kõiki 
põhiõigusi. Teiselt poolt ei saa salata, et vähemalt siis, kui on olemas põhiõigus üldisele 
tegevusvabadusele, piiravad kõik põhikohustused põhiõigusi. Selles mõttes on kõik põhikohustused 
põhiõiguste piirid. 
 
2.1.2.2. Põhikohustus individuaalsete õigushüvede kaitseks (PS § 19 lg 2) 
PS § 11 ls-s 1, § 3 lg 1 ls-s 1 ja § 13 lg-s 2 sisalduvate üldiste materiaalsete piiriklauslite ja arvukate 
eriliste piiriklauslite kõrval on piirangupõhjuste allikaks ka põhikohustused. PS § 19 lg-s 2 sätestab 
üldise austamis- ja arvestamiskohustuse739, mille kohaselt on iga üksikisiku üldine kohustus oma 
õiguste ja vabaduste kasutamisel ja kohustuste täitmisel austada ja arvestada teiste inimeste õigusi ja 
vabadusi. PS § 19 lg 2 väljendab ideed, et igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel 
austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi. See on kõige üldisem individuaalõiguste 
tagamise kohustus. Samaaegselt väljendub selles üldine põhiõiguste piiride idee, so ühildatavus 
teiste inimeste samasuguste õigustega. Juba 1997. aastal kinnitas Riigikohus, et mistahes põhiõiguse 
kasutamisele seab piirid PS § 19 lg 2, mille kohaselt peab igaüks oma õiguste ja vabaduste ning 
kohustuste täitmisel austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadust740. 
Eelkõige on Riigikohus pidanud sellisteks kaitstavateks õigusteks teiste isikute elu, tervist, omandit 
(vara hävimine või kahjustamine) ja privaatsust741. Samuti on Riigikohus leidnud, et kaitsmist väärivad 
elamu seniste elanike õigused ja huvid, mis on suunatud elamu senise kasutusotstarbe säilitamisele, 
mis on reeglina kaalukamad kui ettevõtlusvabadus ja ettevõtja huvi alustada elamus äritegevust742. 
Samas ei ole Riigikohus pidanud kaalukateks individuaalseteks õigushüvedeks naabri esteetilisi 
kaalutlusi või kaitset väheoluliste kahjulike mõjutuste (ebamugavused, müra, tolm, soojuskadu) 
vastu743.    
 
2.1.2.3. Põhikohustus kollektiivsete õigushüvede kaitseks (PS § 19 lg 2) 
Järgnevalt tuleb vältimatult tähelepanu pöörata küsimusele, kas majanduslike põhiõigusi tohib piirata 
mitte ainult teiste isikute õiguste, vaid ka kollektiivsete hüvede kasuks (nt keskkond). PS § 19 lg-s 2 
sätestatud põhikohustusest tulenev piirangupõhjus on mittetäielik, kui põhiõigusi on lubatud piirata 
ainult teiste isikute põhiõiguste kasuks, ja mitte kollektiivsete ehk ühiskondlike hüvede kasuks, mis ei 
kujuta endast individuaalsete õiguste kogumit.  
 
Selliste ühiskondlike hüvedena on põhiseaduses sätestatud „kriminaalmenetluses tõe 
väljaselgitamine“ (PS § 21 lg 1 ls 3, § 43 ls 2, § 44 lg 2 ls 2), „avalik kord“ (PS § 26 ls 2, § 33 ls 2, § 45 
lg 1 ls 2, § 47 ls 2, § 130 ls 1), „riigikaitse“ (PS § 34 ls 2), „kaitseväeteenistus” (PS § 29 lg 2), 
„nakkushaiguste leviku tõkestamine“ (PS § 29 lg 2, § 34 ls 2, § 47 ls 2), „elu- ja looduskeskkond“ (PS 
§ 34 ls 2, § 53 ls 1), „kõlblus” (PS § 24 lg 3 ls 2, § 26 ls 2, § 40 lg 3, § 45 lg 1 ls 2, § 47 ls 2), 
„liiklusohutus” (PS § 47 ls 2), „põhiseaduslik kord” (PS § 48 lg 3, § 54 lg 1 ja 2, § 55) „Eesti 
iseseisvus” (PS § 54 lg 1). See näitab, et PS lähtub kui endastmõistetavalt sellest, et peale 
individuaalsete õiguste on olemas ka kollektiivsed ehk ühiskondlikud hüved. Ka Riigikohus eristab 
kollektiivseid ja individuaalseid õigushüvesid, märkides, et piirangud peavad johtuma avalikust huvist 
või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse vajadusest744. 
 
Isegi, kui asuda seisukohale, et kõike, mida võib sõnastada kollektiivse hüvena, ei saa taandada 
individuaalsetele õigustele745, tuleb kollektiivsete õigushüvede alusel põhiõiguste piiratavuse 
küsimusele lähtuvalt PS  tekstist vastata jaatavalt746. Seejuures on individuaalsetel õigustel prima 
facie prioriteet kollektiivsete hüvede ees747. PS § 19 lg-s 2 nimetatud teiste inimeste õiguste ja 
vabaduste kõrval on niisiis olemas ka materiaalsete piirangupõhjuste teine liik, nn kollektiivsed ehk 
ühiskondlikud hüved. Kuivõrd kollektiivseid õigushüvesid on mainitud vaid mittemajanduslike 
põhiõiguste erilistes piiriklauslites, siis on nendel kollektiivsetel õigushüvedel majanduslike 

                                                      
739 I. Kanti üldine õiguse seadus ütleb, et toimi väliselt nii, et sinu suva vaba kasutamine võiks üldise seaduse kohaselt 
eksisteerida koos igaühe vabadusega, mis on üldise austamis- ja arvestamiskohustuse klassikaline väljendus, vdl I. Kant. 
Methaphysik der Sitten. – Kant’s gesammelte Schriften. 6. Bd, Berlin, Königlich Preuische Akademie der Wissenschaften, 
1907/14, lk 231, „Handle äuerlich so, da der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach einem 
allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne.“ 
740 RKEKo 01.12.1997, 3-2-1-99-97.  
741 RKHK 21.12.01 määrus nr 3-3-1-67-01, p 6. Vt lisaks teised Riigikohtu lahendite tabelis käsitletud lahendid.   
742 RKHK 10.10.03 otsus nr 3-3-1-62-03, p 11.  
743 RKHK 21.12.01 määrus nr 3-3-1-67-01.    
744 RKPJK 10.05.02 otsus nr 3-4-1-3-02, p 14. 
745 Vt R. Alexy, Theorie der Grundrechte, lk 243 jj. 
746 Kriitiliselt selle kohta J. Habermas, Faktizität und Geltung, lk 315 j. 
747 Vt R. Alexy, Theorie der Grundrechte, lk 260 j. 
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põhiõiguste piirangupõhjustena vaid kaudne tähendus. Seega võib majanduslike põhiõiguste juures 
tekkida probleem, sest nende juures puuduvad taolised kollektiivseid õigushüvesid nimetavad 
spetsiaalsed piiriklauslid. Erinevalt individuaalsete õigushüvede kasuks piiratavatest põhiõigustest ei 
eksisteeri kollektiivsete õiguste kasuks piiratavate põhiõiguste suhtes säärast sõnaselget 
kinnipüüdvat normi nagu PS § 19 lg 2. 
 
a) Avalik kord 
Enim vajab kollektiivse õigushüvena ilmselt tähelepanu avalik kord, mis on õigushüvede kogum, mida 
kaitstakse korrakaitseõiguse vahenditega. Sageli käsitletakse kollektiivsete õigushüvedena ka üldsust 
ning avalikkust. Riigikohtu kriminaalkolleegium on näiteks määratlenud avalikku korda tavadega, 
heade kommetega, normidega või reeglitega kinnistatud isikutevahelisi suhteid ühiskonnas, mis 
tagavad igaühe avaliku kindlustunde ja võimaluse realiseerida oma õigusi, vabadusi ja kohustusi748. 
Sarnases tähenduses kasutavad avaliku korra mõistet (public order, ordré public) ka EIPKK ja selle 
lisaprotokollid. EIPKK-s on kasutusel ka ühiskondliku turvalisuse mõiste (public safety, nt art 9 lg 2), 
mida kasutatakse sisuliselt avaliku korra mõistega analoogilises tähenduses. Võib küsida, kas 
karistusseadustiku eelnimetatud normide sisustamisel saadud nö kriminaalõiguslik avaliku korra 
mõiste kattub oma sisult täielikult põhiseaduses kasutatava avaliku korra mõistega. 
Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses Riigikohus põhiseaduslikku avaliku korra mõistet ning 
tema seost sisemise rahu ja riigi julgeoleku mõistetega selgelt sisustanud ei ole.  
 
Saksamaal (liidumaade ühtse politseiseaduse näidiseelnõus ja reeglina ka liidumaade 
korrakaitseseadustes) võib täheldada avaliku korra jaotumist omakorda kaheks kaitsehüveks, no 
avalik julgeolek ja avalik kord. Esimene neist jaotatakse õigusalases kirjanduses, korrakaitseseaduste 
eri definitsioonides ja kohtupraktikas kolmeks osakaitsehüveks, milleks on objektiivse õiguskorra 
rikkumatus, individuaalsete õiguste ja õigushüvede rikkumatus ning riigi ja teiste avaliku võimu 
kandjate olemasolu ja toimimine749. Avaliku korra all mõistab Saksa Liidukonstitutsioonikohus 
kirjutamata reeglite kogumit, mille järgimine on valitseva sotsiaalse ja eetilise arvamuse järgi inimeste 
korraldatud kooselu möödapääsmatu eeldus konkreetsel alal750. 
 
Majandustegevuse seaduse eelnõu koostamisel tuleb aga arvestada korrakaitseseadusega751 avaliku 
korrale antava laia tähendusega. Avaliku korra kaitse tähendab õiguskorra selle osa kaitset, mille 
kaitsmine on avalikes huvides. Korrakaitseseaduse eelnõu § 3 lõike 1 kohaselt on avalik kord 
õigusaktidest tulenev elukorraldus, millega tagatakse isiku õiguste ja vabaduste kaitse, ühiskonna 
turvalisus, avaliku võimu ning avalike teenuste toimimine. Selle definitsiooni kohaselt on avaliku korra 
kaitseala: 

1) sisuliselt kogu objektiivne õiguskord. Avaliku korra rikkumisega on tegemist alati, kui rikutakse 
õigusnormi.  

2) elukorraldus tervikuna – isikute era- ja avalik-õiguslikud subjektiivsed õigused. Seega ei eelda 
avaliku korra rikkumine alati õigusnormi rikkumist, sest „elukorralduse“ mõistega pole 
hõlmatud ainult õigusnormid ise, vaid ka õiguskorraga kaitstavaid õigushüved (elu, tervis, 
vabadus, vara, looduskeskkond).   

3) ühiskonna turvalisus, mida võib määratleda kui kollektiivsete õigushüvede kogumit, mille 
olemasolu on vajalik organiseeritud ühiskondlikuks eluks, siia kuuluvad nt elutähtsaid avalikke 
teenuseid osutavate institutsioonide kaitse ja toimimine (nt liikluse toimimine, vee- ja 
elektrivarustus ning muud kommunikatsioonid), avalike teabevahendite toimimine, 
rahvatervise kaitse jne.   

 
Seega on avaliku korra kaitseala objektiivne õiguskord ning kogum kollektiivsetest ja individuaalsetest 
õigushüvedest.752  
 
Kuigi Riigikohus on avaliku korra mõistet sõnaselgelt defineerinud vaid ühel korral, nähtub 
käesolevale analüüsile lisatud Riigikohtu lahendite tabelist, et suures osas on Riigikohus siiski 
käsitlenud piirangupõhjusena just nimelt avalikku korda sellele korrakaitseseadusega antavas laias 
tähenduses. Riigikohtu lahendite kohaselt hõlmab avalik kord piirangupõhjusena eelkõige 
                                                      
748 Nt RKKK 28.03.2002 otsus nr 3-1-1-28-02; RKKK 18.09.2003 otsus nr 3-1-1-102-03. 
749 B. Pieroth /B. Schlink /M. Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht, München 2002, § 8 äärenr 3. 
750 Vt nt BVerfGE 69, 315, 352. 
751 Korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE). Kättesaadav arvutivõrgus Riigikogu kodulehel: 
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=93502&u=20080710173141 
752 Korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE) seletuskiri, § 3. Kättesaadav arvutivõrgus Riigikogu kodulehel: 
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=93502&u=20080710173141.   
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individuaalsete ja kollektiivsete õigushüvede kaitset (teiste isikute elu, tervise, omandi kaitset753, sh ka 
teiste ettevõtjate omandi kaitset754, objektiivse õiguskorra kaitset755 (st tagada ettevõtjate tegutsemine 
kooskõlas seadustega) ja rahvatervise kaitset756, aga ka riigi julgeoleku757, avaliku võimu758 ning 
avalike teenuste toimimise tagamist759. Peaaegu kõik avaliku korra elemendid kui piirangupõhjused 
leidsid mainimist juba 1996. aastal, kui Riigikohus leidis, et riigi alkoholipoliitika on seotud põhiõiguste 
ja vabaduste kasutamisega. Samuti on alkoholikaubandusel seos riigieelarve tuludega [avaliku võimu 
toimimine], maksupettuste, kuritegevuse, üldise õiguskorra [objektiivse õiguskorra kaitse] ning 
elanikkonna tervisega [ühiskonna turvalisus]. Otsusest nähtub, et Riigikohus pidas kõiki loetletuid 
lubatud piirangupõhjuseks.760   
 
Oluline on siinkohal aga meenutada, et avalikule korrale Eesti riigisisese õigusega antava 
tähendusega ei saa põhjendada EÜL artiklist 49 tulenevale teenuste osutamise vabadusele 
kehtestatavaid piiranguid. Avalik kord teenuste osutamise vabaduse piiranguna on ühenduse mõiste.  
Terminit „avalik kord“ tuleb siis, kui sellega põhjendatakse erandi tegemist ühenduse õigusega ette 
nähtud põhivabadusest, tõlgendada rangelt, nii et liikmesriigid ei saaks selle tähendust määratleda 
ühepoolselt ja ilma ühenduse institutsioonide kontrollita761. “Avaliku korra” mõiste Euroopa Kohtu 
tõlgenduses hõlmab kaitset tõelise ja piisavalt tõsise ohu eest, mis kahjustab mõnda ühiskonna 
põhihuvi, ja võib eelkõige hõlmata inimväärikuse, alaealiste ja nõrgemas olukorras olevate 
täiskasvanute kaitset ning loomade heaoluga seotud küsimusi762. 
 
b) Oht ja ohu tekitaja  
Kuivõrd pidada avaliku korda üheks tsentraalseks kollektiivseks õigushüveks, tuleb vältimatult 
tähelepanu juhtida ka sellistele avaliku korra kaitsmisega tihedalt seotud mõistele nagu oht ja ohu 
tekitaja. Eriti oluline on seejuures ohu mõistele, sest avaliku korra kaitsmine osutub keeruliseks või 
isegi võimatuks, kui ei ole võimalik hinnata avalikku korda ähvardavat ohtu. Korrakaitseseaduse 
eelnõu § 4 lõike 2 kohaselt on oht avalikule korrale  olukord, kus lähtudes objektiivsest hinnangust ja 
sotsiaalsest kogemusest on piisavalt tõenäoline, et sündmuste takistamatul kulgemisel kahjustatakse 
tõenäoliselt lähemal ajal mõnda avaliku korra osaks olevat hüve. Seevastu oluliselt lihtsam on 
määratleda korrarikkumist, mis on avaliku korra osaks oleva õigushüve kahjustamine  (eelnõu § 4 lg 
1), st  realiseerunud oht. Avaliku korra eest vastutav isik on aga see, kellele avalikku korda ähvardava 
ohu või korrarikkumise tekitamine on omistatav. 
 
Näide: Tootmishoone on halvas seisukorras ning võib laguneda. Seega esineb oht naabrite elule ja tervisele, mis on avaliku 
korra osaks olevad õigushüved. Tootmishoones majandustegevust teostav isik on aga see, kellele avalikku korda ähvardav oht 
või korrarikkumine on omistatav. 
 
c) Usaldusväärsus 
Ohu vältimisel tuleb aga ohu olemasolu hinnata. Saksa majandustegevuse õiguses on ohu hindamise 
üldtunnustatud kriteeriumina kasutusel majandustegevusega tegeleva isiku usaldusväärsus763. 
Mitteusaldusväärne on valdava arvamuse kohaselt isik, kes ei suuda garanteerida seda, et ta enda 
majandustegevust tulevikus usaldusväärselt teostab764. Kuivõrd usaldusväärsus on Eesti õigusele 
suhteliselt tundmatu õigusmõiste (vdl siiski halduskoostöö seaduse § 12), oleks otstarbekas tugineda 
tuttavamale mõistele, nt hoolsuskohustuse rikkumisele. Samas on ka Riigikohus käsitlenud ettevõtjate 
usaldusväärsuse tagamist piirangupõhjusena765. 

                                                      
753 HK 21.12.01 määrus nr 3-3-1-67-01 ja paljud teised lisatud tabelis toodud lahendid.   
754 HK 20.11.01 otsus nr 3-3-1-43-01, HK 12.01.05 määrus nr 3-2-1-158-04, TK 27.03.2000 määrus nr 3-2-1-26-00; HK 
05.04.06 otsus nr 3-3-1-15-06. 
755 Vt nt RKPJK 28.04.00 otsus nr 3-4-1-6-00, RKHK 17.06.02 otsus nr 3-3-1-32-03, RKHK 10.03.05 otsus nr 3-3-1-77-04, 
RKHK 23.05.00 määrus nr 3-3-1-12-00, RKPJK 06.03.02 otsus nr 3-4-1-1-02, RKPJK 12.06.02 otsus nr 3-4-1-6-02 jt.  
756 RKPJK 28.04.00 otsus nr 3-4-1-6-00; RKHK 16.04.07 otsus nr 3-3-1-5-07.  
757 RKÜK 25.02.04 otsus nr 3-3-1-60-03, p 21.  
758 HK 31.05.05 otsus nr 3-3-1-24-05.  
759 Vt nt RKHK 10.03.05 otsus nr 3-3-1-2-05, RKHK 17.04.02 otsus nr 3-3-1-19-02, RKHK 16.04.07 otsus nr 3-3-1-5-07.  
760 RKPJK 20.12.1996 otsus nr 3-4-1-3-96, p VI. Riigikohus leidis, et neil põhjustel peaks alkoholipoliitika, sh alkoholi tootmine, 
müük, sissevedu jmt tegevus, st piirangud ettevõtlusvabadusele, olema reguleeritud mitte haldusaktide, vaid seaduse tasemel 
õigusaktiga, s.o alkoholiseadusega.  
761 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat. Lk 47–48. 
762 Teenuste direktiivi preambula p 41.  
763 Vdl usaldusväärsuse mõiste kohta GewO § 35 lg 1; J. Tettinger teoses Tettinger/Wank, GewO § 35 äärenr 26 jj; W. 
Frotscher / U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 12 äärenr 278 jj; R. Stober, Besonderes 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, Gewerbe- und Regulierungsrecht, Produkt- und Subventionsrecht, § 46  I 5 lk 44.  
764 BVerwGE 65, 1, 2. 
765 RKPJK 28.04.00 otsus nr 3-4-1-6-00, RKHK 17.06.02 otsus nr 3-3-1-32-03, RKHK 10.03.05 otsus nr 3-3-1-77-04, ka RKHK 
10.03.05 otsus nr 3-3-1-2-05.  
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d) Avalik huvi 
Sageli tuuakse kollektiivse hüvena esile ka avalikku huvi. Riigikohus on samuti tunnistanud avalikku 
huvi iseseisva piirangupõhjusena, leides, et avalikes huvides on näiteks ettevõtluse säilimine766, 
väärtkultuuri toetamine767, tootmise kesklinna jõe piirkonnast väljaviimine768 ning linnaelanike ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise tagamine769. Korrakaitseseaduse eelnõu seletuskirja kohaselt on 
keeruline  määratleda juhtumeid, mil isiku õiguse rikkumine ohustab ühtlasi avaliku korraga ka 
avalikku huvi, kuid avaliku huvi olemasolu võib eeldada, kui rikkumine võib ohustada määratlemata 
arvu isikute subjektiivseid õigusi ja vabadusi770. Samas on Riigikohus probleemideta sedastanud, et 
üks norm võib kaitsta nii avalikku kui erahuvi, nt huvi võrdsele kohtlemisele771. Lihtsustatult öeldes 
võiks avaliku huvi olemasolu eeldada peaaegu alati, kui ohtu on sattunud isiku niivõrd kaalukad 
õigused, nagu õigus elule, tervis või vabadus. Ka Riigikohus on seisukohal, et avalikes huvides on 
isikute elu ja tervise kaitse772 ning inimeste turvalisuse tagamine üldiselt773. Seevastu nt 
omandipuutumatuse rikkumistel pole alati a priori ohus avalik huvi, vaid seda saab eeldada mõne 
täiendava tingimuse samaaegsel esinemisel, eriti siis kui rikkumine kujutab endast ühtlasi kuritegu774. 
Aga nagu eespool viidatud, on Riigikohus ka teise ettevõtja ettevõtlusvabaduse ja omandi kaitse 
lugenud avalikuks huviks775. Kokkuvõtlikult võib avalikku huvi piirangupõhjusena pidada 
seadustehnlikselt üheks dünaamilisemaks määratlemata õigusmõisteks. 
 
2.1.2.4. Kohustus järgida seadust (PS § 19 lg 2 lõpus)  
Traditsioonilises põhikohustuste dogmaatikas on PS § 19 lg 2 lõpus sätestatud ühiskondlikku heaolu 
kindlustava fundamentaalse põhikohustusena kohustus järgida seadust. PS § 19 lg 2 lõpus sisalduv 
seaduse järgimise kohustus hõlmab möödapääsmatult igal juhul põhiseadusega kooskõlas olevaid 
norme, kusjuures põhiseadusele vastavus sõltub ka sellest põhiõigusest, mille kasutamisel seadust 
järgida tuleb. Siinkohal on oluline, et kohustus seadustele kuuletuda on kõige põhjapanevam 
ühiskondlikku heaolu teeniv kohustus, mis tekib vältimatult üleminekul looduslikust olukorrast 
õiguslikku olukorda776. Loomulikult on seaduste järgimise kohustus kui piirangupõhjus leidnud 
märkimist ka Riigikohtu praktikas777. Pärast korrakaitseseaduse jõustumist on kohustus järgida 
seadust hõlmatud avaliku korra mõistega, sest viimane hõlmab kogu objektiivse õiguskorra kaitset.         
 
2.1.2.5. Kohustus kasutada omandit ühiskonnakasulikult (PS § 32 lg 2 ls 3)  
PS § 32 lg 2 ls 3 järgi on omanikul keelatud kasutada oma omandit üldiste huvide vastaselt. Eesti 
põhiseadus sätestab seega kohustuse kasutada omandit ühiskonnakasulikult märksa 
tagasihoidlikumalt kui näiteks saksa põhiseadus, mis väljendab selgelt omandi ühiskonnakasuliku 
kasutamise kohustust (GG art 14 lg 2 ls 1778). PS § 32 lg 2 kolmas ls näeb ainult ette, et omandit ei 
tohi kasutada üldiste huvide vastaselt. Kui Saksa formuleering sisaldab positiivse tegevuse elemente, 
siis Eesti sõnastuse puhul seisab esiplaanil pigem tegevusest hoidumine. Siiski tuleneb PS § 32 lg 2 
ls-st 3 tõlgendamisel kohustus kasutada omandit ühiskonnakasulikult, mis on seega materiaalseks 
piirangupõhjuseks.  
 
2.1.2.6. Kohustus olla ustav põhiseaduslikule korrale (PS § 54 lg 1 alt 1) ja maksukohustus (PS § 
113, § 19 lg 2 lõpus) 
Lisaks PS § 19 lg-s 2 sisalduvale üldine austamis- ja arvestamiskohustusele ning seaduse järgimise 
kohustusele, tuleneb PS § 54 lg 1 alt-st 1 kohustus olla ustav põhiseaduslikule korrale, mis ulatub 
kaugemale kui PS § 19 lg 2 lõpus sätestatud üldine kohustus järgida seadust ning maksukohustus 
(PS § 113, § 19 lg 2 lõpus). Kuigi PS ei sisalda maksukohustuse selgesõnalist sätestust, piisab 

                                                      
766 RKHK 12.12.06 otsus nr 3-3-1-65-06, p 24.  
767 RKPJK 26.09.07 otsus nr 3-4-1-12-07. 
768 RKHK 18.10.04 otsus nr 3-3-1-37-04, p 10.  
769 RK TsK ja HK erikogu 20.12.01 otsus nr 3-3-1-15-01.  
770 Korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE) seletuskiri, § 3. Kättesaadav arvutivõrgus Riigikogu kodulehel: 
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=93502&u=20080710173141.   
771 RK TsK ja HK erikogu 20.12.01 otsus nr 3-3-1-15-01, p 22–24.   
772 RKÜK 25.02.04 otsus nr 3-3-1-60-03, p 21. 
773 RKHK 28.10.03 otsus nr 3-3-1-66-03, p 22.  
774 Korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE) seletuskiri, § 3.   
775 RKHK 12.12.06 otsus nr 3-3-1-65-06, p 24, ka RKHK 20.11.01 otsus nr 3-3-1-43-01.  
776 I. Kant. Methaphysik der Sitten. – Kant’s gesammelte Schriften. 6. Bd, Berlin, Königlich Preuische Akademie der 
Wissenschaften, 1907/14, lk 312. 
777RKHK 17.06.02 otsus nr 3-3-1-32-03, p 12; RKHK 10.03.05 otsus nr 3-3-1-77-04, p 14; RKÜK 27.06.05 otsus nr 3-4-1-2-05, 
p 72.  
778 Sõnakasutus „omand kohustab“. 



184 
 

kohustamaks isikut makse maksma siiski üldisest kohustusest järgida seadust (PS § 19 lg 2 lõpus), 
sest kui kasutatakse maksuseadusandluse volitust vastavalt PS §-le 113, siis kohustab kohustus 
järgida seadust isikut makse maksma.  
 
2.1.2.7. Elu- ka looduskeskkonnakaitse kohustus (PS § 53) 
Keskkonnaprintsiip kujutab endast põhikohustusena muu hulgas põhiõiguste piiri779. Riigikohus 
märkis elu- ja looduskeskkonnakaitse olulisust kaaludes, et tööstusliku tootmise väljaviimine 
kesklinnast on põhjendatud, kuivõrd tööstuslik tootmine elurajoonis ja jõe ääres ohustab inimeste ja 
jõe elukeskkonda, avalik huvi tootmise kesklinna jõe piirkonnast väljaviimiseks kaalub üle 
tootmisfunktsiooni säilitamise780, st ettevõtja ettevõtlusvabaduse ja omandiõiguse kaitse. 
 

2.1.3.  Piiramise proportsionaalsus ja olemuse moon utamise keeld (PS § 11 ls 2) 

Senine analüüs tuvastas mitmeid majanduslike põhiõiguste materiaalseid piirangupõhjusi. Nende kaal 
ehk jõud on aga veel täiesti lahtine. Nii võib kutsevabadust, ettevõtlusvabadust ja omandiõigust piirata 
mitte ainult mistahes individuaalse õigushüve kaitseks, vaid ka kollektiivsete õigushüvede kaitseks, nt 
avaliku korra ja kõlbluse kaitseks. Seega tekib vältimatult küsimus, kas lubatud on majandustegevuse 
igasugune, isegi kõige intensiivsem kitsendus, kui see vähemalt mingilgi viisil ja kasvõi kõige vähemal 
määral teenib avaliku korra või kõlbluse kaitse eesmärki. Kui see oleks nii, siis jookseksid 
majanduslikud põhiõigused suures ulatuses tühja. Mõlema ülejäänud PS §-s 11 sisalduva põhiõiguse 
riive põhiseaduspärasuse tingimuse ülesandeks on seda takistada, need on vajalikkus 
demokraatlikus ühiskonnas (proportsionaalsuse põhimõte) ja olemuse moonutamise keeld. 
 
Majandustegevuse seaduse eelnõu kujutab endast eelkõige kutsevabaduse ja ettevõtlusvabaduse 
kasutamise tingimusi ja korda PS § 29 lg 1 ls 2 ja PS § 31 ls 2 tähenduses ning majandusliku omandi 
valdamise, kasutamise ja käsutamise kitsendusi PS § 32 lg 2 ls 2 tähenduses. Parlament peab aga 
igal juhul kontrollima, kas majandustegevuse seaduse üldosa eelnõu vastab õigusriiklikule 
proportsionaalsuse nõudele (PS § 11 ls 2), mida tunnistab üldiselt ka Eesti põhiseaduse preambula 
ning rikkalik Riigikohtu praktika. Levinud praktika kohaselt hinnatakse põhiõiguste ja –vabaduste 
kitsenduse proportsionaalsust kolmel järjestikusel astmel, kõigepealt abinõu sobivust, siis vajalikkust 
ja vajadusel ka proportsionaalsust kitsamas tähenduses e. mõõdukust781. Siin tuleks eriti aru pidada 
selle üle, mil määral ei ole   teatud seadusesätted vajalikud või   proportsionaalsed.  
 
Näide: Majandustetegevuse üldosa seadus sätestab, et majandustegevusega ei või tegeleda isik, 
keda on majandusalase kuriteo eest karistatud. Ühelt poolt on selline säte isiku mitteusaldusväärsuse 
aspektist üldiselt mõistetav, kuid teisest küljest on see klausel aga väga üldine. See ei arvesta ei 
üksikute majandustegevuse liikide erinevaid nõudmisi ega ka tõsiasja, et mitte iga kohtuotsus ei 
kehtesta juba ette absoluutset majandustegevuse keeldu. Seega ei ole üldine käsitlus ka 
kriminaalpoliitilistel põhjustel vajalik ning rikub põhjendamatult karmi kohtlemise keeldu782. Seetõttu on 
mõistlik kehtestada diferentseeritud keeld. Selle realiseerimise võiks teha sõltuvaks ka sellest, kas 
kohus karistusega samaaegselt teeb lisakaristusena ka kõikidel või teatud tegevusaladel tegelemist 
keelava otsuse. 
 
Sama kehtiks möödapääsmatult ka sätte kohta, mille järgi tühistatakse majandustegevusega 
tegelemise õigus siis, kui majandustegevusega tegeldakse üksnes ilma vastavat ametit 
teavitamata783. See säte oleks liiga karm juba seepärast, et tühistamine toimub ametiasutuse 
hinnangu järgi, ilma et seadus diskretsiooni piisavalt piiraks. See regulatsioon arvestab liiga vähe 
administratsiooni vastutust võimude lahususega õigusriigis ning printsiipi, mille kohaselt iga 
üksikjuhtum peab leidma õiglase lahenduse. Majandusasutus peab niisiis igal juhul tegevusse 
astuma. Lisaks seegi, et kodanikud ei tunne alati seadust, nii et eristada tuleks hooletusest tulenevat 
ja tahtlikku mitteteatamist. 
Analüüsile lisatud tabelis kajastatud ulatuslik Riigikohtu praktika näitab, et mistahes legitiimse 
eesmärgiga piirang loetakse reeglina proportsionaalseks juhul, kui piirangu rakendajale on jäetud 

                                                      
779 Vt nt H. Hofmann. Grundpflichten und Grundrechte – Handbuch des Staatsrechts, 5. Aufl, Heidelberg, 1992, § 114 äärenr 
48. 
780 RKHK 18.10.04 otsus nr 3-3-1-37-04, p 10. 
781 RKPJK 06.03.2002 otsus nr 3-4-1-1-02. 
782 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, Gewerbe- und Regulierungsrecht, Produkt- und Subventionsrecht, 
§ 46  I 5 lk 44 ja § 46 I 5 lg 47. 
783 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, Gewerbe- und Regulierungsrecht, Produkt- und Subventionsrecht, 
§ 46  I 2. 
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kaalutlusõigus784 majandustegevusega tegelemise õiguse andmisel, peatamisel või äravõtmisel ehk 
teisisõnu – imperatiivne majandustegevusega tegelemise õiguse äravõtmine ei ole reeglina 
proportsionaalne, sest ei võimalda arvestada konkreetset ohtu, asjaolusid ja isikut785. Riigikohus on 
sõnaselgelt öeldud, et tegevuse peatamine on äärmuslik vahend, mis saab olla mõõdukas üksnes 
erandlikel asjaoludel ja et kaalutlusõigust on täitevvõimul vaja selleks, et tagada mõõdukuse 
põhimõtte rakendamine786. Riigikohtu 16. jaanuari 2008. aasta lahendist nähtub, et alati tuleb 
arvestada kõikvõimalikke kriteeriume ning ühtegi olulist aspekti ei tohi jätta tähelepanuta787.        
 
2.2. Majanduslike põhiõiguste lihtsad ja kvalifitse eritud seadusreservatsioonid 
 

2.2.2. Lihtsad seadusreservatsioonid (PS § 29 lg 1 ls 2, § 31 ls 2, § 32 lg 2 ls 2) 

Lisaks põhiõiguste ja -vabaduste piiramisel PS § 11 ls 1, PS § 13 lg 2 ja § 3 lg 1 ls 1 alusel kehtivale 
üldise seadusreservatsioonile, tuleb arvestada ka spetsiaalsete seadusreservatsioonidega, mille 
olemasolu korral tuleb põhiseaduspärasuse tuvastamisel vastavalt põhimõttele lex specialis derogat 
legi generali lähtuda esmajoones spetsiaalsest seadusreservatsioonist. Põhiõiguste ja -vabaduste 
piiramisel on seadusandjale suurim mänguruum jäetud lihtsate seadusreservatsioonide puhul. Lihtsad 
seadusreservatsioonid üldised põhiõiguse riivamise volitused seadusandjale. PS tunneb erinevaid 
lihtsate seadusreservatsioonide vorme. Enamik neist asub majanduslike vabaduste juures. Nii on 
sisaldub lihtne seadusreservatsioon muuhulgas ka põhilises majanduslikes põhiõigustes (PS § 29 lg 1 
ls 2, PS § 31 ls 2) ja omandiõiguses (PS § 32 lg 2 ls 2). Seejuures on PS § 29 lg 1 ls-s 2 ja PS § 31 
ls-s 2 sisalduvate lihtsate seadusreservatsioonide sõnastus täielikult kattuv, mis võimaldab nende 
põhiõiguste riivamist ühe blokina käsitleda. 
 
PS sätestab majanduslikult relevantsed lihtsad seadusreservatsioonid, mis volitavad selgesõnaliselt 
riivama, peale juba nimetatud kutse- ja tegevusalavabaduse (PS § 29 lg 1 ls 2), ettevõtlusvabaduse 
(PS § 31 ls 2) ja omandivabaduse (PS § 32 lg 2 ls 2) lisaks ametnike poliitilise ja majandusliku 
tegevuse (PS § 30 lg 2) ja streigiõiguse (PS § 29 lg 5 ls 3). Kuigi PS sätestatud spetsiaalsete lihtsate 
seadusreservatsioonide sõnastus sageli erineb teineteistest788, tuleb neid pidada lihtsate 
seadusreservatsioonide erinevateks vormideks, sest kuivõrd need volitavad seadusega riivama, tuleb 
põhiseaduspärasust samamoodi kontrollida. 
 
PS § 29 lg 1 ls 2 ja PS § 31 ls 2 lubavad seadusandjal nende põhiõiguste kasutamise tingimused ja 
korra sätestada seadusega, st vajadusel seadusega kitsendada. Siin ilmneb lihtsa 
seadusreservatsiooni olemus, mille puhul on öeldud ainult, et põhiõigust tohib kitsendada. Seejuures 
on korratud PS § 11 ls 1, PS § 13 lg 2 ja § 3 lg 1 ls 1 alusel kehtivat üldist seadusreservatsiooni 
veelkord erilise seadusreservatsiooni vormis, ilma et piirangute kehtestamise kompetents oleks 
mingisuguste piiripiiridega kvalifitseeritud, st kärbitud. Samuti ilmneb lihtne seadusreservatsioon 
omandivabaduse juures, mis on sätestatud õiguse kujul oma omandit vabalt vallata, kasutada ja 
käsutada, sest  PS § 32 lg 2 ls 2 lubab sõnaselgelt seadusandjal seda õigust seadusega kitsendada. 
Kuigi PS § 29 lg 1 ls 2 ja PS § 31 ls 2 ning PS § 32 lg 2 ls 2 seadusreservatsioonid erinevad 
teineteisest sõnastuselt, on tegu siiski sama tüüpi lihtsate seadusreservatsioonidega, sest nende 
kõikide puhul lubab PS seadusandjal seda õigust seadusega riivata, ilma sisulisi ega formaalseid 
nõudeid esitamata, välja arvatud eeldus, et reguleerimine peab toimuma seadusega. Ilma sellise nn 
piiripiirita oleks lihtsa seadusreservatsiooniga varustatud põhiõiguste sisu täielikult seadusandja 
meelevallas ja jookseksid selles suhtes tühja. Üldine põhiseaduspärasuse tuvastamisskeem hoiab 
selle ära, mistõttu tuleb seda lihtsa seadusreservatsiooniga põhiõiguste puhul ilma muutusteta 
rakendada. PS § 29 lg 1 ls-2 ja PS § 31 ls-s 2 ning PS § 32 lg 2 ls 2 väljenduvad lihtsad 
seadusreservatsioonid näitavad seetõttu eriti teravalt proportsionaalsuse põhimõtte hädavajalikkust. 
 
PS § 29 lg 1 ls 2 ja § 31 ls 2 sätestavad, et õiguse teostamise tingimused ja menetlus määratakse 
kindlaks seadusega. Seega tuleb kõikvõimalike piirangute puhul küsida, kas see on põhiseadusega 
kooskõlas. Seetõttu tuleks uurida, kuidas PS § 29 lg 1 ja § 31 tõlgendada. Esiteks tuleb määratleda, 

                                                      
784 Nt RKHK 17.06.02 otsus nr 3-3-1-32-03, RKHK 10.03.05 otsus nr 3-3-1-2-05, RKHK 10.03.05 otsus nr 3-3-1-77-04. Vt lisaks 
RKHK 17.03.03 otsus asjas nr 3-3-1-10-03, p 39 ja seal viidatud otsused.  
785 Loomulikult pole kaalutlusõigus eesmärk omaette ja ka regulatsioon, mis ei võimalda kaalutlusõigust, võib rakendamisel 
anda proportsionaalse tulemuse, kuid sel juhul peab seadusandja, st diskretsiooni mittevõimaldava regulatsiooni kehtestamisel, 
ise põhjalikult kaaluma seda, kas regulatsioon on proportsionaalne. Vt RKHK 17.03.03 otsus asjas nr 3-3-1-10-03, p 41.  
786 RKHK 10.03.05 otsus nr 3-3-1-77-04, p 13–15.  
787 RKHK 16.01.08 otsus nr 3-3-1-81-07, p 16–17.  
788 Vdl PS  
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mida peab PS § 29 lg 1 ls 2 ja PS § 31 ls 2 seaduse all silmas. Siin vajab selgitamist küsimus, kas 
isikule esitatavad nõudmised võib määrata Vabariigi Valitsus. Lahendus tuleneb PS § 65 p-st 1 ja § 
102 ning nende seosest PS §-ga 86 jj. PS § 65  p 1 kohaselt on seaduste vastuvõtmine parlamendi 
ülesanne ning PS §§ 102 jj konkretiseerivad seda ülesannet. Valitsuse ülesanne seevastu on 
vastavalt PS § 87 p-le 6 muu hulgas vastu võtta seadusega kooskõlas olevaid täiendavaid õigusakte. 
PS § 87 p 6 ei kasutata seejuures mitte mõistet „seadus“, vaid teisi väljendeid. PS § 87 p 6 sõnastus 
nimetab küll „seaduse“ mõistet, kuid selle tähendust konkretiseeritakse sõnaga „alusel“. Ka teised 
lauseosad (mõisted „määrus” ja „korraldus”) viitavad, et valitsuse põhiseaduslikke volitusi on piiratud 
vaid täiendavate õigusaktide vastuvõtmise õigusega. Sellest sõnakasutusest selgub, et valitsus ei tohi 
vastu võtta selliseid õigusakte, mida PS §-de 29 ja 31 kohaselt peab vastu võtma seaduseandja 
vastavalt PS § 65 p-le 1ja §-le 102  ise. Vastasel korral oleks see pidanud põhiseaduses kuidagi 
väljendatud olema789. 
 
Isegi juhul, kui PS § 29 lg 1 ls-s 2 ja § 31 ls-s 2 sisalduvat seaduse mõistet püüda tõlgendada laiemalt 
„seaduse alusel“790 tähenduses, tuleb siiski arvestada, et valitsus ei tohi seadusandlikku võimu 
suvaliselt kasutada või kuritarvitada. Selleks peaks põhiseadus ette nägema vastavad abinõud ning 
ilmselt seetõttu on valitsuse õigustloovat pädevust piiratud. Selles osas ei tohiks PS § 29 lg 1 ls-s 2 ja 
§ 31 ls-s 2 sisalduvat seaduse mõistet laiemalt tõlgendada „seaduse alusel“ tähenduses, sest selline 
volitus liiga ebamäärane. Seega on parlamendil eriline õigus otsustada, millised õiguse kasutamise 
tingimused ja kord seadusega sätestatakse. Riigikohus on öelnud, et PS § 31 teise lause kohaselt 
tuleb ettevõtlusvabaduse kasutamise tingimused ja kord, seega ka piirangud, sätestada seadusega. 
Seadus ei pea kõiki piiranguid detailselt kirjeldama, kuid peab määratlema raamid, mille sees 
täitevvõim täpsustab seaduse vastavaid sätteid.791 Täitevvõimu poolt piirangute täpsustamist on 
tunnustatud ka hilisemates lahendites792, näiteks märkis Riigikohus 2007. aastal, et põhiseaduse 
mõttest ja sättest tuleneb, et vähem intensiivseid põhiõiguste piiranguid võib kehtestada täpse, selge 
ja piirangu intensiivsusega vastavuses oleva volitusnormi alusel määrusega793.   
 
Kokkuvõtlikult öeldes on majanduslikult tähtsamate põhiõigustena kutse- ja tegevusala vabadus (PS § 
29 lg 1), ettevõtlusvabadus (PS § 31) ning omandiõigus varustatud lihtsate 
seadusreservatsioonidega, mille puhul lubab PS seadusandjal õigust seadusega riivata, ilma sisulisi 
ega formaalseid nõudeid esitamata. Ka Riigikohus on öelnud, et ettevõtlusvabaduse piiramiseks 
piisab igast mõistlikust põhjusest794, mis pole Põhiseadusega vastuolus795. Eeldus on vaid, et 
reguleerimine peab toimuma seadusega, kusjuures täitevvõimul on siiski piirangute kindlates 
raamides täpsustamise õigus.  
 

2.2.3. Kvalifitseeritud seadusreservatsioonid (PS §  44 lg 2, § 45 lg 1 ls 2, § 33 ls 2) 

Kvalifitseeritud seadusreservatsiooniga on seevastu varustatud majandusliku informatsiooni saamise 
(PS § 44 lg 2) ja levitamise õigus (PS § 45 lg 1 ls 2) ja õigus äriruumide puutumatusele (PS § 33  ls 
2), mis kujutavad endast pigem kõrvalisemaid majanduslikke põhiõiguseid. 
 
2.3. Vahetulemus majanduslike põhiõiguste piirangup õhjustest 
Majanduslike põhiõiguste piirangupõhjused tuleb võtta nende suhtest kehtivast üldisest PS §-s 11 
sätestatud piiriklauslist ning põhiõiguste juures sätestatud erilistest lihtsatest ja kvalifitseeritud 
piiriklauslitest. Täna kehtivate piirangute põhiseaduspärasust tuleb kontrollida üldise 
tuvastamisskeemi ning selle raames kontrollitava proportsionaalsuse kaudu796.

                                                      
789 Vdl nt GG art 12 lg 1. 
790 Saksa keeles Aufgrund eines Gesetzes. 
791 RKPJK 10.04.2002 otsus nr 3-4-1-4-02, p 18. 
792 Nt RKPJK 24.12.2002 otsus nr 3-4-1-10-02, p 24. 
793 RKÜK 03.12.2007 otsus nr 3-3-1-41-06, p 22.  
794 RKPJK 10.05.2002 otsus nr 3-4-1-3-02, p 14.  
795 RKPJK 30.04.2004 otsus nr 3-4-1-3-04, p 27.  
796 Saksa õiguses on kutsevabaduse kontroll samuti tugevalt orienteeritud proportsionaalsuse kontrollile, vt selle kohta nt P. J. 
Tettinger teoses; Tettinger/Wank, GewO Einl, äärenr 85 jj; RKPJK 06.03.2002 otsus nr 3-4-1-1-02.  
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3. Põhiseaduslik vajadus MTS järele  
 
3.1. PS § 11 eeldab majanduslike põhiõiguste piiram ise lihtseaduslikku reguleerimist 
See, et kõik põhikohustused piiravad muuhulgas ka majanduslikke põhiõigusi, näitab, et kõik 
põhikohustused alluvad PS § 3 lg 1 ls-st 1 tulenevale seadusreservatsioonile. Selle tulemusena võib 
riigivõim põhiseaduslikku põhikohustust isiku suhtes realiseerida ainult siis, kui parlament on selle 
eelnevalt seadusega konkretiseerinud797. Põhiseaduse põhikohustused ei kaota seega ära üldist 
seadusreservatsiooni ega ka üksikute põhiõiguste erilisi seadusreservatsioone. 
Parlamendireservatsiooni kujul avalduvale seadusreservatsioonile (PS § 3 lg 1 ls 1) lisandub lihtne 
normitehniline vajadus põhikohustused konkretiseerida ning varustada need vastava menetluse ja 
korraldusega. Seega on majanduslike põhiõiguste võimalik ainult siis, kui seadusandja need 
lihtõigusega välja kujundab.  
 
Kõik see ei tähenda, et põhiseaduses sätestatud põhikohustused ei avalda majanduslike põhiõiguste 
suhtes vahetult iseseisvat mõju. Põhikohustused õigustavad vahetult neid konkretiseerivat 
seadusandlust majanduslike põhiõiguste suhtes. Peale selle mängivad nad olulist osa tõlgendamisel, 
eriti ebamääraste õigusmõistete tõlgendamisel. Lõpuks on ka mõeldav, et põhikohustusi 
konkretiseerima kohustatud seadusandja tegevusetuse korral võtab õigusmõistmine selle ülesande 
enda kanda. See tuleb kõne alla eriti selliste põhikohustuste puhul, mis etendavad olulist osa 
kodanike omavahelistes suhetes, seega eraõiguses. 
 
Peale selle eeldab majanduslike põhiõiguste piiramise lihtseaduslikku reguleerimist juba ka õigusriigi 
põhimõttest tulenev halduse seaduslikkuse ning õiguskindluse nõue. Halduse seaduslikkuse nõue 
tähendab ühelt poolt, et haldusvõim tohib individuaalset vabadust piirata ainult siis, kui teda volitab 
selleks seadus (PS § 3 lg 1 ls 1), ja teiselt poolt, et ükski halduse õigusnorm (määrus, halduse 
individuaalakt) ei tohi olla vastuolus ühegi kõrgemal astmel oleva õigusnormiga (seadus, põhiseadus). 
 
Õiguskindlus hõlmab kahte elementi, so määratletavuse ja usalduskaitse põhimõte. Esimene välistab 
riigivõimu omavoli (PS § 13 lg 3), st tagab, et üksikisikul on võimalik riigiorganite käitumist teatava 
tõenäosusega ette näha ja nendega arvestada. Selle nõude täitmine eeldab piisavalt arusaadavate 
seaduste kehtestamist. Usalduskaitse põhimõte kaitseb üksikisiku ja riigi vahelist usaldussuhet 
keelustades üksikisikule ebasoodsate normide tagasiulatuva mõju. Karistusõiguses kehtiv nulla 
poena sine lege-põhimõte (PS § 23 lg 1, lg 2 ls 1) on usalduskaitse printsiibi erijuht. 
 
3.2. Õigus põhiõiguste korralduslikule ja menetlusl ikule kaitsele 
Vaadeldes kutse- ja ettevõtlusvabaduse sõnastust (PS § 29 lg 1 ls 1, § 31) ning omandiõiguse 
sõnastust (PS § 32 lg 2 ls 1), kujutab mistahes isikule seatud loakohustus vältimatult nende 
põhiõiguste riivet. Seega peab kehtima üldine lause, et mistahes luba tähendab majanduslike 
põhiõiguste riivet798. Järelikult on möödapääsmatu, et tulenevalt majanduslikest põhiõigustest on isikul 
olemas nõudeõigus loa saamiseks.  
 
Juba üksnes seetõttu tuleb majanduslike põhiõiguste kõrval esile tõsta isiku õiguseid põhiõiguste 
kaitse korraldusele ja menetlusele. Õigused korraldusele ja menetlusele puudutavad eelkõige õiguste 
realiseerimise kohtu- ja haldusmenetlust ning lihtseaduslikku korraldust799. Selliste õiguste taga 
seisab idee korralduslikust ja menetluslikust põhiõiguste kaitsest, mis väljendab mõtet, et õige 
korraldus ja menetlus aitab kaasa parema tulemuse saavutamisele. Korralduslik ja menetluslik 
põhiõiguste kaitse on tähtis eelkõige siis, kui materiaalne kaitse on võimatu või ainult osaliselt 
võimalik. Saksa Liidukonstitutsioonikohus võtab selle kokku sõnadega, et menetluslik ja korralduslik 
põhiõiguste kaitse on kästud iseäranis seal, kus põhiõigused ei saa oma materiaalset 
kaitsefunktsiooni küllaldaselt täita800. Korralduslik ja menetluslik kaitse tuleb luua põhiseaduse 
asemele, kui sellest tulenev materiaalne kaitse pole võimalik (menetluse ja korralduse 
asendusfunktsioon). Selle kõrval on korralduslikul ja menetluslikul kaitsel täiendav funktsioon, mis 
seisneb selles, korralduslik ja menetluslik kaitse kindlustab ja täiendab materiaalset kaitset.  
 

                                                      
797 Vt nt H. Hofmann. Grundpflichten und Grundrechte – Handbuch des Staatsrechts, § 114 äärenr 44. 
798 BVerfGE, 20. kd, lk 150 (154). 
799 Vt selle kohta R. Alexy. Theorie der Grundrechte, lk 428 jj. 
800 BVerfGE, 90. kd, lk 60 (96): „Prozeduraler Grundrechtsschutz ist insbesondere dort geboten, wo die Grundrechte ihre 
materielle Schutzfunktion nicht hinlänglich erfüllen können.“ 
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3.2.1. Üldine õigus majanduslike põhiõiguste korral dusele ja menetlusele (PS § 14) 

Ka PS-s leidub korraldusliku ja menetlusõigusliku kaitse jaoks üldine põhiõigus. See on PS § 14, mis 
kohustab kõiki kolme riigivõimu ning kohalikke omavalitsusi tagama õigusi ja vabadusi. See hõlmab, 
mitte ainult passiivse põhiõigustest kinnipidamise, vaid ka nende aktiivse väljakujundamise. Erilist osa 
mängib sealjuures seadusandlus, kuid oluline on ka kohtu- ja täitevvõimu panus.  
 
PS § 14 on sõnastatud objektiivselt. Tagamiskohustus peab aga ühetähenduslikult teenima ka 
üksikisiku huve. Vastavalt subjektiveerimisteesile801 tagab PS § 14 niisiis ka subjektiivse õiguse. . Ka 
Riigikohus leidis, et kuigi PS § 14 on sõnastatud objektiivselt, tulenevad sellest sättest ka 
subjektiivsed õigused, sh üldine põhiõigus korraldusele ja menetlusele802. Õigus korraldusele ja 
menetlusele sisaldab endas õigust riigi normatiivsele ja faktilisele tegevusele, et isik saaks end kaitsta 
ja turvaliselt tunda803. Nagu öeldud, kindlustab ja täiendab õigus korraldusele ja menetlusele teiste 
põhiseaduslike õiguste kaitset (nt PS §-dest 12,29ja 31sätestatud põhiõigused) ja tagab nende 
realiseerimise. Nii on Riigikohus õigust korraldusele ja menetlusele analüüsides leidnud, et avaliku 
ressursi eraõigusliku isiku kasutusse andmise lepingu sõlmimine peab toimuma kohases menetluses, 
mis tagab ühetaolise kohtlemise, avalikkuse ja läbipaistvuse ning proportsionaalsuse804 (st PS § 12, 
29 ja 31 sätestatud põhiõigust realiseerimise); et avalik võim, peab tagama ametikoha konkursil 
osalejatele konkursi õiguspärase läbiviimise805 (PS § 29 kaitse) ning et adekvaatse menetluse 
olemasolu on oluline õiguse vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta piirangute kohtuliku 
kontrolli võimaluse tagamiseks, st (kutse) eksami kulg, selle tulemused ja komisjoni otsus peavad 
olema kontrollitavad806. Siiski ei sisalda PS § 14, nagu PS § 13 lg 1 ls-st 1 tulenev üldine 
kaitseõiguski, substantsiaalseid menetluse ja korralduse esemeid, mistõttu saab PS §-i 14, nagu ka 
PS § 13 lg 1 ls-t 1 rakendada ainult koosmõjus teiste põhiõigustega.  
 
Eesti põhiõiguste kataloogi põhiõiguste korraldus- ja menetlusõiguslik dimensioon ilmneb mitte ainult 
PS § 14 puhul vaid ka PS §-des 20–24 sisalduv menetluspõhiõiguste üksikasjalik sätestus kujutab 
endast fundamentaalsete menetlusnormide nimistut. Selge protseduuriline funktsioon on ka PS § 44 
lg-tes 2 ja 3 sätestatud õigustel saada informatsiooni ametiasutuse tegevuse kohta ja tutvuda enda 
kohta käivate andmetega. Eriti selgelt on korralduslik ja menetlusõiguslik dimensioon ning seos PS §-
ga 14 esile tõstetud, kutse- ja ettevõtlusvabaduse lihtsates seadusreservatsioonides sõnadega 
„seadusega sätestatud juhtudel ja korras“. Sellega väljendatakse, et nende põhiõiguste riiveid tuleb 
piirata ja kontrollida mitte ainult materiaalselt, vaid ka korralduslikult ning menetluslikult.  
 
3.2.2. Õigus majanduslike põhiõiguste haldus- ja ko htumenetluslikule kaitsele (PS § 14, § 15) 

PS § 14-le tuginevad õiguseks haldusmenetluse valdkonnas on eelkõige õigus efektiivsele 
õiguskaitsele807 õiglase menetluse kaudu. Mida see tähendab, võib selgitada PS § 29 lg 1 ls-t 1 ja § 
31 ls-t 1 puudutava varal. Elukutsele, tegevusalale ning ettevõtjale on kehtestatud loakohustus, mille 
saamiseks on seadusega ette nähtud menetlus. PS §§-d 14 ja 15 nõuavad seejuures, et isik enda 
majanduslikke põhiõiguseid lihtseadustes reguleeritud haldus- ja kohtumenetluse kaudu kaitsta saab. 
Sellisel juhul tuleb kehtestatud loakohustust mõõta PS § 29 lg 1 ls 1 ja § 31 ls 1 valguses, kui 
loakohustus on majandustegevuse teostamise möödapääsmatuks eelduseks ja õiglast menetlust 
mõõta PS § 14 valguses. Täna on isiku majanduslike põhiõiguste kaitsevõimalused valdavalt 
reguleeritud haldusmenetluse seaduses808 (HMS) ja halduskohtumenetluse seadustikus809 (HKMS). 
Ilmselt tuleb seega ka nimetatud õigusaktidele majandustegevuse üldosa seaduse raames 
tähelepanu pöörata. 
 

3.2.3. Majanduslike põhiõiguste teostamise lihtsead usliku korralduse kohustus (PS § 14) 

Majanduslike põhiõiguste realiseerimine eeldab lihtseaduslikku kujundamist ja korraldust. Mitte ainult 
riik (avalik-õiguslikud piirangud), vaid ka turumajanduslikud jõud (majandussubjektide ohtlikkus 
teineteise tegevusele, konkurents) võivad kujutada endast ohtu majanduslike põhiõiguste 

                                                      
801 R. Alexy, Theorie der Grundrechte, lk 277. 
802 RKPJK 17.02.03 otsus nr 3-4-1-1-03, p 12. 
803 RKÜK 16.05.08 otsus nr 3-1-1-86-07, p 23.  
804 RKHK 15.12.05 otsus nr 3-3-1-59-05; RKHK 15.03.06 otsus nr 3-3-1-5-06. 
805 RKHK 28.02.2005 otsus nr 3-3-1-87-04.  
806 RKHK 30.05.00 otsus nr 3-3-1-20-00.  
807 Vt nt BVerfGE, 24. kd, lk 367 (401). 
808 RT I 2001, 58, 354. 
809 RTI, 22.03.1999, 31, 425. 
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realiseerimisele. Seetõttu eeldab PS § 14, et  sellele seisab riik lihtseadusliku kujundamise ja 
korralduse kaudu vastu. Nii peaks MTS endast kujutab lihtseaduslikku regulatsiooni, mille ülesandeks 
on hoolitseda selle eest, et lihtõigus annaks ühelt poolt isikute vabale majandustegevusele ruumi ja 
vormi ning teiselt poolt, nagu selgitatud, tagaks ka põhikohustuste täitmise ja põhiseaduslike 
materiaalsete printsiipide järgmise (vastavus PS §-le 11). 
 
3.3. Majandustegevuse üldosa seaduse loomise kohust use põhiseaduslikud raamid 
PS § 29 kaitseb ka välismaalaste kutsevaliku vabadust ja määrab, et selle õiguse eeldused ja 
elluviimise menetlus määratakse seadustega. PS § 31 täiendab seda ka õigusega tegeleda 
ettevõtlusega ning koonduda tulundusühingutesse,  mis laieneb ka välismaalastele. Siinkohal tasub 
lähemalt vaadelda, millised suunised sätestavad PS § 29 ja PS § 31 majandustegevuse üldosa 
seaduse eelnõule. 
 
Majandustegevuse seaduse eelnõu peab esiteks olema  PS-ga kooskõlas selles osas, mis puudutab 
kutse- tegevusala- ja töökohavaliku ning elu- ja asukohavaliku vabaduse garanteerimist eestlastele ja 
välismaalastele (PS § 29), ja eriti selles osas, mis selgesõnaliselt lubab kasumi saamisele 
orienteeritud ühingute asutamist (PS § 31). PS § 38 tagab, et teadus ja kunst on vabad. Seega ei ole 
lubatav, et majandustegevuse üldosa seaduse eelnõu käsitleb loovat ja teaduslikku tegevust 
majandustegevusena, sest need tegevused langevad PS § 38 järgi teadust ja kunsti puudutava keelu 
alla. See tähendab, et selles osas ei või isikule esitada majandusõiguslikke nõudmisi. 
 
Seejärel tuleb tähelepanu juhtida üldiste piirangute põhimõttelisele mittelubavusele. Näiteks kutse- ja 
majandustegevuse vabadus on vastavalt PS §-le 29 isikule tagatud ainult juhul, kui seda 
võimaldatakse püsivalt ning igas tegevuskohas. Sellepärast ei näe PS ette ka tähtaja ega 
territoriaalseid klausleid. Majandustegevuse vabadus ja seda konkretiseeriv õigustus 
majandustegevusega tegelemiseks seega pikaajaline õigus, mis kehtib igal pool. Seetõttu ei saa 
majandustegevuse üldosa seaduse eelnõus olla lubatav säte, mis üldiselt lubab tähtaegade 
kehtestamist ega piiramist kindlale territooriumile. Üksikjuhul võib see aga õigustatud olla, näiteks kui 
tähtajatu majandustegevuse teostamise õiguse kasutamine on avalikkusele ohtlik, st 
majandustegevusega tegelemine kahjustaks inimeste tervist, julgeolekut, vara, avalikke huve, riigi 
kaitsevõimet või looduskeskkonda või kui loa taotleja ei vasta loa saamiseks kehtestatud nõuetele. 
Seega võib majandustegevuse teostamise õiguse avalikes huvides sisaldada lisaks muudele 
tingimustele või kitsendustele ka kasutamise tähtaega ning piiramist kindla maa-alaga, kui see on 
õigusaktiga ette nähtud või peab tagama tegevusloa seaduslike eelduste täitmise. 
 
4. Kokkuvõte põhiseaduslikest suunisest  
Eesti Vabariigi Põhiseaduses sisalduvad peamised üldised printsiibid on aluseks isiku 
majandustegevuse vabadusele ning toetavad selle sõnaselget tunnustamist kodifitseeritud õigusaktis. 
Peale üldiste põhimõtete sisaldab PS nagu kirjeldatud isiku majandustegevuse vabaduse aluseks 
olevaid põhiõiguseid810. Need on eelkõige õigus vabale eneseteostusele ( PS § 19), õigus valida 
tegevusala, elukutset, töökohta (PS § 29 lg 1), õigus tegeleda ettevõtlusega, sealhulgas koonduda 
tulundusühingutesse (PS § 31), põhiseaduslik omandiõigus (PS § 32), õigus äriruumide 
puutumatusele (PS § 33, )majandusliku informatsiooni saamise (PS § 44) ja levitamise (PS § 45) 
õigus ja majandusliku ebavõrdse kohtlemise keeld ( PS § 12).  Seega sätestab PS hulga 
majanduslikke põhiõiguseid, mille realiseerimine isiku poolt avalik-õiguslike piirangute puhul 
raskendatud olla. Tulenevalt PS §-st 11 peab olema kindel, et põhiõiguste piiramine on 
põhiseadusega kooskõlas. Seda aitab saavutada majandustegevuse üldosa seadus, mis loob ühtse 
raamistiku ja aluse majanduslike põhiõiguste piiramisele. 
 
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eesmärk on sätestada eelkõige kutse- ja 
ettevõtlusvabaduse kasutamise tingimused ja kord PS § 29 lg 1 ls 2 ja PS § 31 ls 2 tähenduses, 
majandusliku omandi kitsendused PS § 32 lg 2 ls 2 tähenduses ning ülejäänud majanduslike 
põhiõiguste realiseerimise piirid lähtudes seejuures PS §-st 11. Nii peaks MTS endast kujutama 
lihtseaduslikku regulatsiooni, mille ülesandeks on hoolitseda selle eest, et lihtõigus annaks ühelt poolt 
isikute vabale majandustegevusele ruumi ja vormi ning teiselt poolt, nagu selgitatud, tagaks ka 
põhikohustuste täitmise ja põhiseaduslike materiaalsete printsiipide järgmise (vastavus PS §-le 11). 
 
 

                                                      
810 Vdl saksa majanduspõhiseaduse kohta nt P. J. Tettinger teoses; Tettinger/Wank, GewO Einl, äärenr 19 j. 



 

 
 

§ 15. Hetkel Eestis kehtiv majandustegevuse õigus ( MTÕ) 

Kirjandus 
 
Eesti majandustegevuse õigus: H. D. Jarass, Saksa immissioonikaitseõiguse põhistruktuurid, Juridica 2007, 464 jj; I. Pilving, 
Haldusakti siduvus, Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel, dissertatsioon, 
Tartu Ülikool, 2006;  P. Varul/M. Käerdi/U. Volens/J. Raidla/R. Lang, Ettevõtja õigus. Tegevuskava ettevõtlusalase 
õiguskeskkonna rahvusvahelise konkurentsi parandamiseks, Juridica 2006, 227 jj; K. Ikkonen, Omandipõhiõigus ja selle piirid, 
Juridica 2006, 54 jj; A. Mitt, Ettevõtlusvabaduse õiguslik olemus, Juridica 2006, 380 jj; K. Ikkonen, Avalik huvi kui määratlemata 
õigusmõiste, Juridica 2005, 187 jj; A. Kalbus, Avalik huvi ettevõtlusvabaduse piiramise alusena, Juridica 2003, 373 jj; P. 
Manavald, Ärikeeld kui ettevõtlusvabaduse riive, Juridica 2003, 7 jj; D. Eerma (Tartu Ülikool, majanduspoliitika), Valitsuse 
poliitika erinõuetega tegevusalade tegevuslubade väljastamisel. – Riigikogu Toimetised, 2002, nr 5, lk 156 jj, arvutivõrgus 
kättesaadaval: http://www.riigikogu.ee/rva/toimetised/rito5/artiklid/26eerma.htm; D. Eerma (Tartu Ülikool, Majanduspoliitika), 
Reguleerimisest majanduspoliitikas tegevuslubade ja litsentside näitel, teoses: Euroopa Liiduga liitumise mõju Eesti 
majanduspoliitikale: X teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid : Tartu - Värska, 27.-29. juuni 2002. Tallinn, Berlin: 
Mattimar, Verlag Arno Spitz, 2002, 473 jj, arvutivõrgus kättesaadaval: http://www-1.mtk.ut.ee/varska/2002/2_Strpol/Eerma.pdf; 
R. Alexy, Põhiõigused Eesti põhiseaduses, Juridica 2001 (eriväljaanne) 5 jj. 

 

1. Üldine ülevaade 

1.1. Mis on majandustegevuse õigus Eestis? 
1.1.1. Majandustegevuse õiguse põhi- ja kõrvalregul atsioonid 

MTÕ õiguse regulatsioonid võib tinglikult jagada põhiregulatsioonideks, kõrvalregulatsioonideks ning 
eriregulatsioonideks. Siinkohal tuleb aga rõhutada, et nimetatud jaotus põhineb mõneti erineval alusel 
võrreldes käesoleva kodifitseerimisprojekti käigus koostatud majandushaldusõiguse eelanalüüsis 
esiletooduga (lk 45). Nimetatud analüüsis põhines regulatsiooni kuulumine vastavalt kas 
põhiregulatsiooni või kõrvalregulatsiooni hulka sellel, kas see paiknes mõnes keskses antud 
valdkonda reguleerivas seaduses või MTÕ-d vaid muuhulgas käsitlevas seaduses, kusjuures 
spetsiifilisi valdkondi käsitlevad normid olid samuti arvatud kõrvalregulatsioonide hulka. Kuna Eestis 
keskne MTÕ-d reguleeriv akt puudub, siis osutub selline jaotus siin kasutuks, kuna kõiki MTÕ-d 
reguleerivaid norme võiks sellisel juhul lugeda kõrvalregulatsiooni hulka kuuluvaks. Et aga 
asjassepuutuvatel normidel on siiski väga erinev üldisuse ning relevantsuse tase, siis on käesolevas 
analüüsis võetud kasutusele teistsugune jaotus. Põhiregulatsioonide alla kuuluvad kõik sellised 
õigusnormid, mis sisaldavad otseselt MTÕ-d reguleerivaid sätted, ning teevad seda üldiselt, mitte 
sektoripõhiselt (erandina ka sellised õigusaktid, mis olemata küll oma mõjult universaalsed, 
puudutavad sedavõrd suurt osa majandustegevusest, et neid võib tinglikult käsitleda 
üldregulatsioonidena). Kõrvalregulatsioonide mõju MTÕ-le on kaudne, ent universaalne 
(horisontaalne). Eriregulatsioonid puudutavad MTÕ-d küll otseselt, ent on sektoripõhised 
(vertikaalsed). Kuivõrd üks õigusakt võib sisaldada kõigile eelnimetatud tunnustele vastavaid 
regulatsioone, siis on mõistetav, et ühe ja sama õigusakti erinevad sätted võivad käsitlemist leida 
erinevate jaotuste all. 
 
Hoolimata eeltoodud määratlustest ei saa kuigi selgeks pidada kriteeriume, millest lähtuvalt teatud 
regulatsioonid alljärgnevalt põhiregulatsioonide või kõrvalregulatsioonide hulka on arvatud. Eriti 
viimaste hulgas leiavad mainimist regulatsioonid, mis tervikuna MTÕ hulka mitte mingil juhul ei kuulu 
ning mis pigem üldisemalt iseloomustavad keskkonda, milles ettevõtjad oma majandustegevuse 
vabadust realiseerivad. Samuti võib arvata, et mitmete alljärgnevalt käsitletavate regulatsioonidega 
seoses tõstatatud küsimusi käesoleva kodifitseerimisprojekti raames koostatav seaduseelnõu ei 
puuduta. Selline olukord on tingitud kahest tegurist. Esiteks on teema suhteliselt uus ning käesoleval 
hetkel on raske ennustada, milline saab olema loodav seadus ning sellega kaasnev 
seadusmuudatuste pakett. Teiseks on käesolev kodifitseerimisprojekt vaid osa mitmetest 
paralleelsetest tegevustest, mille eesmärgiks on Eesti ettevõtluskeskkonna parandamine; piisab, kui 
siinkohal mainida muid projekte algatuse „Ettevõtja õigus”811 raames, teenuste direktiivi ülevõtmise 
vajadust ning Lissaboni strateegia rakendamist812. Nimetatud tegevused kohati kattuvad või vähemalt 
omavad puutepunkte käesoleva projekti tegevustega, kohati aga esitavad sellele täiendavaid 

                                                      
811 Arvutivõrgus http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35618/Ettev%F5tja+%F5igus.pdf  
812 Vt tööversiooni Eesti Majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks, lk 43-51. 
Arvutivõrgus  https://www.osale.ee/konsultatsioonid/files/consult/57_2008%2007%2002%20MTTK%202008-2011.pdf 
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nõudeid. Seetõttu on projekti praeguses staadiumis otstarbekas lähtuda põhimõttest „parem viis 
asjatult käsitletud regulatsiooni kui üks teenimatult tähelepanuta jäänud regulatsioon”. 
 

1.1.2. Põhiregulatsioonid 

1.1.2.1. Põhiseadus (PS) 
 
Et PS-le on käesoleva analüüsi raames pühendatud eraldi detailne analüüs, siis ei ole otstarbekas 
sellel siinkohal pikemalt peatuda. Rõhutagem siiski, et PS, eelkõige selle §-d 29 ja 31 on Eesti MTÕe 
aluseks ja mõõdupuuks, millega ülejäänud regulatsioonid peaksid kooskõlas olema.  
 
1.1.2.2. Äriseadustik (ÄS) 
 
Põhiregulatsioonide hulka kuuluvaks võib pidada eelkõige ÄS §-i 1, mis sätestab ettevõtja mõiste, 
ning § 4 lõikeid 1 ja 2, mis sätestavad ettevõtlusvabaduse ning viitavad sellele vabadusele seatavate 
piirangute võimalikkusele. Nimetatud sätete analüüs sisaldub allpool punktides 1.2.1 ja 1.2.2, muid 
asjakohaseid sätteid käsitletakse aga kõrvalregulatsioonidena punktis 1.1.2. 
 
1.1.2.3. Majandustegevuse registri seadus (MTRS) 
 
MTRS § 1 lg 1 järgi sätestab see majandustegevuse registri andmete koosseisu, majandustegevuse 
registri pidamise ja selle üle järelevalve teostamise üldised alused. MTRS § 2 lg 1 järgi on register on 
asutatud erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate, seadusega nimetatud asutuste, 
sihtasutuste ja mittetulundusühingute (edaspidi ettevõtja) üle avalikkusele kättesaadaval viisil 
arvestuse pidamise ja järelevalve teostamise eesmärgil. Nimetatud sätetest nähtub, et ehkki MTRS 
on tõenäoliselt ainus hetkel Eesti kehtiv eelkõige MTÕ põhiregulatsioone sisaldav õigusakt, on tema 
reguleerimisvaldkond piiratud majandustegevuse üle arvestuse pidamisega, mida kindlasti ei saa 
pidada MTÕ keskseks küsimuseks. Seejuures on isegi sellise arvestuse pidamine puudulik: MTRS § 
1 lg 2 jätab avatuks võimaluse, et mõningaid nn erinõuetega tegevusalade kohta käivaid lube registris 
ei kajastu. 
 
MTRS defineerib küll mõningad olulised mõisted nagu „ettevõtja” (§ 2 lg 1), „erinõudega tegevusala” 
(§ 2 lg 2), „tegevusluba” (§ 1 lg 2), „registreering” (§ 14 lg 1) ja „märge” (§ 15 lg 1), ning avab 
registreeringu ja tegevusloa õigusliku tähenduse (§-d 16 ja 17), ent teeb seda võrdlemisi 
pealiskaudsel ja ad hoc stiilis (nt kasutatakse terminit „ettevõtja” nagu muuseas erinevas tähenduses 
ettevõtja mõistest ÄS-s, detailsem analüüs punktides 1.2.1 ja 1.2.2).  Lisaks sätestab MTRS 
registriandmete avalikkuse (§ 5), registreerimismenetluse põhinõuded (§-d 20-24), ning alused 
registreeringu tegemiseks, selle muutmiseks, peatamiseks või kustutamiseks, samuti vastavatest 
tegevustest keeldumiseks (§-d 23 ja 24). Üldise nõudena on sätestatud ettevõtja kohustus 
registreeringu andmete õigsust kinnitada (§ 26), registrile valeandmete esitamise või andmete 
esitamata jätmise eest on aga ette nähtud väärteokoosseis (§ 31). 
 
Ilmselt võib nõustuda nendega, kelle arvates majandustegevuse registrisse oleks tulevikus mõistlik 
koondada info ka muude tegevuslubade või litsentside kohta813.  
 
1.1.2.4. Kaubandustegevuse seadus (KaubTS) 
 
KaubTS näol on rangelt võttes tegemist eriregulatsiooniga, mis ei kohaldu mitte kogu 
majandustegevusele, vaid üksnes selgelt piiritletud osale sellest: kaubandustegevusele. 
Üldregulatsioonina käsitleme seda järgmistel põhjustel. KaubTS § 1 lg 2 järgi kohaldub see 
majandus- või kutsetegevusele, mille raames toimub vähemalt üks järgmistest tegevustest: 1) 
vallasasja pakkumine ja müük ning müüdud vallasasjaga seonduva teenuse osutamine; 2) vallasasja 
valdusse või kasutusse andmine ja võtmine; 3) vallasasja valmistamine või muutmine kliendi 
tellimusel; 4) vallasasja hooldamine või parandamine; 5) ehitise puhastusteenuse pakkumine ja 
osutamine; 6) ilu- ja isikuteenuse pakkumine ja osutamine; 7) toitlustamine; 8) tänava- ja 
turukaubanduse korraldamine ning kaubanduse korraldamine avalikul üritusel. Seejuures vastavalt 

                                                      
813 Vt Eesti Kaubandus – Tööstuskoja 24.03.2006 arvamus tegevuskava kohta ettevõtlusalase õiguskeskkonna rahvusvahelise 
konkurentsivõime parandamiseks. Arvutivõrgus www.koda.ee/doc.php?3329; M. Sepp ja N. Reich. The New Services Directive of 
the European Union, Hopes and Expectations from the Angle of a (Further) Completion of the Internal Market, FIDE XXIII 
Congress Linz 2008, Congress Publications Vol. 3, 2008, (toim H.F.Koeck, M.M.Karollus), lk 70 
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KaubTS § 1 lg 3 kohaldub seadus ka vallasasja müügil ja pakkumisel väljaspool isiku majandus- või 
kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras või avalikul üritusel. KaubTS § 1 nimetatud 
tegevusaladega on hõlmatud märkimisväärne osa kogu Eesti toimuvast majandustegevusest, 
kusjuures nende tegevuste sisuline sarnasus on kohati võrdlemisi madal. Sellest tingituna on 
regulatsiooni laad mitmetes küsimustes võrdlemisi abstraktne ja viiteline, s.t. muude eriseadustega 
sisustamist vajav (nt „kauba nõuetele vastavus”). Eelnevast tulenevalt on KaubTS oma regulatsiooni 
iseloomult pigem horisontaalne, mitmete erinevate tegevuste mõningaid aspekte reguleeriv 
üldregulatsioon kui tüüpiline sektoripõhine regulatsioon. Seejuures, nagu nähtub juba KaubTS § 1 
lõikega 1 antud reguleerimisalast (kaubandustegevuse alused ja kord, järelevalve teostamise 
korraldus ja vastutus), kuulub nimetatud aspekt suuresti MTÕ hulka. 
 
KaubTS sätestab kaubandustegevuse mõiste (§ 3), kauplejale, kaubanduse korraldajale ja müüjale 
esitatavad nõuded (§-d 4 ja 5), erinõuded tänava- ja turukaubandusele ning kaubandusele avalikul 
üritusel (§-d 17-20), kohustusliku registreeringu majandustegevuse registris (§ 12 lg 1), nõuded 
registreerimismenetlusele, sh registreeringu tegemisest või muutmisest keeldumisele ja registreeringu 
tühistamisele (§-d 13-16), järelevalveks pädevad asutused (§ 21) ning väärteokoosseisud (§-d 24-32). 
Seejuures registreeringu tegemisest või selle muutmisest keeldumise ja registreeringu tühistamisega 
seoses KaubTS viitab MTRS-le ning näeb ette üksnes täiendavad alused. 
 
Erinõuetega ja vaba majandustegevuse eristamise seisukohalt väärib tähelepanu eelpool viidatud 
KaubTS § 1 lg 3 ning § 5 lg 2, mis käsitleb kaubandustegevust väljaspool isiku majandus- või 
kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras või avalikul üritusel. KaubTS § 17 lg 4 ja § 20 lg 4 
volitavad kohalikku omavalitsust vastavate kauplemiskordade kehtestamiseks. KaubTS § 18 kohaselt 
eeldab kauplemine müügipiletit, mille hinna kehtestab kohalik omavalitsus. Antud kontekstis võiks 
kaaluda teatud juhtudel vaba majandustegevuse positiivset tunnustamist, näiteks isiklike 
tarbekaupade taaskasutuse osas.  
 
Peale selle oleks siinkohal paslik tähelepanu juhtida ka sellele, et KaubTS, mis pretendeerib teatavas 
ulatuses horisontaalse õigusakti staatusele, peaks loodava MTS üldosa staatust arvestades edaspidi 
pigem paigutuma avalik-õiguslike ohutusseaduste hulka, kuid dubleeriks seejuures TTOS 
regulatsiooni, sest kauba ning teenuse mõiste vastaks põhimõtteliselt toote ja teenuse mõistele 
TTOS-is. Seega tuleks TTOS/TNVT reformi puhul arvestada (vt alpooll § 15 punkt 1.1.2.7.), et ka 
tänases KaubTS-s leiduvad dubleerivad sätted kaotataks. Kuivõrd seega jääks alles üksnes KaubTS 
5. peatükk (§§ 17-20), mis reguleerivad tänava- ja turukaubanduse ning muudel avalikel üritustel 
kauplemise aluseid, võiks need põhimõtteliselt iseseisva peatükina  sisestada loodavasse MTS 
üldosa seadusesse. 
 
1.1.2.5. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus (VKTS) 
 
VKTS § 1 lg 1 kohaselt kehtestatakse sellega välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise alused, 
tingimused ja kord reguleeritud ametikohal või kutsealal töötamiseks või füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemiseks. VKTS § 2 järgi on seaduse eesmärk võimaldada välisriigi kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamise kaudu juurdepääs reguleeritud ametikohal või kutsealal töötamisele või füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemisele Eestis nõutava kutsekvalifikatsiooniga võrdsetel tingimustel. 
 
Seega on tegemist vahetult MTÕ-sse puutuva regulatsiooniga, mis annab üldalused selle kohta, 
kuidas välisriigi isikulisi sobivustõendeid Eestis arvestada tuleb. Majandustegevuse seaduse üldosas 
tuleks ilmselt VKTS-le viidata. 
 
1.1.2.6. Masina ohutuse seadus (MOS) 
Eesti kehtivas õiguses on majandustegevuse masina turule laskmise või kasutusele võtmise nõuded 
ja käitiste üle järelevalve teostamise alused ja kord sätestatud põhiliselt masina ohutuse seaduses 
(MOS)814 ja selle § 6 lg 4 ja § 7 lg 6 alusel kehtestatud määruses „Nõuded masinale ja 

                                                      
814 RT I 2002, 99, 580, arvutivõrgus kättesaadaval: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12991147; Alus: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/37/EÜ masinaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 207, 
23.07.1998, lk 1–46), viimati muudetud direktiiviga 98/79/EÜ (EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1–37); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta 
(EÜT L 162, 3.07.2000, lk 1–78), viimati muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ (ELT L 344, 27.12.2005, lk 44–46); Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/9/EÜ plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.04.1994, lk 1–29). 
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ohutusseadisele ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord (MOSM)815”. Masina 
püstitamiseks ja kasutusele võitmiseks peavad täidetud olema mitmed avalik-õiguslikud nõuded. 
Seega on oluline rõhutada MOS tähtsust majandustegevuse õiguses, sest sageli on suur osa 
majandustegevuse sisulise tegevusloakohustuste täitmise raames kontrollimisele tulevast esemesest 
on seotud majandustegevuses kasutatavate masinatega (vt allpool § 17 punkt 1.2.5.6. ja 2.2.4.13.). 
 
1.1.2.7. Toote ja teenuse ohutuse seadus (TTOS) ja toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus 
(TNVTS) 
 
a) TTOS 
TTOS816 on üldseadus, mis sätestab toote ja teenuse ohutuse tagamise nõuded ning turujärelevalve 
korraldamise alused niivõrd kuivõrd need ei ole kehtestatud muu seadusega. Inspektsioonilise 
järelevalve  meetmed teenuste ja toodete üle järelevalve teostamisel tulenevad toote ja teenuse 
ohutuse seadusest (TTOS §§ 11-18). TTOS sisaldab sätteid võtmaks üle Euroopa Parlamendi ja EL 
Nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta. Sellest direktiivist tulenevad nõuded 
võimaldavad turujärelevalveasutustel võtta spetsiifilisemaid meetmeid tarbekaupade ohutuse 
tagamiseks ning need nõuded jäävad erinormina kohaldatavaks ka pärast määruse jõustumist. 
 
b) TNVTS 
TNVTS817 on hetkel minetanud oma esialgse tähtsuse kui vastavushindamise üldpõhimõtteid käsitlev 
raamseadus, tähtsust omab see seadus hetkel vaid vastavushindamisasutustele (volitatud asutused, 
tunnustatud asutused) tegevusõiguse andmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise aspektist 
lähtuvalt. Samuti sisaldub TNVTS-is mõningaid akrediteerimissüsteemi toimimiseks vajalikke sätteid. 
Arvestades, et nii toodete otsus kui ka toodete määrus sisaldavad üsna detailset regulatsiooni nii 
vastavushindamise üldpõhimõtete kui akrediteerimissüsteemi osas, on mõistlik vastavad siseriiklikud 
sätted selles valguses üle vaadata ja asendada asjakohaste sätetega.   
 
c) TTOS ja TNVTS reform 
Tähelepanu väärib asjaolu, et vastavalt Vabariigi Valitsuse reglemendi punktile 31 on 
Justiitsministeeriumile heakskiitmiseks esitatud uue toote ohutuse seaduse eelnõu väljatöötamise 
kavatsus. Toote ohutuse seaduse eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele on planeeritud 2009. aasta I 
poolaastal. Toote ohutuse seaduse uue redaktsiooni väljatöötamise vajadus tuleneb 9. juulil 2008 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vastu võetud otsusest 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise 
raamistiku kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (toodete otsus 
786/2008/EÜ) ning 9. juulil 2008 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vastu võetud määrusest 
765/2008/EÜ, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (toodete määrus 765/2008/EÜ). 
Määrus ja otsus ei sisalda uut õigust, vaid üksnes aja jooksul väljakujunenud tavaõiguse ja üldiselt 
aktsepteeritud tõlgenduste õigusakti kirjapanekut. Seega ohutuse tagamise üldnõuded põhimõtteliselt 
ei muutu, kuid neid on vaja täpsustada ja täiendada. Kuna liikmesriigid on kohustatud arvestama 
otsusega kui tulevaste (valdkondlike) õigusaktide horisontaalraamistikuga, on edaspidise õigusloome 
ühtsuse huvides vajalik ühtsetel alustel olevad regulatsioonid sätestada ka toote ohutuse 
üldseaduses. Määrus reguleerib turujärelevalve korraldust reguleerib alates 2010. aasta 1. jaanuarist 
toodete ning selle kohta on vaja TTOS-is sätestada asjakohased viited ja rakendussätted. Toote 
ohutuse seaduse uus redaktsioon hõlmaks hetkel kehtivat TTOS-i ning TNVTS-si ning viiks nimetatud 
seadustes olevad regulatsioonid kooskõlla otsuse ja määrusega. Samuti on kavas seadusesse jätta 
üldnõuded osutatavate teenuste ohutuse tagamise kohta. Samuti teeb uue redaktsiooni 
väljatöötamine võimalikuks aja jooksul mitmeid kordi muudetud regulatsiooni terviklikuna üle vaadata 
ning lihtsustada. Kuigi uue toote ohutuse seaduse redaktsioon ei tähenda Eesti õiguskorrale võrreldes 
kehtiva õigusega põhimõttelisi muudatusi, on väärib selline lahendus majandushaldusõigusliku 
selguse aspektist poolehoidu juba üksnes seetõttu, et ühendatakse senised TTOS  ning TNVTS – 
see on oluline osa majandushaldusõiguse eriosa refo rmist. Samuti tasub siinkohal manida, et 
Saksamaal on otsustatud nii toodete kui ka seadmetega seonduvad ohutussätted kodifitseerida ühte 

                                                      
815 RT I 2002, 250, 2187, arvutivõrgus kättesaadaval: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12961759 ; Alus: 98/37/EÜ (EÜT 
L 207, 23.07.1998, lk 0001–0046). 
816 RT I 2005, 61, 474, arvutivõrgus kättesaadaval: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12895171; Alus: Euroopa 
Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.01.2002, lk 4–17) ja EÜ Nõukogu 
direktiiv 87/357/EMÜ tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (EÜT L 192, 11.07.1987, lk 49–50). 
817 Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=749724.  
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õigusakti (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - GPSG), mis võiks loodava TTOS puhul võrreldava 
õigusaktina abiks olla.  
 
1.2.2.8. Muud „ohutusseadused” 
 
Sarnaselt masinaohutuse ja teenuste ning toodete ohutusega omvad MTS üldos suhtes tähtsut ka 
teisted „ohutus-seadused“, eelkõige neis sisalduvad üldise inspektsioonilise järelevalve volitused. See on 
eelkõige aktuaalne täna järgmistes eriseadustes reguleeritud MTR-registreerimiskohustusega 
tegevuste puhul: elektriohutusseadus (ElektriOS § 18, § 32), surveseadme ohutuse seadus 
(SurveseadmeOS § 23, § 32), lifti ja köistee ohutuse seadus (Lifti ja köistee OS § 22), 
kaevandamisseadus (kaevandamisS § 20), küttegaasi ohutuse seadus (KüttegaasiOS § 22), milles 
sisalduvad inspektsioonilise järelvalvesätted võiksid oma olemusest tulenevalt enda kandepinna 
põhimõtteliselt leida kas MTS üldosa seaduses või masinaohutuse seaduses või toote ja teenuse 
ohutuse seaduses. Samuti võiksid loetletud ohutusseadused eriosa reformi tulemusena 
põhimõtteliselt iseseisvate õigusaktidena kaduda ning edaspidi kas MTS üldosa seadusesse, MOS-i 
või TTOS-i lüllitada, kuid sellise reformi teostatavus vajab eriosa revideerimise käigus põhjalikumat 
analüüsi. 
 
1.1.2.9. Vahekokkuvõte 
 
Eesti hetkel kehtivad MTÕ üldregulatsioonid katavad vaid väikese osa kavandatava 
majandustegevuse seaduse eeldatavast reguleerimisalast. Mitte ükski õigusakt ei reguleeri üldisel 
tasandil tegevuslubade andmise ja kehtetuks tunnistamisega seonduvat. Põhimõistetest on 
määratletud vaid osa ning sedagi eelkõige konkreetse õigusakti eesmärke silmas pidades. 
Majandustegevuse üle arvestuse pidamist puudutavad regulatsioonid on mingil kujul olemas, ent 
selgelt ebarahuldavad. Esiteks ei anna need regulatsioonid ühtegi viidet sellele, millistest 
legitiimsetest eesmärkidest lähtuvalt võiks arvestuse pidamisega seonduvaid kohustuste asetamine 
ettevõtjatele üldse õigustatud olla. Teiseks ei taga need regulatsioonid, et arvestuse pidamisest ka 
ettevõtjatele endile mingisugust kasu võiks olla, kuna ikkagi puudub keskne andmebaas, mille abil 
ettevõtja võiks saada informatsiooni kõigi erinõuetega tegevusalade kohta. Olemasoleva 
üldregulatsiooni sisulised probleemid tulevad käsitlusele punktides 1.2 ja 1.3. 
 

1.1.3. Kõrvalregulatsioonid 

 
1.1.3.1. Äriseadustik (ÄS) 
 
Kui punktis 1.1.2 käsitletud ÄS põhiregulatsioone võib pidada MTÕ seisukohalt suhteliselt 
vähetähtsateks, siis kõrvalregulatsioonidega on asi teisiti. Ehkki Eesti õiguskeskkonna 
ettevõtlussõbralikumaks muutmise meetmete seas käsitletakse MTÕ ning äriõiguse reformimist 
reeglina eraldi, on need mõningates aspektides siiski tihedalt seotud.  
 
Kõige ilmsemaks puutepunktiks on ettevõtja tegevuse alustamisega seonduvad küsimused. 
Tegevuse alustamise lihtsustamise ning ettevõtjate ühtse kontaktpunkti (ÜK) loomise küsimused on 
päevakorral nii äriõiguse kui MTÕ reformimisel. Äriõiguse valdkonnas on viimasel ajal tehtud 
märkimisväärseid edusamme. Ettevõtjaportaal, mille kaudu alates 02.01.2007 on võimalik ID-kaarti 
kasutades äriregistriga suhelda, käivitus edukalt, juba esimese tegutsemisaasta jooksul saavutati 
olukord, kus 30% uutest äriühingutest asutati portaali kaudu (2008. a. I poolaastal olid vastav arv juba 
35%) ning 15% kõigist dokumentidest esitati elektrooniliselt; portaali tunnustati ka 2007. a. Euroopa 
ettevõtlusauhinna konkursil.818 Ettevõtjaportaal kujutab endast üht osa lahendustest, mis 
lõppeesmärgina peaksid viima ÜK loomiseni. Kuna menetluste ettevõtjasõbralikumaks muutmine, sh 
ÜK loomine kuulub ka käesoleva kodifitseerimisprojekti põhieesmärkide hulka, siis tuleb ÄS 
olemasolevat regulatsiooni elektrooniliste menetluste osas arvesse võtta. Asjakohasteks säteteks on 
siin eelkõige: 

• § 33 lg 11, mis võrdsustab digitaalallkirjastatud avalduse ja volikirja notariaalselt kinnitatud 
avalduse ja avalduse esitamise volikirjaga (ÄS mõtte kohaselt peaks ka § 27 lõikega 2 
nõutava võõrkeelse dokumendi notariaalselt kinnitatud tõlkega olema võrdne vandetõlgi poolt 
digitaalallkirjastatud tõlge); 

                                                      
818 Allikas Justiitsministeerium. Arvutivõrgus http://www.just.ee/32552 ja http://www.just.ee/37558 
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• § 33 lg 12, mis keelab digitaalallkirjastatud avalduse saatmise elektronkirjaga olukorras, kus 
vastava avalduse saab esitada otse arvutis peetava äriregistri infosüsteemi; 

• § 53 lõiked 4 ja 5, mis näevad ette elektroonilise menetlusena toimuva kiirmenetluse ning 
selle kohaldamise tingimused; 

• §-d 67-69, mis reguleerivad elektroonilise äriregistri staatust. 
 
Seni veel lahendamata elektroonilise menetlustega seonduvaks küsimuseks on dokumentide 
esitamine Eesti ID-kaarti mitte omavate isikute poolt.819 Nimelt tänasel hetkel eeldab elektrooniliste 
lahenduste kasutamine Eesti ID-kaardi olemasolu. Justiitsministeerium loodab probleemi lahendada 
piiriülese digitaalallkirja tunnustamise.820  
 
Majandustegevuse vabaduse realiseerimisega on olulisemalt seotud veel: 

• ettevõtja tegevusele seadusega ettenähtud vormide andmine. Hetkel on need vormid antud 
ÄS §-s 1, § 2 lg-s 1 ning § 3 lg-s 1. Samas on Euroopa Komisjon algatanud määruse, millega 
soovitakse kehtestada „Euroopa osaühingu põhimäärus821. Algatusega soovitakse Euroopas 
luua uus, kõikides liikmesriikides kasutatav äriühinguvorm, mis sobiks eelkõige väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) ning võimaldaks „vähendada ka nõuete 
järgimisega seotud kulusid äritegevuse alustamisel või kulusid, mis on seotud äritegevusega 
ning mis tulenevad eri riikides nii äriühingu asutamise ja tegevuse suhtes kohaldatavate 
nõuete erinevustes”822. Seega on VKE-de loomiseks uue Euroopa ülese vormi andmise 
kaudne eesmärk parandada ka liikmesriikides juurdepääsu majandustegevusele. 

• ettevõtja poolt oma tegevusala ja selle muutmisest teavitamine (ÄS § 4 lg 5 ja 6) ning teatud 
ettevõtjatele nende tegevusalast lähtuvalt eristaatuse andmine (ÄS § 4 lg 4 antud „talupidaja” 
mõiste); 

• registreerimisega seotud menetlustähtajad (ÄS § 33 lg 4, § 53 lg 1-4); 
• õigusjärglust puudutavad normid äriühingute ühinemise ja jagunemise  regulatsioonides 

(eelkõige ÄA § 391 lg 4, § 403 lg 1, § 434 lg 2, § 446 lg 1). Nagu ilmekalt näitab õiguslik 
vaidlus, mis on puhkenud Merko õiguse üle riigihangetel osaleda, vajab eraõiguslik 
ühinemise ja jagunemise regulatsioon „ümbertõlkimist” haldusmenetluse regulatsioonidesse. 
MTÕ kontekstis tähendab see vastamist küsimusele, kas ja millistel tingimustel saab toimuda 
õigusjärglust loamenetluses või ka loa enda suhtes (loa või registreeringu üleantavus); 

• ettevõtja trahvimine tsiviilkohtumenetluse normide järgi (ÄS § 71), tema äriregistrist 
sundkorras kustutamine (ÄS § 59 lg 5-6, § 60 lg 1-3, lisaks erisätted erinevate 
äriühinguvormide puhul, nt § 366) ning tema karistamine väärteomenetluses (ÄS 5041, 5042, 
5043 ja 5045). 

 
Majandustegevuse ÜK sidumine tänaseks end juba tõestanud Ettevõtjaportaali lahendustega võib olla 
üheks võtmeteguriks MTÕ reformi edukal läbiviimiseks. Ehkki Ettevõtjaportaal ise ei pruugi ettevõtjate 
jaoks ÜK-ks kujuneda, võiks see ollat baasiks ja eeskujuks lõpliku lahenduse väljatöötamisel. 
 
1.1.3.2. Haldusmenetluse seadus (HMS) 
 
HMS-i tähendus MTÕ jaoks on ilmne, kujutab ju viimane endast suuresti haldusmenetluse erinorme. 
Kavandatava majandustegevuse seaduse koostamisel tuleb HMS-i, eriti selle 1. peatüki 2. jagu 
(haldusmenetluse põhimõtted), 5. jagu (asjaajamine haldusmenetluses), 2. peatükki 
(haldusmenetluse läbiviimine), 3. peatükki (avatud menetlus) ja 4. peatükki (haldusakt) läbivalt silma 
pidada. 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 regulatsioonist kõrvale kalduda. 
Eriseadustega kohati HMS-i mõttetult dubleerivate regulatsioonide loomise põhjuseks võib vähemalt 
                                                      
819 Sellele on tähelepanu juhtinud ka M. Sepp ja N. Reich, analüüsides Teenuste Direktiivi Eesti perspektiivist.  Vt (toim), M. 
Sepp ja N. Reich. The New Services Directive of the European Union, Hopes and Expectations from the Angle of a (Further) 
Completion of the Internal Market, FIDE XXIII Congress Linz 2008, Congress Publications Vol. 3, 2008, (toim H.F.Koeck, 
M.M.Karollus),  lk 76 
820 Allikas Justiitsministeerium. Arvutivõrgus http://www.just.ee/32552 
821 Komisjoni 25.06.2008 ettepanek: Nõukogu määrus Euroopa osaühingu põhikirjakohta. Arvutivõrgus http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:ET:PDF 
822 Komisjoni 25.06.2008 ettepanek: Nõukogu määrus Euroopa osaühingu põhikirjakohta, lk 2. Arvutivõrgus http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:ET:PDF  
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osaliselt olla HMS-i võrdlemisi abstraktne keel, mida eriti väikeettevõtjatel võib olla raske mõista ilma 
kohtupraktikat tundmata.823 Nimetatuga peaks majandustegevuse seaduse loomise puhul arvestama: 
ühelt poolt tuleks tagada selgus, millal HMS kohaldub ja millal mitte, ning teiselt poolt kaaluda, kas 
dubleerimine võib teatud juhtudel olla põhjendatud, kui seeläbi saavutatakse suurem õigusselgus. 
 
M. Sepp ja N. Reich, hinnates teenuste Direktiivi Eesti perspektiivist, on leidnud, et 
autoriseerimisskeemide sisuliste nõuetega seonduv võib kõige enam mõjutada just HMS-i, ning 
osundanud vajadusele kaaluda, kas HMS-i ei võiks lisada tervet eraldi peatükki, mis reguleeriks 
autoriseeringute andmist, kestvust ja lõppemist, samuti keelatud nõudeid.824 Nimetatu kinnitab HMS-i 
ning loodava majandustegevuse seaduse reguleerimisala lähedust ning „sünkroniseerimise” vajadust, 
mistahes vormis see siis ka ei toimu. 
 
1.1.3.3. Halduskoostöö seadus (HKTS) 
 
Tänasel hetkel reguleerib HKTS kaht valdkonda: haldusesisest (erinevate haldusorganite vahelist) 
koostööd ning haldusülesannete eraõiguslikule isikule üleandmist. Esimene valdkond on „ametiabi” 
nime all reguleeritud võrdlemisi napisõnaliselt (HKTS § 17-20) ning ei oma hetkel väga suurt praktilist 
tähendust. Seoses ÜK loomisega ettevõtjate jaoks võib olukord oluliselt muutuda. M. Sepp ja N. 
Reich on juhtinud tähelepanu vajadusele kaaluda, kas HKTS-i ei oleks vaja täiendada seoses 
haldusorganite ning ÜK vahelise suhtlusega, samuti eri liikmesriikide haldusorganite vahelise 
suhtlusega.825 Sõltumata sellest, kus vastav regulatsioon paikneb, võiks see soovitatavalt olla 
terviklik, reguleerides kõiki loamenetluste kommunikatiivseid aspekte alates ettevõtja poolt ÜK-le 
taotluse esitamisest ettevõtja poolt. Asjaolu, et Eestis on füüsilise ÜK-na nähtud notareid, muudab 
olukorra komplitseeritumaks: notarile kui avalik-õigusliku vaba elukutse esindajale ei kohaldu ei 
haldussisest menetlust, sh ametiabiga seonduvate kulude hüvitamist reguleerivad sätted ega ka 
haldusülesannete eraisikule andmist reguleerivad sätted. Seega oleks vähemalt osa ÜK-ga seotud 
menetlustest HKTS tänase reguleerimisala alt väljas. 
 
HKTS teine reguleerimisala on eelkõige seotud haldusorganite ning eraõiguslike isikute vaheliste 
lepingute sõlmimisega. Jättes siinkohal kõrvale probleemid seoses mõistega „haldusülesanne” ning 
tsiviilõiguslike ja haldusõiguslike lepingute eristamisega826, puutub kõnealune valdkond kaudselt 
MTÕ-sse kui spetsiifilised reeglid majandustegevuse teostamiseks suhetes teatud lepingupartneritega 
(haldusorganid). HKTS näeb ette tingimused, milliste eeltingimuste täitmisel (§ 5) ning millist 
protseduuri järgides (§ 13) võib selliseid lepinguid sõlmida, näeb ette lepingute kohustuslikud 
tingimused (§ 10) ning erinõuded ja tegevuspiirangud eraõiguslikule isikule, kellega leping sõlmitakse 
või on juba sõlmitud (§-d 12 ja 15). Viimatinimetatu hulgas väärib tähelepanu mõiste „usaldusväärsus” 
sisustamine, kuna see kui juba kehtivas õiguses sisalduv ning vähemalt mõnevõrra tuntud mõiste 
võib olla üheks eeskujuks samanimelise mõiste kujundamisel loodavas majandustegevuse seaduses. 
 
1.1.3.4. Notariaadiseadus (NotS) ja notari tasu seadus (NotTS) 
 
Nagu eeltoodust nähtub, kaalutakse võimalust teha notarid tulevikus füüsiliseks ÜK-s. Kuna hetkel ei 
ole teada, kas selline valik realiseerub ning milline saab olema notaritele seoses ÜK-dega asetatavate 
kohustuste ulatus, siis on ka raske hinnata, millisel määral võiks see mõjutada kehtivat notarite 
tegevust puudutavat regulatsiooni. Hetkel näivad võimalikud õiguslikud probleemid seonduvat notari 
tasu (NotS § 13, NotTS) ning notari saladuse hoidmise kohustusega (NotS § 3 lg 1).  
 
Riigilõivu suuruse aluseks olevast põhimõttest lähtuvalt peaksid ettevõtjad seoses registreerimis- ja 
loamenetlusega maksma vaid tasusid, mis on proportsionaalsed menetlusega seotud riigipoolsete 
kuludega. Kui ÜK-ks teha notarid, siis peaksid ettevõtjate poolt makstavad riigilõivud ilmselt sisaldama 
ka riigi poolt notaritele makstavaid tasusid. Alternatiivi – eraldi riigilõiv ja notaritasu – puhul tekiks 

                                                      
823 Nt Uus-Meremaal on uuringud näidanud, et vastupidiselt suurettevõtjatele, kellele sobivad abstraktsed, eelkõige üldistel 
printsiipidel põhinevaid regulatsioonid, eelistavad väikeettevõtjad sageli neile paremini mõistetavaid kasuistlikke regulatsioone. 
824 M. Sepp ja N. Reich. The New Services Directive of the European Union, Hopes and Expectations from the Angle of a 
(Further) Completion of the Internal Market, FIDE XXIII Congress Linz 2008, Congress Publications Vol. 3, 2008, (toim 
H.F.Koeck, M.M.Karollus),  lk 69-70 
825 M. Sepp ja N. Reich. The New Services Directive of the European Union, Hopes and Expectations from the Angle of a 
(Further) Completion of the Internal Market, FIDE XXIII Congress Linz 2008, Congress Publications Vol. 3, 2008, (toim 
H.F.Koeck, M.M.Karollus),  lk 76-77 
826 Praktikas, sh kohtupraktikas peetakse sageli ühtesid ja samu lepinguid erinevate haldusorganite kas eraõiguslikeks või 
halduslepinguteks. 
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olukord, kus ettevõtjatel oleks odavam ÜK-sid vältida ning suhelda otse asjaomaste asutustega, mida 
ei saa pidada mõistlikuks. Igal juhul on vaja lahendada küsimus, kelle poolt ja millises korras notarite 
tegevust ÜK-na tasustatakse. 
 
Registreerimis- ja loamenetlusega seonduv info ja dokumendid peaksid vähemalt osaliselt olema 
kõigile vabalt kättesaadavad, mis aga ei sobi kokku NotS § 3 lg 1 sätestatud saladuse hoidmise 
kohustusega. Ilmselt on otstarbekas näha nimetatud sätte suhtes ÜK-de opereerimisega seoses ette 
teatud erandid. 
 
1.1.3.5. Keeleseadus (KeeleS) 
 
KeeleS reguleerib muuhulgas eesti keele kasutamist ettevõtjate poolt. KeeleS § 21 lg 2 kohaselt võib 
äriühingute ja nende töötajate, samuti füüsilisest isikust ettevõtjate eesti keele kasutamist reguleerida 
juhul, kui see on õigustatud avalikes huvides, milleks käesoleva seaduse mõttes on ühiskonna 
turvalisus, avalik kord, avalik haldus, haridus, tervishoid, tarbijakaitse ja tööohutus, kusjuures eesti 
keele oskuse ja kasutamise nõude kehtestamine peab olema põhjendatud ning proportsionaalne 
taotletava eesmärgiga ega tohi moonutada piiratavate õiguste olemust. KeeleS § 5 lg 3 lisab: 
Äriühingute /…/ töötajatele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele sätestatakse eesti keele oskuse nõue 
tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel juhul, kui see on õigustatud käesoleva seaduse § 21 
lõikes 2 nimetatud avalikes huvides. Ettevõtjate puhul on „piiratavaks õiguseks” nende 
ettevõtlusvabadus, mida teatud juhtudel kahtlemata mõjutab nõue teatud asju eesti keeles ajada  
 
Paraku on piirangute proportsionaalsuse nõude vastu on eksitud juba KeeleS-s endas. KeeleS § 4 lg 
1 kohaselt on igaühel õigus eestikeelsele asjaajamisele ja suhtlemisele äriühingutes ning § 4 lg 2 järgi 
peab ettevõtete kõigile töötajatele olema tagatud eestikeelne tööalane teave, kui seadus ei sätesta 
teisiti. Nimetatu kohaselt näiteks juhul, kui mõni Peipsi ääres sibulaid kasvatav ning eesti keelt 
mittevaldav isik otsustaks tegutseda äriühingu vormis ning seejuures palkaks samuti eesti keelt mitte 
rääkiva naabrimehe endale abiks, siis saaks teda KeeleS § 261 alusel trahvida juhul, kui ta ei taga 
naabrimehele eestikeelset tööalast teavet või ei oska sibulaid müües eestlasest ostjale eesti keeles 
vastata. Tööalase teabega seonduvalt on küll raske mõista, millise KeelS § 21 lg 2 nimetatud 
eesmärgiga see põhjendatud võiks olla, sest tööohutust saab tagada töötaja informeerimine talle 
mõistetavas keeles, mitte informeerimine kindlaksmääratud keeles, sõltumata sellest, kas töötajad 
seda valdavad. Ostjaga Eesti keeles suhtlemise nõuet saab tarbijate puhul põhjendada tarbijakaitse 
eesmärgiga (tarbijale eestikeelse info tagamise nõue ongi otsesõnu sätestatud TKS § 4 lg 4), ent 
küsitav on selle vahendi sobivus eesmärgi suhtes (tarbija õigus tagab info esitamine talle 
arusaadavas keeles, mitte tingimata eesti keeles). Mittetarbijatest ostjate puhul eesti keeles 
suhtlemise nõude kehtestamise eesmärki on aga raske mõiste. 
 
Eeltoodust tulenevalt peaks eesti keele majandustegevuses kasutamise nõuded käesoleva 
kodifitseerimisprojekti raames üle vaatama. Isegi juhul, kui kõnealustel nõuetel on põhiseadusest 
tulenevate väärtuste kaitsmisega seonduv õigustus, siis hetkel jääb mulje, et KeelesS nimetatud 
väärtusi ei kajasta. Majandustegevusega seonduvalt eesti keele kasutamise nõuete kehtestamisel 
näivad olevat pigem üldisest eesti keele kaitse ja integratsioonipoliitikast kantud eesmärgid, mis on 
kohmakalt peidetud tarbijakaitse jm põhjenduste taha. 
 
1.1.3.6. Digitaalallkirja seadus (DAS) 
 
Seoses Ettevõtjaportaali ning loodava ÜK-ga vaatlesime juba eelnevalt digitaalallkirja kasutamisega 
seonduvaid küsimusi. DAS § 3 lg 1 sätestab digitaalallkirja õigusliku staatuse ning DAS § 4 lõikest 2 
tulenevalt on digitaalallkiri eelduslikult kasutatav kõigis avalik-õiguslikes suhetes (erinevalt 
eraõiguslikest suhetest, kus digitaalallkirja kasutamine lähtub poolt kokkuleppest – DAS § 4 lg 1). ÜK 
loomine annab lähitulevikus ilmselt suure praktilise tähtsuse DAS §-le 40, mis annab aluse nö 
välismaiste digitaalallkirjade tunnustamisele. 
 
1.1.3.7. Riigihangete seadus (RHS), Riigivaraseadus (RVS) ja Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes 
osalemise seadus (REOS) 
 
Kõnealused seadused reguleerivad riigi (või üldisemalt avalikke vahendeid haldavate või avalik-
õiguslike isikute kontrolli all olevate isikute) tegutsemist eraõiguslikes suhetes. Tuleb aga silmas 
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pidada, et sedalaadi piirangud (millest mõningaid sai käsitletud juba seoses HKTS-ga) omavad 
kaudselt üsna märkimisväärset mõju ka ettevõtjatele.  
 
Nimetatud seadustest ettevõtjate jaoks olulisim on kahtlemata RHS. Riigi, kohalike omavalitsuste, 
riigiettevõtete ning muud RHS regulatsioonile alluvate isikutega tehtavad tehingud võivad 
moodustada märkimisväärse osa mõne majandussektori üldkäibest. Seega võib ettevõtjate jaoks olla 
väga oluline vastata nõuetele, mida RHS riigihangetes osalejatele kehtestab. Nimetatud nõuetest 
tuleb eelkõige märkida RHS §-s 38 välja toodud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid ning §-s 41 
sätestatud tehnilise ja kutsealase pädevuse tõendamise nõudeid. Eriti RHS § 38 sätestatud nõudeid 
võiks hoolikalt analüüsida kriteeriumide kujundamisel, mis saavad loodavas majandustegevuse 
seaduses aluseks ettevõtja usaldusväärsuse mõistele ning nimetatuga seonduvale tegevusloa 
andmisest keeldumisele või selle kehtetuks tunnistamisele. Just RHS § 38 kontekstis on toimunud 
võrdlemisi huvitav (ning seejuures hetkel mitte veel lõppenud) õiguslik arutelu ettevõtlusvabaduse 
teemal.827  
 
Lisaks puudutavad nii RHS kui RVS ettevõtjate võrdse kohtlemise nõuet, nähes üldprintsiibina ette 
lepingute sõlmimise olemasolevat konkurentsi efektiivselt ära kasutava, läbipaistva ja kontrollitava 
avaliku konkursi teel (RHS § 3, § 25 lg 3; RVS 19 lg 1,4 ja 5, § 28 lg 1, § 31 lg 1). 
 
REOS reguleerib tänasel hetkel eelkõige riigi osalusega äriühingute sisesuhete erisusi, millel puudub 
vahetu seos MTÕ-ga. Nimetatud seadusele viitame mitte selle tänase regulerrimisala tõttu, vaid 
seoses küsimusega, kas teatud küsimusi võiks seoses riigi osalemisega eraõiguslikes isikutes 
täiendavalt reguleerida. Kõige olulisem küsimus on kahtlemata see, kas riigi (või laiemalt avalikke 
vahendeid haldavad või avalik-õiguslike isikute kontrolli all olevate isikutele) tuleks seada teatud 
piiranguid ettevõtluses osalemiseks. Nimetatud küsimus leiab põgusat käsitlust allpool punktsi 1.2.2. 
 
1.1.3.8. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTTS) 
 
RahaPTTS asetab mitmetes valdkondades tegutsevatele ettevõtjatele ulatuslikud kohustused teatud 
tingimustele vastavate (rahapesu või terrorismi rahastamise riski või kahtlusega) tehingute andmete 
registreerimiseks ja säilitamiseks (§ 23-26), neist tehingutest teavitamiseks (§ 33), neis tehingutes 
osalevate isikute tuvastamiseks ja muude hoolsusmeetmete rakendamiseks (§ 12-19), tehingutest 
keeldumiseks ja ärisuhte lõpetamiseks (§ 27) ning eeltooduga seonduvate sisemiste turvameetmete 
rakendamiseks (§ 29). Seejuures näevad nimetatud nõuete rikkumistega seonduvad 
väärteokoosseisud juriidilistele isikutele ette tavapärasest 10 korda suurema maksimumkaristuse 
(500 000 krooni) ning järelevalveorganil (Rahapesu andmebüroo) on järelevalve teostamisel 
ulatuslikud volitused (eriti § 40). 
 
Eeltoodust nähtuvalt võib RahaPTTS seada ettevõtlusvabaduse teostamisele märkimisväärseid 
piiranguid, eelkõige ulatusliku bürokraatia loomise ning järelevalveorganile suurte volituste 
andmisega. Ehkki kõnealused nõuded tulenevad põhiosas EL õigusest ning on tõenäoliselt 
põhjendatud piirangute eesmärgiga, tuleks need ilmselt ka käesoleva kodifitseerimisprojekti käigus 
üle vaadata. 
 
1.1.3.9. Pankrotiseadus (PankrS) 
 
Pankrotimenetlusega seonduv võib kaasa tuua olulised piirangud mitte üksnes maksejõuetuks 
muutunud ettevõtjale, vaid ka temaga seotud või lihtsalt temaga ärilistes suhetes olevatele 
ettevõtjatele. Jättes siinkohal kõrvale pankroti väljakuulutamisega automaatselt kaasnevad tagajärjed 
(PankrS § 35), tuleb eelkõige nimetada füüsilisest isikust võlgniku või juriidilisest isikust võlgniku 
esindaja võimalikku elukohast lahkumise keeldu (PankrS § 19 lg 1 ja 3, § 88), aresti (§ 19 lg 2) ning 
ärikeeldu (§ 91). 
 
Lisaks võib ettevõtlusvabaduse piirangutena käsitleda tehingute tagasivõitmisega seonduvat. 
Probleemid seonduvad eelkõige küsimusega, mida mõista „võlausaldajate huvide kahjustamise” all. 

                                                      
827 Vt RKPSJK 26.06.08 otsus haldusasjas nr 3-4-1-5-08, nimetatud sätte muutmisega seotud seletuskirja (arvutivõrgus 
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=199389&u=20080917115739), Maksumaksjate Liidu seisukohta  
(arvutivõrgus http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=1080&keywords=aastase+maksuv%F5la), 
mitmeid teemakäsitlusi on ilmnunud ka ajalehes äripäev. 
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Praktikas on paraku väga levinud arusaam, et igasugune makseraskustes isiku poolt ühele 
võlausaldajale võla tasumine (ja samal ajal teistele mitte tasumine) on teiste võlausaldajate huvide 
kahjustamine. Ehkki Riigikohus on kuni 31.12.2003 kehtinud PankrS § 45 alusel tehtud otsuses 
sellise arusaama ümber lükanud828, näib siiski, et Riigikohtu seisukohad ei ole praktikat kuigivõrd 
mõjutanud. Riigikohus leidis, et ühe võlausaldaja teistele eelistamist ei saa automaatselt pidada teiste 
võlausaldajate huvide kahjustamiseks, märkides, et  

 
Pankrotiseaduse eesmärk ei ole soodustada pankrotiohus isikuga tehingute tegemisest hoidumist. Kui 
PankrS § 45 alusel saaks tagasi võita kõik võlad, mis on tasutud selles märgitud ajavahemikel, siis oleks 
pankrotiohus isiku majandustegevus halvatud. Hirmust kaotada tasutud võlg tagasivõitmise tõttu ei 
sõlmiks ega täidaks mõistlik isik pankrotiohus isikuga tehinguid. 

 
Riigikohtu seisukohtade järgi peaks eeltoodu vältimiseks muuhulgas hindama, kas tehing toimus 
tavapärase majandustegevuse raames ning kas ja millal toimus tehingu täitmine tehingu teise poole 
poolt. Paraku on tänaseni levinud praktika, kus ühelt poolt pankrotihaldurid igaks juhuks vaidlustavad 
üht võlausaldajat eelistavaid tehinguid, sõltumata sellest, kas tehing teiste võlausaldajate huve 
tegelikult kahjustas, ning teiselt poolt makseraskustesse sattunud ettevõtjad üritavad kõikvõimalikke 
vahendeid kasutades pankrotimenetluse algust edasi lükata ka olukorras, kus pankroti 
väljakuulutamine varem või hiljem on muutunud vältimatuks. Seega tehingute tagasivõitmise kehtivast 
regulatsioonist aimuv ebamäärane ähvardus, selle asemel, et kaitsta võlausaldajate huve, toimub 
sageli hoopis vastupidiselt, võlausaldajate huve kahjustavalt. See sunnib isikuid hoiduma 
makseraskustesse sattunud ettevõtjaga tehingute tegemistest ning võib seega muuta ajutised 
raskused püsivateks ka olukorras, kus tavapärase majandustegevuse ning täiendavate 
finantseeringute kaasamise abil oleks suudetud tegevust jätkata.829 Teiseks õhkub kehtivast 
pankrotimenetluse regulatsioonist hukkamõist ja süü presumptsioon (millega muidu seletada nt 
PankrS § 91 lg 1, mis ilma vastava loata keelab pankrotistunud füüsilisel isikul olla nt juriidilise isiku 
juhatuse liige), mis tähendab, et ebaõnnestunud äritegevuse tavapärase lõpetamise protseduuri 
asemel käsitletakse pankrotimenetlust millegi ettevõtjat stigmatiseerivana. Sedalaadi suhtumine 
pankrottidesse on Euroopas (ja eriti meie õiguskorrale suurimaks eeskujuks olevas Saksa 
õiguskorras) tänasel hetkel levinud830, erinevalt USAst, kus pankrotti käsitletakse pigem õppetunnina. 
Samas Euroopa Komisjoni ettevõtlus- ja tööstusdirektoraadi juhi Maive Rute sõnul töötab Euroopa 
Komisjon eesmärgil viia avalikkuseni arusaam, et pankrot on äri loomulik osa831. Nimetatut kinnitab 
Komisjoni värske algatus „Mõtle esmalt väikselt”, mille üks kümnest põhitees kõlab järgmiselt: Taga 
ausatele pankrotistunud ettevõtjatele kiiresti teine võimalus”832. Muuhulgas tähendab nimetatud 
põhimõtte rakendamine, et „uusi alustajaid” kohaldaks võrdselt teistega, sh toetuste andmisel.833 
 
Käesoleva kodifitseerimisprojekti raames tuleks eeltoodut arvestada eelkõige kriteeriumide 
kujundamisel, millest lähtuvalt saab rääkida ettevõtja usaldusväärsusest või selle puudumisest. 
 
1.1.3.10. Maksukorralduse seadus (MKS) ja käibemaksuseadus (KMS) 
 
MTÕ seisukohalt pakuvad huvi MKS-s ja KMS-s Maksu- ja Tolliameti (MTA) juures  registreerimist 
puudutavad sätted (MKS § 17-25; KMS § 19-25). Ehkki maksu- või käibemaksukohustuslasena 
registreerimine ei kuulu teenuste Direktiivi kohaldamisalasse, on selle rakendamise käsiraamatus834 
märgitud järgmist: 

 
Liikmesriigid võivad muidugi otsustada kohaldada teenuste direktiivi teatavaid aspekte ka 
maksustamisvaldkonna suhtes, näiteks määrata käibemaksukohustuslaste registreerimisnumbreid 
ühtsete kontaktpunktide kaudu ja elektrooniliste vahendite abil. 

 
Nimetatud vihjet tasuks võtta tõsiselt. Ehkki Eesti residentidest ettevõtjate jaoks ei ole eraldi 
maksukohustuslasena registreerimine reeglina vajalik ning käibemaksukohustuslasena 

                                                      
828 RKTK 03.06.2003 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-58-03 
829 Loodetavasti toob olukorda leevendust menetluses olev  saneerimisseaduse eelnõu. Avutivõrgus  
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=37441/Saneerimisseaduse+eeln%F5u.pdf 
830 Vt nt ajalehes Äripäev 12.10.2007 ilmunud Harry Tuule artiklit „Eurooplased kardavad pankrotti” või 28.05.2008 juhtkirja 
„Pankrot ei pruugi olla kõige lõpp”. 
831 Ajalehes Äripäev 12.10.2007 ilmunud Harry Tuul „Eurooplased kardavad pankrotti”. 
832 COM (2008)394, lk 4. Arvutivõrgus inglise keeles: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba/com_2008_394_sba.pdf 
833 COM (2008)394, lk 7. Arvutivõrgus inglise keeles: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba/com_2008_394_sba.pdf  
834 Arvutivõrgus http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_et.pdf  
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registreerimise protseduuri ei saa pidada eriti aeganõudvaks ega koormavaks835, on olukord 
teistsugune välismaa ettevõtjate puhul. Esiteks on Eestis filiaali mitteomavad isikud, kes alustavad 
Eesti tegevust püsiva tegevuskoha kaudu, kohustatud registreerima oma püsiva tegevuskoha (MKS § 
18 lg 1 p 4, § 21), samuti on kümne tööpäeva jooksul Eesti maksukohustus tekkimisest kohustatud 
end registreerima mitteresidendist tööandjad (MKS § 18 lg 11, § 22). Teiseks võib MTA juures 
käibemaksukohustuslasena registreerimine osutuda välismaa ettevõtjate jaoks märksa 
keerulisemaks. Nimelt MKS § 20 lg 7 kohaselt peab füüsiline isik või juriidilise isiku esindaja 
registreerimise avalduse esitamisel esitama isikut tõendava dokumendi, volitatud esindaja peab koos 
isikut tõendava dokumendiga esitama ka volitust tõendava dokumendi. Nimetatud sättega seoses on 
MTA 02.01.2006 antud selgituses836 märkinud järgmist: 

 
Maksukohustuslasena registreerimiseks peab füüsiline isik või juriidilise isiku või riigi -, valla-, või 
linnaasutuse esindaja minema piirkondlikku maksukeskusesse ning esitama nõuetekohase avalduse 
(avalduse vorm on kehtestatud rahandusministri 07.04.2004. määrusega nr 76) ning isikut tõendava 
dokumendi. Juhul kui avalduse esitab maksukohustuslase volitatud esindaja, peab ta koos isikut 
tõendava dokumendiga esitama ka volitust tõendava dokumendi. 

 
Seega eeldab käibemaksukohustuslasena registreerimine füüsilist kohaleminekut MTA-sse, 
registreerimine ÜK kaudu või lihtsalt elektroonilisi vahendeid kasutades on võimatu. On ilmne, miks 
nimetatu mõjutab välismaa ettevõtjad märksa enam kohalikest ning võib nende jaoks muuta 
suhteliselt mõttetuks ka toimiva ÜK. Samas on äärmiselt kaheldav vastava nõude põhjendatus 
üleüldse, sõltumata võimalikust ebavõrdsest kohtlemisest. Käibemaksukohustuslasena 
registreerimise protseduuriga kaasnevat ajakulu ei aita kindlasti vähendada ka MKS § 20 lg 41, mille 
kohaselt peab isik tema käibemaksukohustuslasena registreerimiseks tõendama, et tegeleb 
ettevõtlusega Eesti või alustab Eesti ettevõtlust, samas kui MKS ei anna mitte ühtegi juhist selle 
kohta, kuidas isik enne ettevõtluse Eesti alustamist peaks vastavat kavatsust tõendama. Seega 
põhineb vastava asjaolu tuvastamine maksuametniku suvaotsustusel, ning seejuures ei näe MKS ette 
ka tähtaega, mille jooksul vastav seisukoht tuleks kujundada (tähtaeg hakkab jooksma alates 
„piisavate tõendite” saamisest). 
 
Eeltoodu viitab sellele, et käibemaksukohustuslasena registreerimise protseduuri ei saa käesoleval 
hetkel pidada ei mõistlikuks ega proportsionaalseks. Nii vastav menetlus kui muud MTA juures 
registreerimise menetlused oleks mõistlik muuta selliseks, et neid saaks teostada elektrooniliselt ÜK 
kaudu. See eeldab kindlasti ka registreerimise tingimuseks olevate nõuete (nt dokumendid, mis tuleks 
esitada või mida on õigus nõuda lisaks tegevuse alustamise tõendamiseks) ja tähtaegade (nt millise 
aja jooksul tuleb kujundada seisukoht dokumentide piisavuse osas) täpsustamist. 
 
1.1.3.11. Tulumaksuseadus (TMS) 
 
TMS § 14 lg 2 sisalduv ettevõtluse mõiste on oma sõnastuse poolest tõenäoliselt kehtiva õiguse 
sobivaim kandidaat majandustegevuse definitsioonile (vt täpsemalt punkt 1.2.1). 
 
1.1.3.12. Ehitusseadus (EhS) 
 
Kuna planeerimis- ja ehitusõiguse kodifitseerimine toimub eraldi projekti raames, siis ei saa 
käesolevas nimetatud valdkonna küsimustega süvitsi tegeleda. Samas tuleb silmas pidada, et ehkki 
ehitus- ja kasutuslubade näol ei ole olemuslikult tegemist majandustegevuse lubadega, on nende 
lubade saamine sageli eelduseks sellele, et majandustegevuse luba saada, või toimub paralleelselt 
sama kaugemat eesmärki silmas pidavate loamenetlustega. Ettevõtja perspektiivist vaadatuna tekivad 
siin järgmised probleemid: 

• ühe ja sama majandustegevuse alustamiseks paralleelselt erinevate menetluste läbimine 
tundub ebaotstarbekas, eriti kui küsimused, millele kumbki haldusorgan hinnangu annab, 
langevad sageli suures ulatuses kokku; 

• juhul, kui ehitusluba ei loo sellele vastavalt toimunud ehitamise tulemusel valminud ehitise 
omanikule õiguspärast ootust, et ta ehitist ka eesmärgipäraselt kasutada saab, siis muutub 
selgelt ebamõistlikuks ehitusloa ja kasutusloa menetluse läbimine ning alles seejärel 
majandustegevuse loa taotlemine. 

                                                      
835  Nimetatud väitele annab aluse Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS 2005. a. uurimus „Käibemaksuga seotud halduskoormus 
ettevõtjatele. Arvutivõrgus www.mkm.ee/doc.php?10524 
836 Arvutivõrgus http://www.emta.ee/?id=3258  
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Viimatinimetatud probleemiga on süvitsi tegelenud Ivo Pilving oma 2006. a. kaitstud doktoritöös837. 
Pilving jõuab kehtivate õigusaktide ja kohtupraktika baasilt järelduseni, et ka ehitusloa nõudeid 
järgides ehitatud ehitise puhul ei pruugi isikul olla õiguspärast ootust kasutusloa ja majandustegevuse 
loa saamiseks eesmärgil, milleks ehitusluba taotleti, kuna kõigi nimetatud lubade reguleerimisese on 
siiski mõnevõrra erinev. Samas kehtib nimetatud põhimõte Pilvingu hinnangul siiski vaid ulatuses, 
milles püstitatud ehitist on võimalik ilma märkimisväärsete ümberehitustöödega eesmärgipäraselt ja 
majanduslikult mõistlikult viisil kasutada. Eeldades, et Pilvingu õigusdogmaatiline hinnang kehtivale 
õigusele on korrektne, võib järeldada, et kehtivas õiguses ei ole ettevõtjate huvid nimetatud 
küsimuses siiski piisavalt kaitstud. Reaalsuses taotletakse ehitusluba reeglina siiski ehitise väga 
konkreetsel ning seejuures ehitusloa taotluses äramärgitud eesmärgil kasutamiseks, kusjuures sageli 
toimub ehitamine ka vastavat tegevust silmas pidava äriplaani alusel saadud pangalaenu abil. Kui 
ettevõtja on ehitanud nt ööklubi, siis võib talle vastavaks tegevuseks loa andmise keeldumisel olla 
viletsaks lohutuseks asjaolu, et ta võib sama ehitist nt restoranina kasutada. 
 
Eeltoodust tulenevalt võiks majandustegevuse seaduse loomisel kaaluda, kas oleks võimalik ja 
otstarbekas tuua majandustegevuse loa (ja/või ehitusloa) menetlusse mehhanismid, mis võimaldaksid 
ettevõtjatel vältida paralleelseid menetlusi ning maandada äsjakirjeldatud riske.   
 
1.1.3.13. Konkurentsiseadus (KonkS) 
 
Konkurentsiõiguse normid kujutavad endast MTÕ-st eraldiseisvat majandushaldusõiguse haru, mille 
ülevaatamine ei kuulu otseselt käesoleva kodifitseerimisprojekti ülesannete hulka, et siiski oleks 
kasulik silmas pidada aspekte, milles MTÕ ja konkurentsiõigus kokkupuutepunkte omavad: 

• KonkS § 2 määratleb „ettevõtja“ konkurentsiõiguslikus tähenduses: äriühing, füüsilisest isikust 
ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev 
ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik.838 

• Hiljuti toimunud reformi tulemusel kuulub Konkurentisameti alla Konkurentsiteenistuse kõrval 
ka Raudtee- ja Energiateenistus ning Sideteenistus. Kahe viimatinimetatud teenistusse 
pädevusse kuulub puhtalt konkurentsiõiguse alaste küsimuste kõrval ka nt oma valdkonnas 
tegevuslubade andmine ja üldise järelevalve teostamine. Seega on nimetatud teenistuste 
tegevuses MTÕ-e alane ning konkurentsiõiguse alase pädevuse realiseerimine kohati 
lahutamatult seotud. 

• Teenuste direktiivi Artikkel 12 näeb ette erireeglid juhuks, kus konkreetseks tegevuseks 
antavate autoriseeringute arv on olemasolevate loodusressursside või tehnilise võimsuse 
vähesuse tõttu piiratud. On ilmne, et selliselt autoriseeringu saanud ettevõtjate puhul võib olla 
tegemist eri- või ainuõigust omava või olulist vahendit omava ning seega turgu valitsevas 
seisundis ettevõtjaga KonkS § 14 tähenduses. Direktiiv näeb ette selliste autoriseeringute 
andmise (näib eeldavat avaliku konkurssi) ning pikendamise (peab olema tagatud „uue 
võimaluse” andmine autoriseeringuta jäänud ettevõtjatele) nõuded; 

• Olukorras, kus teatud loa või õiguse andmisega luuakse turgu valitsev seisund, tasuks 
kaaluda, kas ettevõtja poolt sellises seisundis olevale isikule kehtestatud nõuete rikkumine 
võiks olla aluseks vastava autoriseeringu ennetähtaegsele kehtetuks tunnistamisele või isiku 
diskvalifitseerimisele teatud liiki tulevikus toimuvatest menetlustest. Täna näevad nii KonkS § 
735-737 kui KarS § 399-402 juriidilistele isikutele ette vaid rahalised karistused ning ka RHS § 
38 selliste kohustuste rikkumist diskvalifitseerimise alusena ette ei näe. Samuti ei ole ühtegi 
eriregulatsiooni, milles turgu valitseva seisundi kuritarvitamist nimetataks otsesõnu 
tegevusloa kehtetuks tunnistamise alusena (ehkki põhimõtteliselt võib leida muid aluseid, 
millega hõlmatuna nimetatud rikkumist võiks tõlgendada). 

 

                                                      
837 Ivo Pilving. Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel. 
TÜ Kirjastus 2006, eelkõige lk 190-197. Arvutivõrgus http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/657/5/pilvingivo.pdf 
838 Euroopa konkurentsiõiguses on tunnustatud ettevõtja määratlemine majandustegevuse ja turu mõistete kaudu, kusjuures 
õiguslik seisund (ettevõtlusvorm) tähtsust ei oma tähtsust. Euroopa Komisjon ja Euroopa Kohus on defineerinud ettevõtja 
mõiste järgnevalt: ettevõtja mõiste hõlmab igasugust isikut, kes tegeleb majandustegevusega olenemata isiku õiguslikust 
seisundist ja finantseerimise viisist. [Höfner (Klaus) and Elsner (Fritz) vs. Macrotron GmbH, 1991, EKL I – 1979; Commission 
vs. Italy 1998 EKL I – 3851] Isiku majandustegevus ei pea toimuma kasumit teenival eesmärgil. [UEFA Broadcasting 
Regulations, ELT 2001, [2001] L171/12]. /.../ Majandustegevust on Kohus defineerinud samuti laialt, nimelt „tegevusena, mis 
hõlmab kauba ja teenuste pakkumist kindlal turul“.M. Hagström, R. Rüütel, I. Teder. Konkurentsiõigus ettevõtjale, lk 27, 28. 
Äripäeva Kirjastuse AS, 2006. Kohus ja Komisjon on ettevõtjana käsitlenud näiteks advokaate, ooperilauljaid ja meditsiiniala 
asjatundjaid. 
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1.1.3.14. Tarbijakaitseseadus (TKS) 
 
TKS puhul tekivad analoogilised kaalutlused nagu KonkS puhul: kas ja millisel juhul võiksid TKS-s 
tarbijate huvide kaitseks ette nähtud normide rikkumised olla aluseks ettevõtja loa või registreeringu 
kehtetuks tunnistamisele. Täna annab nt KaubTS § 16 lg 6 p 1 küll põhimõtteliselt võimaluse ka 
sellisel põhjusel registreeringu kustutamisele, kuid kaaluda tuleks, kas TKS-s sisalduvate nõuete 
rikkumine vääriks eraldi alusena väljatoomist. 
 
Tähelepanu väärib ka TKS § 2 p 6 sätestatud universaalteenuste ehk üldhuviteenuste (jäätmevedu, 
veevarustus ja reovee ärajuhtimine, kaugküte jms) mõiste. Kuna üldhuviteenuste näol on tegemist 
spetsiifilise majandustegevuse valdkonnaga, kus riiklikul sekkumisel võivad olla põhjendused, mida 
muudes valdkondades ei eksisteeri, siis võiks olla põhjendatud nii selle mõiste kui vajadusel 
seonduva eriregulatsiooni sätestamine hoopis majandustegevuse seaduses. 
 
1.1.3.15. Karistusseadustik (KarS) 
 
MTÕ puutub majanduskaristusõigusega vahetult kokku olukorras, kus ettevõtja on rikkunud teatud 
tema tegevusele kehtestatud nõudeid. Selliste olukordade tarbeks võib seadusandja ette näha kas 
halduslike sanktsioonide või karistusõiguse normide kohaldamise või alternatiividena mõlemad. Et 
hinnata, millises olukorras milliste sanktsioonide valik põhjendatud on, selleks tuleb võtta terviklikult 
vaatluse alla kogu sanktsioonide süsteem. Vastav analüüs sisaldub allpool punktis 4. 
 
1.1.3.16. Vahekokkuvõte 
 
Kõrvalregulatsioonide baasil võib kokkuvõtvalt märkida järgmist: 

• suhteliselt heaks võib pidada olemasolevat platvormi elektrooniliste menetluste juurutamise 
osas (ÄS, DAS), ebaselgem on lahendus õiguslike probleemide osas, mis seonduvad ÜK 
võimaliku opereerimisega notarite poolt (NotS); 

• HMS-ga, vähemal määral ka HKTS-ga on üldisel tasandil reguleeritud mitmed küsimused, 
mis mõnevõrra konkreetsemas käsitluses võiksid saada ka majandustegevuse seaduse 
reguleerimisobjektiks, seega on vaja hoolikalt kaaluda, millisel määral võib piirduda 
olemasoleva regulatsiooniga ja millises osas on vaja täiendavat üldregulatsiooni; 

• mõningaid kõrvalregulatsioone (eelkõige HKTS, RHS, vähem ka PankrS, KonkS, TKS) tasuks 
silmas pidada ettevõtja „usaldusväärsuse” mõiste (ja usaldusväärsuse kaotamisega 
seonduvate tagajärgede) kujundamisel; 

• esineb kõrvalregulatsioone (Keeles, RahaPTTS, PankrS), milles sisalduvate piirangute 
proportsionaalsus vajab kaalumist; 

• tasub kaaluda MTA juures registreerimise võimaldamist ÜK kaudu, mis aga nõuab 
olemasoleva registreerimismenetluse olulist muutmist; 

• kehtiv õigus pakub mitmeid eriotstarbelisi „ettevõtja” määratlusi, millest vähemalt mõningad 
võiksid saada eeskujuks ka majandustegevuse seaduses kasutatavatele mõistele. 

 
1.1.4. Eriregulatsioonid 

Käesoleva kodifitseerimisprojekti praeguse etapi raamidesse ei mahu eriregulatsioonide põhjalik 
analüüs. Sellise analüüsi koostamine käesoleva kodifitseerimisprojekti raames eeldaks vastamist 
muuhulgas küsimustele, kas loa või muu autoriseeringu nõudmine üleüldse, loamenetluses esitatavad 
nõuded, järelevalveasutuse volituste ulatused või loa tühistamise alused on proportsionaalsed. 
Sellistele küsimustele vastamine ilmselt eeldab vastavate valdkonna spetsialistide kaasamist ning 
töömahtu, mis ei mahu majandustegevuse seaduse üldosa kontseptsiooni koostamise raamesse. Küll 
võib arvata, et sellise analüüsi vajalikkus tõuseb päevakorda projekti hilisemas faasis, 
majandustegevuse seaduse eriosa koostamisel.  
 
Nimetatud küsimustest vähemalt mõningatega tegeletakse kat MKM poolt koordineeritava teenuste 
Direktiivi alase sõelumise raames. Ehkki teenuste Direktiiv ei puuduta kaugeltki kõiki Eestis 
kehtestatud autoriseerimisskeeme, võiksid sõelumise tulemusena valminud analüüsid ideaalis olla 
eeskujuks ka muude skeemide analüüsil. Kahjuks ei ole kõnealune sõelumine veel jõudnud 
tulemusteni, millest võiks olla märkimisväärne abi käesoleva kodifitseerimisprojekti raames. Meie 
töögrupi liikmetel oli võimalik tutvuda sõelumise aluseks olevate küsimustikega ja teha nende suhtes 
parandusettepanekuid (seda võimalust ka kasutati) enne küsimustike laialisaatmist ministeeriumidele. 
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Samuti saime juba juuni keskpaigas kätte suure osa esialgsetest ministeeriumitest saabunud 
vastustest. Paraku tuli koos sõelumist koordineeriva MKM esindajaga tõdeda, et esialgsetes 
vastustes sisaldub nii ohtralt ilmseid ja jämedaid vigu, et sisuliselt tuleb kogu tehtud töö detailselt üle 
kontrollida ning sageli sisuliselt uuesti teha. 
 
Milles siis esialgsete sõelumistulemuste peamine probleem? Näib, et osa vastanutest ei saa aru juba 
sõelumise eesmärgist, küsimustikes kasutatud mõistetest ja/või küsimustike täitmise loogikast. 
Kindlasti võib öelda, et küsimustikud pole lihtsad ei oma sisu ega vormi poolest, mistõttu neile 
vastamine eeldab teatud ettevalmistust. Miinimumiks võiks olla teenuste Direktiivi enda ning selle 
rakendamise käsiraamatu põhjalik läbitöötamine. Antud juhul pole seda sageli ilmselt tehtud. Toon 
mõned näited probleemidest: 

• hinnatavate autoriseerimisskeemide hulka on vahel arvatud puhtalt haldussisene tegevus 
(mõne ministeeriumi poolt mõnele enda allasutusele mõne direktiiviga ettenähtud pädevuse 
omistamine); 

• mõiste „mittemajanduslikel kaalutlustel osutatavad üldhuviteenused” alla kuuluvaks (ning 
seega teenuste Direktiivi Artikkel 2(2)(a) kohaselt direktiivi alt väljuvaks) on tõlgendatud terve 
rida tavapärastel majanduslikel kaalutlustel osutatavaid teenuseid, võimalik et segiajamise 
tõttu Artiklis 17(1) nimetatud „üldist majandushuvi pakkuvate teenustega”; 

• küsimustele vastatakse sageli ka pärast seda, kui see eelnevast vastusest tulenevalt on 
tegelikult mittevajalikuks osutunud; 

• „multidistsiplinaarsete tegevuste” piirangut on nähtud asjaolus, et mingi valdkonna luba 
antakse vaid mingi kitsa valdkonnaga tegelemiseks (ehkki see luba mitte kuidagi ei piira isiku 
tegevust muudes valdkondades). 

 
Sedalaadi vigade sage esinemine juba elementaarsemates küsimustes muudab paraku 
ebausaldusväärseks ka vastused keerulisematele küsimustele (autoriseerimisskeemi eesmärgi 
määratlemine, skeemi proportsionaalsuse hindamine). Seetõttu on kõnealuseid skeeme käesoleva 
ülevaate (ja selle lisaks oleva tabeli) koostamisel kasutatud reeglina vaid abivahendina 
regulatsioonide leidmisel. 
 
Ehkki tegevuslubadega seonduvaid eriregulatsioone on Eestis seni võrdlemisi vähe uuritud, tasub 
varasemate uuringute järeldusi siiski lühidalt refereerida. 2001. aastal SA Poliitikauuringute Keskuse 
PRAXIS ja Majandusministeeriumi ühisprojekti „Erinõuetega tegevusaladel tegutsemise regulatsiooni 
koostamine ja uue haldusõigusega kooskõlla viimine” kõiki materjalidest on PRAXISe koduleheküljel 
839 kättesaadavad mõningad lõppjäreldused ning uuringu põhjal tehtud ettekanded, millele 
alljärgnevas tuginemegi. Daimar Liivi poolt seminaril „tegevusload ja litsentsid – täna ja homme” 
peetud ettekandes „Tegevuslubade väljastamisega seotud õiguslikke probleeme”840 on uuringu põhjal 
analüüsitud nii lubade taotlemist, loa andmise menetlust ja järelevalvet loa omajate üle kui ka 
võimalikke alternatiive tegevuslubade väljastamisele. Kokkuvõtvalt toob ta uuringu põhjal muuhulgas 
esile järgmise: 

• tegevuslubade väljastamisel nõutav riigilõiv on mõnedel juhtudel ebaproportsionaalselt suur 
võrreldes loataotluse menetlemise kuludega, nõnda et see on muutumas täiendavaks 
maksuks ettevõtlusele. Nimetatu kehtib eriti olukorras, kus riigilõivu tasutakse perioodiliselt 
selleks, et suhteliselt lühiajalisi lube pikendada; 

• taotleja isiklik kontakt menetlejaga ei ole reeglina vajalik, v.a. teatud kõrgendatud ohuga 
seotud tööd (nt mäetööd või lõhketööd) ja finantsteenustega seotud tegevusload, kusjuures 
nimetatud valdkondades võib isikliku kontakti nõuet pidada õigustatuks; 

• enamikel juhtudel ei ole juristi abi lubade taotlemisel vajalik, mis tähendab, et protseduurid ja 
vajalikud dokumendid on suhteliselt lihtsad ja arusaadavad; 

• otsustlangetava komisjonide moodustamisega seotud küsimused on ebapiisavalt 
reguleeritud: lisaks komisjoni moodustamise delegatsiooni andmisele peaks olema ette 
nähtud ka selle moodustamise kord, sh kohustus kaasata ettevõtlusringkondade esindajaid, 
komisjoni kooskäimise sagedus ja volituste tähtaeg; 

• lubade andmise otsustamine toimub enamasti mõistliku tähtaja (kõige tavapärasem 1-2 kuud) 
jooksul, erandiks audiitori kutsetunnistuse väljastamise ilmselgelt ebamõistlik tähtaeg (1 
aasta); 

                                                      
839 Arvutivõrgus http://www.praxis.ee/index.php?page_id=772&menu_id=140&lang=et  
840 Arvutivõrgus http://www.praxis.ee/praxis/eng/admin/texts/ettekanne2.doc 
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• eelkontrolli teostamine on ebapiisavalt reguleeritud (millal tuleks teostada ja millal mitte, 
millised on sellega seonduvad võimalused tähtaja pikendamiseks) ning praktikas teostubki 
eelkontroll eelkõige menetluses, mille käigus taotleja hangib endale tegevusloa saamiseks 
vajalikud dokumendid (nt MTA või Tervisekaitseinspektsiooni tõend); 

• järelkontrolli (järelevalve) tõhustamiseks tuleks järelevalve teostamise sageduse ja selle 
rahastamise küsimused selgemalt fikseerida, enamikel juhtudel ei näe seadused ette ei 
kontrolli teostamise põhimõtteid ega selle sagedust; 

• järelekontrolli teostajate ja lubade väljastajate vaheline tagasiside on puudulik; 
• enamike lubade puhul ametkond neile sobivat alternatiivi ei näe. 

 
2003. a. kaitsti Tartu Ülikoolis bakalaureusetöö841, milles käsitles Eesti kehtestatud loanõuete 
eesmärke ja nende proportsionaalsust, piirangute seaduse tasandil sätestamise nõude järgimist ning 
isikute õiguskaitset loamenetlustes. Töös leiti kehtiva Eesti õiguse kohta muuhulgas järgmist: 

• rea lubade puhul on küsitav ettevõtlusvabaduse piiramist õigustava eesmärgi olemasolu (nt 
kas selleks saab olla pelk soov „valdkonnast ülevaadet omada”?); 

• mõningad iseenesest legitiimset eesmärki omavad load ei ole oma eesmärgi saavutamiseks 
sobivad, kuna nende andmisel sisuliselt ei toimu eelkontrolli, mille abil võiks loa eesmärki 
saavutada; 

• esineb tegevusi, milleks loa saamiseks on vajalik kahe erineva menetluse läbimine; 
• ebaselge on majandustegevuse registri registreeringu olemus: kas enne registreeringu 

tegemist on võimalik ka eelkontroll või on tegemist lihtsalt mehhaanilise andmete 
registreerimisega? 

• mitmetes eriseaduses on seadusandja volitanud täitevorganit reguleerima loamenetluse 
sisulisi aspekte, mis on vastuolus ettevõtlusvabaduse piiramise seadusreservatsiooni 
põhimõttega. Samuti on sageli täitevvõimu määrustega reguleeritud kogu loa andmise 
menetlus (mitte üksnes selle täpsemad detailid), mis samuti ei ole nimetatud põhimõttega 
kooskõlas; 

• ebaselge on loa andmise otsustajale selleks ettepaneku tegeva komisjoni ettepaneku staatus 
(siduv või mittesiduv?), sageli puudub seaduses ka volitusnorm sellise komisjoni 
moodustamiseks; 

• tihti ei selgu õigusakti tekstist, millised puudused on aluseks loa andmisest keeldumisele, kas 
puudused taotluses, puudused esitatavates dokumentides või seaduses sätestatud nõuete 
mittetäitmine. 

 
2002. ja 2005. aastal on viidud läbi uuringud väike- ja keskmiste ettevõtjate (VKEd) arengut 
takistavate (sh riiklikest regulatsioonidest tulenevate) probleemide kohta. Esimese uuringu842 kohaselt 
26% vastanutest leidis, et teatud õiguslikud regulatsioonid takistavad nende tegevust. Nende hulgas, 
kes regulatsioone takistavana käsitles, osundas 11% probleemse valdkonnana litsentseerimisele.843 
Teise uuringu844 kohaselt pidas regulatsioone otseselt oma tegevust takistavaks 27% vastanutest 
(arvestades ka neid, kes ei osanud ühegi konkreetse regulatsiooni otsest pärssivat mõju nimetada, 
42%) ning sealhulgas litsentseerimisele osundas vaid 5% vastanutest. Seega mõlemad uuringud 
näitavad, et VKEd ei pea tegevuslubadega seonduvat halduskoormust enda jaoks eriti oluliseks. 
Samas näitasid mõlemad uuringud ka seda, et regulatsioonides nähakse probleeme seda rohkem, 
mida suuremate ettevõtjatega on tegemist. Nimetatu osundab võimalusele, et väga väikesed 
ettevõtjad ei oska regulatsioonidega seotud probleeme enda jaoks lihtsalt teadvustada. 2002. aastal 
läbiviidud uuring küsitles ettevõtjaid ka menetluste kestvuse osas. Selgus, et ettevõtja registreerimise 
ja litsentseerimisega seonduvad protseduurid võtavad 55% juhtudel aega kuni 1 kuu, 31% juhtudel 1-
2 kuud ning 9% juhtudel enam kui 2 kuud (4% juhtudel ei osatud vastata). Seejuures leidis 40% 
ettevõtjatest, et aeganõudvad protseduurid puuduvad, 24% pidas aeganõudvateks äriregistri 

                                                      
841 Arnika Kalbus. Tegevuslubadega seotud õiguslikke probleeme. Bakalaureusetöö  
842 A. Jürgenson / A. Oks / R. Selliov / K. Värno. Development Problems And State Support Measures 
of SMSs in Estonia. Tartu 2003. Vt leheküljed Arvutivõrgus 
http://www.mkm.ee/failid/Development_problems_and_state_support_measures_of_SMEs_in_Estonia_very_final_report.doc  
843 A. Jürgenson / A. Oks / R. Selliov / K. Värno. Development Problems And State Support Measures of SMSs in Estonia. 
Tartu 2003, lk 86-91. Arvutivõrgus 
http://www.mkm.ee/failid/Development_problems_and_state_support_measures_of_SMEs_in_Estonia_very_final_report.doc 
844 Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused. Saar Poll OÜ 2005. Arvutivõrgus 
http://www.mkm.ee/failid/aruanne_251005.pdf  
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menetlusi, 11% litsentsidega seotud menetlusi ja 10% notariga seotud menetlusi (vastavate numbrite 
osas olid olulised erinevused erinevate sektorite osas).845 
 
Käesoleva projekti käigus eriregulatsioonide kohta koostatud tabelit tuleb käesoleval hetkel käsitleda 
eelkõige töödokumendina, kompaktse abivahendina eriregulatsioonidest mingisugusegi ülevaate 
saamisel. Nagu nähtub ka majandushaldusõiguse kodifitseerimisprojekti lähteülesandest, ei olnud 
sellise tabeli koostamine eesmärgiks omaette, vaid kujutab üksnes vaheetappi Eesti kehtiva MTÕ 
analüüsimisel. Lahtrite täitmise metoodika ei ole kõigi lubade puhul olnud päris sarnane, vaid on 
muuhulgas lähtunud ka analüüsi kirjutamisega seonduvatest praktilistest kaalutlustest. Põhimõtteliselt 
võiks kõnealusesse tabelisse koondatud informatsiooniga edasi töötada, seda ühtlustatud 
metodoloogia abil üldistada ning kujundada välja süstematiseeritud ja ammendav ülevaade, ent 
kaheldav on, kas tabeli praegune formaat selleks sobib, olulise informatsiooni jaotumine erinevate 
lahtrite vahel on erinevate skeemide puhul lihtsalt sedavõrd erinev. 
 
Ehkki Justiitsministeeriumi koduleheküljel846 ja MTR koduleheküljel847 leiduvad (vastavalt 2007. a. 
juuni ja 2007. a. jaanuari seisuga) nimistud tegevusloa või registreeringu nõudega tegevusalade 
kohta, ei ole võimalik täpselt öelda, kui palju on Eestis nn erinõuetega tegevusalasid. Esiteks sõltub 
tulemus väga palju sellest, kas loendada eraldi vaid erinevaid autoriseerimisskeeme või lugeda ka 
erinevaid tegevusi, mis vastavat liiki luba või registreeringut nõuavad. Teiseks mõjutab tulemust ka 
see, kas loendada vaid lubasid ning MTR registreeringuid või arvestada ka muid registreeringuid, 
teatisi jms., mille õiguslik iseloom on sarnane eelnimetatutega. Käesoleva kodifitseerimisprojekti 
raames koostatud tabel on struktureeritud erinevate autoriseerimisskeemide, mitte tegevusalade 
kaupa. Mõningatel juhtudel, kus kaks või enam erinevat, ent ühel regulatsioonil põhinevat 
autoriseerimisskeemi on väga sarnased, on need paigutatud ühte lahtrisse. Selliselt koostatud tabel 
annab autoriseerimisskeemide ligikaudseks arvuks 153, mis tähendab, et erinõuetega tegevusalasid 
on kindlasti enam kui 200. Koostatud tabelile põhinev analüüs sisaldub allpool punktides 1.2, 1.3, 2 ja 
4. 
 
1.2. Põhimõisted 

1.2.1. Majandustegevus ja sellega tegelev isik 

PS § 9 lg 1 järgi on PS-s sätestatud kõigi ja igaühe õiguste kandjaks reeglina nii Eesti kodanikud, 
Eestis viibivad välismaalased kui kodakondsuseta isikud. PS § 9 lg 2 järgi laienevad PS-s sätestatud 
õigused ja vabadused juriidilistele isikutele niivõrd, kui see on kooskõlas juriidiliste isikute üldiste 
eesmärkidega ja selliste õiguste ja vabaduste olemustega.  PS § 29 ja 31 kohaselt on 
ettevõtlusvabadus põhiseadusega tagatud vaid Eesti kodanikele, välismaalastel ja kodakondsuseta 
isikutel on see õigus niivõrd, kuivõrd seadus ei sätesta teisiti. Nagu PS-st tulenevaid suuniseid 
käsitlevas osas märgitud, on Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuandes848 leitud, 
et nimetatust tulenevalt on ettevõtlusvabaduse näol tegemist kõigi ja igaühe õigusega, mille suhtes 
PS lubab teha vaid teha kodakondsusega seotud erandeid PS §-12 ette nähtud võrdusõigusse. 
Ilmselt on selline tõlgendus mõistlik ning kooskõlas PS § 29 ja 31 eesmärgiga, ehkki vastuolus nende 
sätete sõnastusega (sõna-sõnalise tõlgenduse kohaselt on ettevõtlusvabadus tagatud vaid Eesti 
kodanikele, välismaalastel ja kodakondsuseta isikutele ole see õigus PS-ga tagatud, vaid sõltub 
seadusandja piiramatust suvast). 
 
Siiski ei lahenda eeltoodu ettevõtlusvabaduse isikulise kehtivusala probleeme: 

� Eesti kodanikud ning Eestis viibivad kodakondsuseta isikud ja välismaalased kahtlemata ei 
hõlma kõiki füüsilisi isikuid, kes soovivad Eestis ettevõtlusega tegeleda. Eriti kaasaegsete 
tehniliste võimaluste juures on Eestis ettevõtlusega tegelemine kahtlemata võimalik ilma, et 
isik eales Eestis viibiks (nt e-kaubanduse puhul). Eesti Vabariigi Põhiseaduse 
Ekspertiisikomisjoni lõpparuandes nimetatud küsimust ei tõstatata. Kas tuleb taas lähtuda 
kõnealuse sätte eesmärgist ning lugeda „Eestis viibimiseks“ ka Eesti õiguskorrale alluvate 
toimingute tegemist (nt Eesti äriühingu asutamise taotluse esitamine)? Selliselt saavad 
ettevõtlusvabaduse kandjateks tõepoolest kõik Eestis ettevõtlusega tegeleda soovivad 

                                                      
845 A. Jürgenson / A. Oks / R. Selliov / K. Värno. Development Problems And State Support Measures of SMSs in Estonia. 
Tartu 2003, lk 82-83. Arvutivõrgus 
http://www.mkm.ee/failid/Development_problems_and_state_support_measures_of_SMEs_in_Estonia_very_final_report.doc  
846 Arvutivõrgus http://www.just.ee/11985  
847 Arvutivõrgus http://mtr.mkm.ee/failid/Info/Tegevusalad_jaan2007.doc 
848 Arvutivõrgus http://www.just.ee/10725  
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füüsilised isikud. Või sõltub ettevõtlusvabaduse kandjaks olemine isiku füüsilisest 
asukohast?849; 

� PS § 9 lg 2 tulenevalt peaks ettevõtlusvabaduse kandjaks olema ka juriidilised isikud. Kui aga 
ettevõtlusvabadus esineb füüsiliste isikute puhul nö kaheliigilisena (kodanike „vähempiiratav“ 
ettevõtlusvabadus vs välismaalaste ja kodakondsuseta isikute „enampiiratav“ 
ettevõtlusvabadus), siis tekib paratamatult küsimus, kumba liiki ettevõtlusvabadust naudivad 
juriidilised isikud. See küsimus sunnib paratamatult pöörama tähelepanu ka juriidilise isiku 
enda „kodakondsusele“. Esmapilgul tundub loogilisena lahendus, kus Eesti seaduse alusel 
asutatud juriidilistele isikutele kuulub sarnaselt Eesti kodanikele „vähempiiratav“ 
ettevõtlusvabadus ning välisriikide õiguse alusel asutatud juriidilistele isikutele „enampiiratav“ 
ettevõtlusvabadus. Selline lahendus viiks aga absurdsete tulemusteni: välismaalasel piisaks 
sellisel juhul „vähempiiratava“ ettevõtlusvabaduse omandamiseks vaid tegutsemisest läbi 
Eestis asutatud äriühingu. Seetõttu tuleb PS § 31 eesmärgipärasel tõlgendamisel jõuda 
järelduseni, et ettevõtlusvabadusega seoses kodanike „positiivne diskrimineerimine“ eristab 
kodanikke kõigist teistest põhiõiguste kandjatest, s.t. juriidiliste isikute seisund on sarnane 
mittekodanike ning välisriigi kodanikega (iseasi, kui suurt praktilist tähendust selline positiivse 
diskrimineerimise võimalus omab, sest valdkondade hulk, kus see põhjendatuks võib 
osutuda, on tõenäoliselt väga piiratud). Vastus küsimusele, kas ettevõtlusvabaduse kandjaks 
on vaid Eesti juriidilised isikud või ka välismaa juriidilised isikud, peaks saama sama vastuse, 
mis on analoogiline vastusega füüsiliste isikute puhul. 

 
Pealiskaudnegi tutvumine Eesti seadusandlusega osundab sellele, et tegelikult on 
ettevõtlusvabaduse realiseerimiseks reeglina vajalik mitte Eesti kodakondsus, vaid ettevõtja teatud 
juriidiline vorm. Nimetatu ei puuduta aga enam ettevõtlusvabaduse kandjaks olemist, vaid selle  
õiguse kasutamist ja korda. On ju reeglina igal füüsilisel või juriidilisel isikul, sõltumata tema 
kodakondsuse või residentsusest, põhimõtteliselt võimalus vastava residentsuse või vormiga juriidiline 
isik asutada ning seeläbi talle kuuluvat ettevõtlusvabadust realiseerida. 
 
Olenemata eeltoodud probleemidest on riik kohustatud tagama välismaistele isikutele samaväärse 
kohtlemise kooskõlas rahvusvahelise ja Euroopa õigusega, millega Eesti on seotud. Neid küsimusi on 
piisavalt käsitletud käesoleva EL õigusest tulenevate suuniste raames. 
 
Tavaseaduste tasandil käsitlevad majandustegevust ja sellega tegelevat isikut mõnevõrra ÄS, MTRS, 
Konkurentsiseadus ja TMS. ÄS § 1 defineerib ettevõtja, kelleks on füüsiline isik, kes pakub oma nimel 
tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on talle püsivaks 
tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing. Et äriühingu puhul või kaupade või teenuste müügi 
püsivust eeldada, siis on ilmne, et ettevõtja mõiste on piiratud kaupade või teenuste müügi 
püsivusega. Analoogset piirangut ei sisalda aga TMS sisalduv ettevõtluse mõiste, mille kohaselt 
ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sealhulgas ka notari ja kohtutäituri, samuti 
vandetõlgi seaduse § 9 lõikes 3 nimetatud juhul vandetõlgi kutsetegevus ning vabakutselise loovisiku 
loometegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, 
teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus. Seega 
on nimetatud definitsioonis põhirõhk tegevuse iseseisvusel ja eesmärgil (tulu saamine), mitte sellise 
tegevuse püsivusel. TMS algeelnõu seletuskirjas oli märgitud, et ettevõtlus võib seisneda ka ainult 
ühes tehingus (näiteks renditulud, autorihonorarid) ning maksumaksja ei pruugi sellisel juhul olla 
huvitatud ettevõtjana registreerimisest ning arvepidamisest. Uudne on klausel, mille kohaselt võib 
ettevõtluse tulust kulusid maha arvata ainult seaduse nõuete kohaselt registreeritud ettevõtja.850 
Seega on ilmne, et TMS-s antud ettevõtluse mõiste ei ole sisulises korrelatsioonis ÄS-s antud 
ettevõtja mõistega. Hoolimata sellest, et ainult ettevõtjal on võimalik ettevõtlustulust maha arvata 
ettevõtlusega seotud kulusid, hõlmab ettevõtlus igasugust tulu saamisele suunatud iseseisvat 
tegevust.  
 
MTRS, sätestades küll majandustegevuse registri, on jätnud defineerimata majandustegevuse mõiste. 
MTRS-e reguleerimisalast lähtuvalt see probleeme ei tekita: kuna MTR-s kuuluvad registreerimisele 
vaid erinõuetega tegevusalad ehk majandustegevuse valdkonnad, millel tegutsemiseks on seaduse 
alusel vajalik majandustegevuse registri registreering või tegevusloa olemasolu (MTRS § 2 lg 2), siis 

                                                      
849 Selline lahendus haakub infoühiskonna teenuse seaduse § 3 sätestatud ning E-kaubanduse direktiivist tuleneva lähtekoha 
riigi põhimõttega. 
850 Arvutivõrgus http://web.riigikogu.ee/ems/saros-
bin/mgetdoc?itemid=991690002&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11  
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on kõik nimetatud seaduse reguleerimissfääri kuuluvad tegevusalad a priori seaduse tasandil eraldi 
nimetatud. Segadust võib tekitada aga asjaolu, et MTRS kasutab ettevõtja mõistet erinevas 
tähenduses ÄS-st.851 Ehkki MTRS § 2 lõikest 2 nähtuvalt ei ole ilmselt püütud ÄS-le konkureerivat 
definitsiooni esitada, vaid on mugavuse huvides kasutatud kõige tavapärasemat erinõuetega 
tegevusalal tegutseva isiku alaliiki kõiki selliseid isikuid tähistavana mõistena, siis seadustehniliselt on 
selline lahendus ebasoovitav ja eksitav. 
 
KonkS § 2 lg 1 antud ettevõtja mõiste, mille kohaselt ettevõtjaks on äriühing, füüsilisest isikust 
ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus 
või ettevõtja huvides tegutsev isik, on oma mahu poolest küll avar, ent seda eriotstarbeliselt ning 
seejuures seotud Euroopa õiguses antud tõlgendustega. 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et tänases õiguses puudub mõiste, mis oleks sobivaks eeskujuks 
majandustegevuse mõiste kujundamisel. ÄS-s antud ettevõtja mõiste ei hõlma majandustegevusest 
tulu saavaid muid isikuid (nt mittetulundusühingud, mille majandustegevus kõrval- või toetava 
tegevusena ei ole ju keelatud). TMS-s antud ettevõtluse mõiste ei eelda, et majandustegevus oleks 
püsiv. MTRS-s ja KonkS-s antud ettevõtja mõisted peavad silmas konkreetse seaduse vajadusi ning 
on sobimatud kasutamiseks mujal. Majandustegevuse mõiste kujundamise lähtekohaks peaks olema 
eeldus, et kõik põhiseaduse kohaselt ettevõtlusvabadust nautivad isikud võivad olla 
majandustegevusega tegelevad isikud ning seega eeliste andmine (nt ettevõtlustulust kulude 
mahaarvamise õigus) või teatud valdkonnas majandustegevuse võimaldamine üksnes ÄS-s 
ettevõtjana mõistetud isikutele kujutab endast automaatselt PS-s sätestatud ettevõtlusvabaduse 
piirangut, mida riigil tuleb põhjendada.  
 

1.2.2. Majandustegevuse vabadus ja selle piiramine 

 
1.2.2.1. Majandustegevuse vabadus 
 
Majandustegevuse vabadust võib määratleda kui isiku subjektiivset majandustegevuse õigust. 
Püüdmata siinkohal sõnastada ammendavat definitsiooni, võib öelda, et majandustegevuse vabadus 
tähendab isiku subjektiivseid õigusi riigi mittesekkumisele; teisalt tähendab see riigile positiivseid 
kohustusi õiguste kaitse ning korralduse ja menetluse tagamiseks, arvestades põhiõiguste 
kolmikmõju.  
 
Majandustegevuse vabaduse õiguslikuks lähtekohaks ja tagatiseks on põhiseadus ja teised 
ülimuslikud õigusallikad nagu rahvusvahelised lepingud. Eriti oluline on EÜ asutamisleping ja 
põhivabadused (kaupade ja teenuste, kapitali ja maksete vaba liikumine, asutamisvabadus jt – vt 
Euroopa tasandi analüüs), nagu neid on sisustanud Euroopa Kohus. Nagu on märgitud 
põhiseadusest tulenevaid suuniseid käsitlevas analüüsi osas, on ettevõtlusvabaduse kaitsealaks on 
iseseisev elatise teenimine ning see hõlmab kõik tegevusalad ja elukutsed, mille puhul üksikisik ei ole 
kellegi teisega töösuhtes, kusjuures kaitseala ei sõltu tegevusmahust. Seega haakub TMS-s antud 
ettevõtluse mõiste põhiseadusest tuleneva ning kohtupraktikas lahti seletatud ettevõtlusvabaduse 
mõiste piiridega. Piirid lähtuvad põhiseaduse teistest sätetest, eelkõige PS II peatükis sätestatud 
õigushüvede kaitsest (teiste isikute õigused ja vabadused, keskkond, elu, tervis jms). 
Ettevõtlusvabadus, mis moodustab majandustegevuse õiguse tuuma, on vabadusõigus ja esitab 
seega riigile kõigepealt mittesekkumise nõude. Sarnase struktuuriga vabadusõigus on kutsevabadus 
(PS § 29 lg 1); üldine vabadusõigus on piiratud teiste isikute õigustega (PS § 19). Kutsevabadus 
kaitseb üksikisiku varalisi positsioone elatise teenimise valdkonnas (PS ekspertiisikomisjoni 
lõpparuandest852). Majandustegevuse vabadust võib seega pidada elatise teenimise vabaduseks. PS 
§ 29 lg 1 on seotud enam töövõtjate kaitsega, PS § 31 kaitseb tööandjate ettevõtlusvabadust. Mitmed 
majandustegevuse piirangud, mis jäävad ettevõtlusvabaduse kaitsealast välja, on kutsevabaduse 
kaitsealas. 
 

                                                      
851 Näib, et lähitulevikus on kehtivasse õigusesse sugenemas kolmaski „ettevõtja” määratlus. Nimelt saneerimisseaduse eelnõu 
§ 1 lg 4 kohaselt on ettevõtjaks selle seaduse tähenduses ka eraõiguslik juriidiline isik, kes ei ole ettevõtja ÄS tähenduses. 
Eelnõu arvutivõrgus  http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=37441/Saneerimisseaduse+eeln%F5u.pdf 
852 Arvutivõrgus, http://www.just.ee/10716 
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Ükski tavaseadustest tänasel hetkel majandustegevuse vabadust positiivselt määratle. ÄS § 4 lg 1 
määratleb ettevõtja tegutsemisõiguse negatiivselt õigusena tegutseda tegevusaladel, millel 
tegutsemine ei ole seadusega keelatud. 
 
Omaette käsitlemist vajab avaliku võimu kandjate osalemine majandustegevuses: 

• Esiteks tuleb vastata küsimusele, kas ja millisel määral on võimalik rääkida selliste isikute 
majandustegevuse vabadusest. On ilmne, et riik ei saa majandustegevuse vabadusele 
tuginedes vastanduda iseenda poolt seatud piirangutele, problemaatilisem on küsimus aga 
kohalike omavalitsuste puhul. 

• Teiseks tuleb jälgida, et avaliku võimu kandjate osalemine majandustegevuses ei solgiks 
turgu. On võimalik, et avaliku võimu kandjate majandustegevuse esmaseks eesmärgiks ei ole 
mitte tulu teenimine, vaid hoopis teatud avalik huvi. Sellisel juhul võib avaliku võimu kandja 
pidada otstarbekaks teenuste osutamist alla nende omahinna, mis aga kõrvalmõjuna võib 
suretada välja ettevõtjate tegevuse, kes üritavad sama teenust pakkuda. Võimaliku näitena 
võib tuua Riigimetsa Majandamise Keskuse puhke- ja metsamajade väljaüürimise, mille üle 
on kostnud nurinat siseturismi valdkonnas tegutsevate ettevõtjate poolt. Huvitav on märkida, 
et juba 2003. a. märkis toonane peaminister Siim Kallas, et riik ei peaks turismialal 
eraettevõtjale konkurentsi pakkuma, põhjendades sellega kava eraldada puhkemajade 
haldamine RMK põhitegevusest ning luua majade haldamiseks AS Eesti Loodusturism 853. 
Nimetatud muudatuse (mis siiski teoks ei ole saanud) põhjenduseks oli ilmselt eeldus, et riigi 
äriühing erinevalt riigiasutusest peab igal juhul tegutsema turutingimustel ning sellele peale ei 
maksta. 

• Kolmandaks valdkondades, kus avaliku võimu kandja osalemine majandustegevuses on 
põhjendatud (nt üldhuviteenused), peaksid regulatsioonid vastava võimalusega enam 
arvestama. Täna on kehtivas õiguses regulatsioone, mis osutuvad tarbetuteks või koguni 
takistavateks juhul, kui tegemist on avaliku võimu kandja poolt teostatava 
majandustegevusega. Nt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) § 7 lg 2 ja 21 
näevad vee-ettevõtja määramiseks ette vaid kaks alternatiivi: 1) avalik konkurss juhul, kui 
ühisveevärk ja –kanalisatsioon (ÜVVK) on KOV omandis; 2) ÜVVK omaniku nimetamine tema 
taotluse alusel. Seega nt juhul, kui KOV soovib oma elanikele ÜVVK teenust pakkuda läbi 
tema ainuomandis oleva äriühingu, siis seaduse täht-tähelise tõlgenduse kohaselt peaks 
selline äriühing osalema koos teistega sama KOV-i poolt korraldatud avalikul konkursil. 
Selline absurdne pseudo-konkurss ei vääriks mainimist, kui neid ei oleks praktikas reaalselt 
toimunud. Mõned KOV-id on läinud teist teed ning on absurdse konkursi vältimiseks andnud 
KOV omandis oleva ÜVVK kõigepelat KOV omandis olevale ettevõtjale üle ning seejärel 
nimetanud viimase vee-ettevõtjaks. Selline lahendus ei ole aga alati käepärast, sest 
praktilistest vajadustest tingituna on vaja vee-ettevõtja vahel määrata enne, kui ÜVVK üldse 
valmis ehitatud on (nt juhul, kui ÜVVK ehitamine ei ole võimalik muul viisil kui ette makstud 
liitumistasude abil). Kuna ÜVVK-st ega ühestki muust seadusest ei tulene ühtegi mõistliku 
põhjendust sellise lahenduse keelamiseks, siis peaks KOV ilmselt lähtuma analoogiast ning 
määrama vee-ettevõtja avaliku konkursi alusel. Probleemid ÜVVKS kohaldamisel viitavad 
sellele, et valdkondades, kus on tegemist piiratud ressursi kasutada andmisega, ei ole 
otstarbekas käsitleda riigi või KOV kontrolli all olevaid ettevõtteid teistega ühel alusel. Nt RHS 
§ 14 lg 1 p 13 välistab riigihankekohustuse juhul, kui leping sõlmitaks hankija omandi oleva 
äriühinguga. Analoogiline säte peaks olema kõigis regulatsioonides, mis üldreeglina näivad 
ette KonkS § 14 alusel kehtestatud korra kohaldamise. 

 
1.2.2.2. Majandustegevuse vabaduse piiramise alused 
 
Nagu kohtupraktikale viidates on märgitud PS-st tulenevaid suuniseid käsitlevas osas, on 
ettevõtlusvabaduse kaitseala riivatud, kui mõnda ettevõtlusega seotud tegevust, omadust või 
seisundit takistatakse, kahjustatakse või kõrvaldatakse, kusjuures ettevõtluspiirangutena on 
käsitletavad nii piirangud isiku enda kui ka tema tegevuse suhtes. Kuna PS § 31 järgi võib seadus 
sätestada selle õiguse kasutamise tingimused ja korra (lihtne seadusereservatsioon), siis on 
Riigikohtu praktikas leitud, et ettevõtlusvabaduse piiramiseks piisab igast mõistlikust põhjusest: 
 

Põhiseaduse § 31 teine lause, mis näeb ette, et seadus võib sätestada ettevõtlusvabaduse kasutamise 
tingimused ja korra, annab seadusandjale suure vabaduse reguleerida ettevõtlusvabaduse kasutamise 
tingimusi ja seada sellele piiranguid. Ettevõtlusvabaduse piiramiseks piisab igast mõistlikust põhjusest. 
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See põhjus peab johtuma avalikust huvist või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse vajadusest, 
olema kaalukas ja enesestmõistetavalt õiguspärane. Mida intensiivsem on ettevõtlusvabadusse 
sekkumine, seda mõjuvamad peavad aga olema sekkumist õigustavad põhjused.854 

 
Tsiteeritud otsus tehti mõnevõrra äärmuslikus asjas, kus piirangu mõistlik põhjus ei ilmnenud vaidluse 
all olnud seadusesättest (Rahvusooperi seaduse § 20 lg 2) enesest, ei nähtunud asjaomase eelnõu 
seletuskirjast ega Riigikogu stenogrammidest, ning kus seadusandja esindaja ei suutnud isegi 
Riigikohtu istungil esitada põhjust, mida Riigikohus oleks kaalumisväärseks pidanud. Reeglina on 
piirangu eesmärk (olgu siis legitiimne või mitte) siiski tuvastatav vähemalt vastava piirangu 
õigustatuse üle peetavas kohtuvaidlus. Kõnealune kohtuasi sobib aga hästi illustreerima olukorda nn 
erinõuetega tegevusalade reguleerimisel. Nimelt on piirangute täpsem eesmärk ettevõtjate ning sageli 
ka asjaomaste haldusorganite jaoks võrdlemisi ähmane. On tegevusalasid, millele seatavate 
piirangute eesmärk näib intuitiivselt mõistetav ilma neid seaduses (või vähemalt seaduse 
seletuskirjas) lahti kirjutamata. Nt kõikvõimalikele ohtlike ainete käsitlemist hõlmavatele 
tegevusaladele tegevusloa nõude seadmise puhul võib oletada, et seadusandja on püüdnud vältida 
ohtu keskkonnale või inimeste tervisele, kontrollides eelnevalt selliste ainete käitlemiseks sobivate 
tingimuste ja seadmete ning pädevat personali olemasolu. Eriti aga just leebemate piirangute puhul 
(nt formaalse registreeringu nõue), mida sageli rakendatakse ka suhteliselt tavapäraste ning vähest 
ohtu kujutavate tegevuste suhtes (suur osa kaubandusest), ei ole piirangu eesmärk sageli mõistetav. 
 
Eriregulatsioonidena esinevaid tegevuslubade või registreeringute nõuded kaardistades tekkisid 
sageli raskused vastava autoriseerimisskeemi eesmärgi tuvastamisel. Sisuliselt puuduvad 
regulatsioonid, kus registreeringu või tegevusloa nõude eesmärk oleks seaduses endast välja toodud. 
Vahel harva on antud küll seaduse enda eesmärk, kuid ka nimetatud eesmärgist registreeringu või 
tegevusloa eesmärgi tuletamine ei ole sageli võimalik, kas siis selle liigse üldisuse tõttu (nt 
Maapõueseaduse § 1 lg 1), või põhjusel, et eesmärgi sildi all nimetatakse lihtsalt seaduse 
reguleerimisala (heas mõttes paistab silma nt Looduskaitseseaduse § 1, milles antud eesmärkide abil 
peaks jõudma jälile ka kõigi selles sisalduvate autoriseerimisskeemide eesmärkideni). On selge, et 
kodifitseerimisprojekti praegune etapp ei saa hõlmata kõikide eriregulatsioonides sisalduvate 
autoriseerimisskeemide aluseks olevate eesmärkide tuvastamine, mis teeks võimalikuks nende 
skeemide proportsionaalsuse analüüsi. Vastavate eesmärkide selge sätestatuse puudumine ise 
osutabki peamisele probleemile kehtivas MTÕ-s. Autoriseerimisskeemi eesmärgis selguse 
puudumine raskendab mitte üksnes selle proportsionaalsuse hindamist, vaid (veelgi olulisemalt) 
autoriseerimisskeemi igapäevase rakendamise adekvaatsust. Asjaolust, et seadusandja skeemi 
vaidlustamise korral suudab kohtus esitada mõistlikke põhjendusi skeemi rakendamise eesmärgi 
kohta, ei tulene automaatselt, et skeemi rakendajaid oleksid vastavaid eesmärke ka eelnevas 
praktikas silmas pidanud. Uus-Meremaa majanduse reguleerimise ülevaates nägime, et Uus-
Meremaa seadusandja hinnangul peab ettevõtja üle riikliku kontrolli seadmise eesmärk olema selge, 
kuna see mõjutab otseselt vastuseid küsimustele millal ja kuidas kontroll seatakse. Nimetatuga 
analoogiliselt võib õigustatult väita, et iga autoriseerimisskeemi eesmärk mõjutab otseselt seda, millal 
eel- või järelkontrolli vajalikuks peetakse ning mida ja kuidas kontrolli käigus uuritakse.  
 
Seega ideaalis peaks enne majandustegevuse vabadusele mistahes piirangute seadmist olema 
selge, milline on piirangu eesmärk. Nt Soomes, kus seaduses sätestatud majandusvabaduse piirangu 
põhiseadusele vastavuse hindamine toimub seaduseelnõu menetlemisel parlamendi 
põhiseaduskomisjonis, on majandusvabaduse piirangu eesmärk igal üksikjuhul selge, sest komisjon 
tuvastab piirangu ja kujundab selle kohta kirjaliku seisukohta, mis lisatakse eelnõu materjalidele. 
Kuna kaudselt on piiranguks peaaegu iga majandustegevust regulatsioon, siis oleks utoopiline ning 
küllap ka mõttetu nõuda, et iga piirangu eesmärk oleks sõnastatud ka regulatsioonis endas. Teisiti on 
aga lugu autoriseerimisskeemide (tegevusload, registreeringud) puhul, mis kujutavad endast 
tavapärasest mõnevõrra intensiivsemaid piiranguid, või täpsemalt öeldes piirangute süsteeme. Juhul, 
kui piirangu eesmärki ei peeta silmas vastava skeemi nn regulatiivse elutsükli igal tasandil (probleemi 
sõnastamine, regulatsiooni kavandamine, kehtestamine, eelkontroll, järelkontroll, tagasiside ja sellest 
järelduste tegemine), siis võib iseenesest vajalik autoriseerimisskeem osutuda mõttetuks või koguni 
kahjulikuks. Ehkki piirangu eesmärgi selgesõnaline sätestamine seaduses ei taga, et vastava piirangu 
kehtestamine on proportsionaalne ning sellega seotud regulatsiooni rakendamine alati 
eesmärgipärane, oleks see siiski hädavajalikuks eeltingimuseks nimetatu saavutamisele. 
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Riik, kes soovib luua (väike)ettevõtjasõbralikku õiguskeskkonda, ei saa regulatsioone õigustada 
(enamasti õigeks osutuva) oletusega, et küllap need vaidluse korral proportsionaalseks osutuvad. 
Nagu hästi illustreerib Riigikohtu otsus parteide rahastamise läbipaistvuse küsimuses855, uurib kohus 
õigusakti põhiseaduspärasuse hindamisel seda, kuidas akti saaks või peaks rakendama, mitte aga 
seda, kuidas seda tegelikult on rakendatud. Analoogiliselt nt olukorras, kus autoriseerimisskeemi 
kehtestamise ainsaks eesmärgiks on eelkontrolli käigus teatud asjaolude sisuline kontrollimine, ent 
seda ei ole rakenduspraktikas mitte kordagi tehtud, osutuks selline õigusakt siiski 
põhiseaduspäraseks, sest ebakohasest rakenduspraktikast ei tuleneks seaduse enese 
põhiseadusvastasus. Nagu Riigikohus viidatud lahendis märkis, igasugune ebatäiuslikkus ei ole 
põhiseaduse vastane856. Põhiseaduslikkuse kohtulikul kontrollil on ettevõtjasõbraliku 
majanduskeskkonna kujundamisel suhteliselt marginaalne roll ka muudel põhjustel. Esiteks juba 
autoriseeringute olemuse tõttu ei kipu ettevõtjad neid eriti vaidlustama. Isegi kui nõuded peetakse 
ebamõistlikuks, siis tegutseda soovivad ettevõtjad tõenäoliselt 99,9%-l juhtudest pigem täidavad need 
vastumeelselt ära kui hakkavad neid juba loamenetluses vaidlustama, seades seeläbi ohtu nii oma 
äriplaani ajakavakohase realiseerimise võimaluse kui ka head suhted haldusorganiga. Nimetatud 
asjaolule on tähelepanu juhtinud ja seda kohtuasjade lahendamisel arvestanud ka Riigikohtu 
halduskolleegium.857 Seega saab kohtupraktikat tekkida vaid ettevõtjate suhtes negatiivsete otsuste 
korral, mida aga reeglina tehakse eelkõige rangemate nõuetega autoriseerimisskeemide puhul. 
Eesmärgipäratu ja seega põhiseadusvastse autoriseerimisskeemi puhul, mille nõuded võivad olla küll 
koormavad, kuid siiski igaühe poolt täidetavad, sisuliselt ei teki reaalset võimalust selleks, et mõni 
ettevõtja võiks vastava skeemi vaidlustada. Lisaks tuleb arvestada, et Eestis on rõhuva enamiku 
ettevõtjate (82,7%) näol on tegemist mikroettevõtjatega (kuni 9 töötajat), ning ülejäänutest enamik on 
väikeettevõtjad (10-50 töötajat), nõnda et mikro- ja väikeettevõtjad kokku moodustavad ligi 97% 
kõigist Eesti ettevõtjatest.858 Ehkki väike- ja mikroettevõtjaid peaksid kõikvõimalikud loanõuded 
teoreetiliselt kõige enam peaksid koormama (ka uuringud on kinnitanud, et sellistel ettevõtjatel on 
regulatiivsete piirangute täitmisega seotud kulud proportsionaalselt märksa suuremad kui 
suurettevõtjatel), nähtus eelnevalt viidatud uuringutest hoopis, et mida väiksem ettevõtja, seda vähem 
ta peab riiklikke regulatsioone enda jaoks probleemiks.859 Nimetatu annab aluse arvata, et enamik 
väikeettevõtjaid võtab riigipoolseid regulatsioone millegi endastmõistetavana, ega esita küsimusi selle 
kohta, kas vastavad regulatsioonid ka põhjendatud on, kui aga selline küsimus ka esitatakse, siis ei 
tulda reeglina selle peale, et see võiks tähendada kahtlemist vastava regulatsiooni 
põhiseaduspärasuses. 
 
Illustreerigem eelöeldut näite abil. Kaubandustegevuseks oli enne MTRS ja KaubTS kehtestamist 
vajalik KOV poolt väljastatud kauplemisloa olemasolu, KaubTS sisuliselt asendas loanõude 
registreeringu nõudega. KaubTS seletuskiri ei sisalda mitte ühtegi selgitust selle kohta, miks 
valdkonnas, kus varem peeti vajalikuks luba, vastav vajadus äkki ära langes. Väga võimalik, et 
varasemal loanõudel puuduski mistahes sisuline õigustus ning tegemist oli ettevõtlusvabaduse 
põhiseadusvastase piiranguga. Samas ei jõudnud kogu loanõude kehtivuse perioodil aga 
Riigikohtusse mitte ühtegi kohtuasja, kus oleks vaidluse all olnud loanõude õigustatus.860 KaubTS-ga 
kehtestatud registreeringu nõudega on kujunemas täpselt samasugune olukord. KaubTS seletuskiri ei 
sisalda mitte ühtegi põhjendust selle kohta, miks on registreeringu nõude seadmine vajalik. Viidatakse 
küll MTRS-le, mille järgi erinõuetega tegevusalad peaksid kuuluma registreerimisele MTR-s, ent 
põhjendamata on jäänud see, miks kaubandustegevust peaks üldse käsitlema erinõuetega 
tegevusalana. Loanõude asendamine registreeringuga lähtub seletuskirja kohaselt põhimõttest, et 
isik, kes soovib tegeleda kaubandustegevusega, vastutab ise oma tegevuse eest ja seda mitte ainult 
selleks tegevuseks õiguse saamise taotlemise hetkel, vaid kogu tegevuse perioodil. Seega näib, et 
seadusandja ise ei ole kõnealuse registreeringuga seonduvalt mitte mingisugust eelkontrolli 
kavandanud, tegemist on eelkõige administratiivseid eesmärke (ülevaate omamine) taotleva 
menetlusega. Just selliseks on see menetlus ka praktikas kujunenud, kaupleja jaoks 
                                                      
855 RKPJK 21.05.2008 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-3-07 
856 RKPJK 21.05.2008 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-3-07, punktis 50 
857 Vt RKHK 30.11.04 otsuseid kohtuasjades nr 3-3-1-56-04 ja 3-3-1-56-04 
858 Tööversioon Eesti majanduskasvu ja tööhõive kavast 2008-2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks, lk 43. Arvutivõrgus  
https://www.osale.ee/konsultatsioonid/files/consult/57_2008%2007%2002%20MTTK%202008-2011.pdf  Siinkohal ei ole arvestatud 
muid väikeettevõtjaks kvalifitseerumise kriteeriume nagu sõltumatus ning käibe suurus, ent nende lisamine ei tohiks üldist pilti 
väga palju muuta. 
859 Ka Eesti majanduskasvu ja tööhõive kavas 2008-2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks tööversioonis viidatud IMD 
uuring viitab sellele, et võrdlemisi väikese osa Eesti ettevõtjate hinnangul takistab õiguskeskkond ettevõtlusega tegelemist, mis 
on igati loogiline tulemus, arvestades väikeettevõtjate osakaalu. Vt lk 46. Arvutivõrgus  
https://www.osale.ee/konsultatsioonid/files/consult/57_2008%2007%2002%20MTTK%202008-2011.pdf   
860 Mõnel juhul, nt RKHK 17.06.02 otsuses kohtuasjas nr 3-3-1-32-03, hindas Riigikohus vaid loa peatamise proportsionaalsust. 
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majandustegevuse registris registreeringu taotlemine ei hõlma reeglina mitte mingisugust sisulist 
kontrolli. Registreeringu saamisega seotud toimingud ei ole üldjuhul keerulised, ent põhjustavad siiski 
teatud ajalise viivituse tegevuse alustamisel, samuti rahalisi kulusid riigilõivu maksmise näol, tülikas 
on registreeringu andmete iga-aastane kinnitamine. Eelmärgitud põhjustel ei ole mitte ükski ettevõtja 
registreeringu nõuet mõistagi vaidlustanud. Kas tõesti saab registreeringut õigustada eelkõige soov 
omada ülevaadet kaubandustegevuse valdkonnas tegutsevatest ettevõtjatest? Ja isegi kui saab, siis 
milline on see informatsioon, mida ei leidu nt MTA-le või Statistikaametile esitatava informatsiooni 
osas? Juhul, kui jääda kaubandustegevuses kehtiva registratsiooninõude põhiseaduspärasuse 
hinnangut ootama kohtupraktikast, siis tuleb võib-olla väga kaua oodata, ning seejuures võib kohtu 
hinnang põhineda kaalutlustel, mis vastava menetluse igapäevase praktilise poolega suhteliselt vähe 
seost omab. Nimelt on haldusõiguse teoorias õigesti juhitud tähelepanu sellele, et KaubTS § 16 lg 4 
ja 5 ette nähtud registreeringu andmed ning registreeringust keeldumise alused võimaldavad 
eelkontrolli, mistõttu sisuliselt on tegemist lihtsustatud loamenetlusega.861 Seega võib vastav 
menetlus olla põhjendatud hoopis muude, eelkontrolli vajalikkust tingitud kaalutlustega. Järelikult on 
KaubTS hea näide regulatsioonist, milles sätestatud autoriseerimisskeemi eesmärgis selguse 
puudumine võib tekitada kahjus mitmes suunas: avaliku võimu perspektiivist ei võimalda see täita 
eesmärke, mis võiksid skeemile ehk legitiimsuse anda, sest skeemi rakendajad lihtsalt ei tea, et 
skeemil selline eesmärk on; ettevõtjate perspektiivist toimub mõttetu paberite liigutamine. 
 
Seega näib senises MTÕ regulatsioonis toimuva põhjal vältimatuna järeldus, et kõigi 
majandustegevuse lubade ja registratsioonide puhul tuleks vastavat nõuet kehtestavas seaduses 
tuua välja ka selle eesmärk või eesmärgid, vastasel juhul võib põhiõiguse piirangu proportsionaalsus 
jääda kaalumata ning autoriseerimisskeemi rakendamine kalduda kõrvale selle eesmärgist. Seejuures 
peaks eesmärk olema sõnastatud vähemalt sellise täpsuse ja detailsusega, et keskmisel mõistlikul 
nõudega kokku puutuv ametnik või ettevõtja suudaks mõista, kuidas autoriseerimisskeemis 
sätestatud nõuded nimetatud eesmärki saavutada võimaldavad. Tõenäoliselt ainus võimalus selline 
tingimus autoriseerimisskeemidega seoses ka reaalselt kõigisse kehtivatesse regulatsioonidesse 
saada on vastava nõude sätestamine seaduse tasandil, loodava majandustegevuse seaduse 
üldosas.  
 
1.2.2.3. Majandustegevuse vabaduse piiramise vormid  
 
Majandustegevuse vabaduse piiramise vormide all on käesolevas alajaotuses peetud silmas 
erinevate autoriseerimisskeemide vorme. Kehtiv õigus on erinevate autoriseerimisnõuete nimetuste 
poolest väga kirju. Ülevaate saamiseks jagagem need nimetuste järgi kolme rühma: tegevusload, 
registreeringud ja muud autoriseerimisskeemid. 
 

1) Tegevuslubadest mõningaid nimetataksegi lihtsalt tegevuslubadeks, teised on oma nimetuse 
kaudu seotud lubatava tegevusega (nt jäätmeluba, koolitusluba), kolmandad kasutavad sõna 
„litsents” (eelkõige isikuliste sobivustõendite puhul862). Vahel on loa andmise eelduseks 
isikuline sobivustõend (nt muinsuskaitseseaduse § 39, sotsiaalhoolekandeseadus §§ 123 ja 
153, kiirgusseaduse § 45, keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse 
§ 15, jahiseaduse §§ 29 ja 36, veeseaduse § 123, maakatastriseaduse § 161, maa hindamise 
seaduse § 4, tolliseaduse § 4, lennundusseaduse §§ 23 ja 231, teeseaduse § 251, 
postiseaduse § 10, veterinaartegevuse seaduse § 22 lg 1), vahel sisuline sobivustõend 
(ringhäälinguseaduse § 37, jäätmeseaduse §§ 73 ja 74, saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrollimise seaduse §§  6 ja 7, kiirgusseaduse § 14, maapõueseaduse §§ 13, 14 ja 25, 
välisõhu kaitse seaduse §§ 67 ja 120, geneetiliselt muundatud organismide keskkonda 
viimise seaduse §§ 6 ja 16, looduskaitseseaduse § 57 lg 6, taimede paljundamise ja 
sordikaitse seadus §§ 64, 66, 69 ja 97, veeseaduse § 9, hasartmänguseaduse § 12, alkoholi-, 
tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisiseaduse § 40, elektroonilise side seaduse § 3 lg 3, § 11, § 
33), sageli mõlemad samaaegselt (nt arhiiviseaduse §§ 22 ja 23, ravimiseaduse § 38, 
tervishoiuteenuste korraldamise seadus § 40, liiklusseaduse § 34, erakooliseaduse § 5 lõiked 
1 ja 1¹, noorsootöö seaduse § 9 ja § 15 lg 2, turvaseaduse § 30, kutseseaduse § 9, 
jäätmeseaduse § 99, loomakaitseseaduse § 29, metsaseaduse § 12, kindlustustegevuse 
seaduse § 16, väärtpaberituru seaduse §§ 48, 120, 214 ja 217, Investeerimisfondide seaduse 

                                                      
861 Ivo Pilving. Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel. 
TÜ Kirjastus 2006, lk 35, 196-198. Arvutivõrgus http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/657/5/pilvingivo.pdf  
862 Tegevuslubade jagamisel isikulistel sobivustõenditel põhinevateks ning sisulistel sobivustõednditel põhinevateks on 
siinkohal lähtutud Saksa ja Austria dogmaatikast. 
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§ 12, krediidiasutuste seaduse § 13, e-raha asutuste seaduse § 13, kaubandusliku meresõidu 
koodeksi § 81, raudteeseaduse § 10 lg 1-51, autoveoseaduse § 4, ühistranspordiseaduse § 31 
lg 2 ja 3, raudteeseaduse § 10, lõhkematerjaliseaduse  § 14, maagaasiseaduse § 27 lg 2, 
kaugkütteseaduse § 18 lg 2, elektrituruseaduse § 22 lg 1, relvaseaduse § 18 lg 7, § 66 lg 1, 
turvaseaduse § 43). Isiku pikemaajalise tegevusega seotud tegevuslubade kõrval eksisteerib 
rida selliseid, mis on seotud kas konkreetse tehingu või ajaliselt piiritletava tegevusega (nt 
jäätmeseaduse § 110, kiirgusseaduse § 61, looduskaitseseaduse § 57 lg 4 ja 7, taimede 
paljundamise ja sordikaitse seaduse § 110, kalapüügiseaduse § 14, strateegilise kauba 
seaduse § 5 ja § 12, väetiseseaduse § 12) või spetsiifilise tootega (nt ravimiseaduse § 63). 
Vahel sätestab seadus kohustusliku sisulise eelkontrolli, vahel sõltub sisulise eelkontrolli 
teostamine haldusorgani kaalutlusõigusest, sageli on aga seaduse teksti põhjal keeruline 
öelda, kas silmas on peetud kohustuslikku või valikulist eelkontrolli. 
 

2) Registreeringutest suurim kategooria on registreeringud majandustegevuse registris (MTR) 
(nt sotsiaalhoolekandeseaduse § 113 ja 118, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 38, 
välisõhu kaitse seaduse § 111¹, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 
52, ehitusseaduse § 41, lõhkematerjaliseaduse §§ 56-58, § 71, elektriohutusseaduse § 18, § 
32 surveseadme ohutuse seaduse §§ 23, 32, lifti ja köistee ohutuse seadus § 22, masina 
ohutuse seadus § 28, kaevandamiseaduse § 20, küttegaasi ohutuse seadus § 22, toote 
nõuetele vastavuse tõendamise seaduse § 17, väärismetalltoodete seaduse § 3, §§ 21- 23, 
§§ 26-28, kaubandustegevuse seaduse § 12, tubakaseadus § 18 lg 1 ja 2, alkoholiseaduse § 
3 lg 3, § 23 ja § 30, turismiseaduse § 8, § 11, § 19 lg 1 ja 4, § 201, vedelkütuseseaduse § 13, 
päästeseaduse §  252, biotsiidiseaduse § 43). Lisaks registreeringule MTR-s eksisteerib 
mitmeid valdkondi, mis näevad ette registreeringu mujal (nt tervishoiuteenuste korraldamise 
seadus § 3 ja 27 järgi Tervishoiuametis, jäätmeseaduse § 261 järgi Probleemtoodete registris, 
jahiseaduse § 25 järgi Keskkonnaministeeriumi juures, strateegilise kauba seaduse § 5 ja § 
22 järgi vahendajate riiklikus registris, digitaalallkirja seaduse § 18, § 25, § 33 järgi 
sertifitseerimise riiklikus registris, taimekaitseseaduse § 31 järgi taimetervise registris ning § 
68 lg 1 ja § 80 lg 1 järgi taimekatsevahendite registris, söödaseaduse § 19 järgi 
söödaregistris, mahepõllumajanduse seaduse § 11 järgi mahepõllumajanduse registris). 
Sageli on registreerimisele kehtestatud nõudeid, mis annavad registreeringule tegevusloa 
iseloomu (nt  jäätmeseaduse § 261, strateegilise kauba seaduse § 5 ja § 22, digitaalallkirja 
seaduse §§ 18, 25, 33, kaubandustegevuse seaduse § 12, taimekaitseseaduse § 31 ning § 
68 lg 1). Kui reeglina sõltub registreeringust MTR-s vastaval tegevusalal tegutsemise õigus ka 
selliste registreeringute puhul, millel ei ole otseselt tegevusloa iseloomu, siis erandina 
eksisteerib ka MTR registreeringuid, millel on pelgalt informatiivne tähendus (toote nõuetele 
vastavuse tõendamise seadus § 17). 
 

3) Kolmanda rühma autoriseerimisskeemide nimetuses ei kasutata ei sõnu „luba”, „litsents” ega 
„registreering”, ent oma olemuselt võivad need olla nii pikemaajalise tegevusega seotud 
tegevusload (nt pakendiseaduse § 17 järgne taaskasutusorganisatsiooni akrediteering, 
veeseaduse § 122 järgne veeuuringut teostava proovivõtja atesteering, audiitortegevuse 
seaduse § 22 järgne audiitori kutsetunnistus, kindlustustegevuse seaduse § 131 järgne 
vahendajate nimekirja kandmine, väärtpaberituru seaduse § 1192 järgne 
investeerimisagentide nimekirja kandmine, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 32 
järgne kontohalduri staatuse andmine, lennundusseaduse § 8 järgne õhusõiduki valmistamise 
ja hooldamise sertifikaat ja §§ 42, 42²- 425 järgne lennuettevõtja sertifikaat, patendivoliniku 
seaduse § 2 lg 2 järgne patendivoliniku kutse omistamine, söödaseaduse §§ 18 ja 20 järgne 
ettevõtte tunnustamine, mahepõllumajanduse seaduse § 5 järgne ettevõtte tunnustamine, 
toiduseaduse § 8 järgne ettevõtte tunnustamine, toiduseaduse §§ 52 ja 53 järgne 
laboratooriumide volitamine), konkreetse ajas piiritletava tegevuse või konkreetse tootega 
seotud tegevusload (nt looduskaitseseaduse § 33 järgne hoiuala teatise kinnitamisprotseduur, 
metsaseaduse § 41 järgne metsateatis),  registreeringud, kui suhteliselt unikaalsed 
autoriseerimisskeemid (Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 24 ette nähtud Eesti 
väärtpaberite keskregistri pidaja nimetamine avaliku konkursi alusel 20 aastaks). 

 
Kokkuvõtvalt tuleb märkida, et autoriseerimisskeemi nimetus kehtivas õiguses ei anna mitte 
mingisugust garantiid selle tegeliku loomuse kohta. Paljude tegevuslubade puhul on ebaselge 
eelkontrolli teostamise vajadus ja ulatus, mistõttu loamenetlus võib piirduda pelgalt formaalse 
kontrolliga, mis teeb selle sarnaseks registreeringutele. Registreeringud omakorda võivad olla nii 
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formaalsed kui sisulist eelkontrolli hõlmavad; eriti palju segadust võib see põhjustada olukorras, kus 
selline varieeruvus esineb ühe ja sama registreeringu (registreering MTR-s) puhul. Eriti formaalset 
laadi registreeringute puhul jääb mõistetamatuks, miks on vaja nii palju „eriregistreid”, mis jäävad välja 
MTRS reguleerimisalast. Muud autoriseerimisskeemid sarnanevad üldjuhul pigem tegevuslubade kui 
registreeringutega. Tegevuslubade tabeli koostamisel ei kaardistanud me eraldi nn lihtsaid ja 
ooteajaga teavitamiskohustusi863, kuid neid hakkas seaduste sõelumisel ka väga vähe silma ning 
reeglina olid need seotud mõne tegevusloa või registreeringu nõudega tegevusala „vähemoluliste” 
aspektidega (nt surveseadme ohutuse seaduse § 17). Seetõttu on ilmne, et kõnealused alternatiivid 
tegevuslubadele ei ole Eesti seadusandja jaoks eriti populaarsed. 
 
Mõistlikuks tuleks pidada seda, et autoriseerimisskeemide põhiliigid ja nende õiguslik tähendus 
oleksid sätestatud loodavas majandustegevuse seaduse üldosas. Iga autoriseerimisskeemi kehtestav 
regulatsioon peaks siis kasutama nimetatud üldosas sätestatud mõistestikku või sisaldama viidet 
majandustegevuse seaduse üldosas lahti seletatud autorseerimisskeemi liigile (sellisel juhul võiks 
eriseadustes säilida ka kõik spetsiifilised terminid nagu atesteering, akrediteering, tunnustamine, 
sertifikaat, staatuse andmine, kutse omistamine, kutsetunnistus, nimekirja kandmine). Mõistagi eeldab 
see, et kaovad ära kimäärsed skeemid, mille puhul pole ei haldusorganitele ega ettevõtjatele selge, 
kas tegu on formaalse või sisulise kontrolliga. Äärmiselt ebaõnnestunuks tuleb pidada tänast 
lahendust eelkõige MTR osas, kus eriseadusega registreeringule paari lisatingimuse seadmisega võib 
registreeringu „tagaukse kaudu” sisuliselt tegevusloaks muuta.  Kõik autoriseeringud võiksid olla 
koondatud ühte (nt MTR baasil loodavasse) registrisse, eriregistrite olemasolu on lubatav vaid 
põhjendatud vajaduse korral. Kaaluda tuleks seda, kas majandustegevuse seaduse üldosa peaks 
sisaldama erisätteid tegevuslubade väljastamise kohta valdkondades, kus tegemist on piiratud 
ressursi kasutada andmisega. 
 
1.2.2.4. Majandustegevuse liigid lähtuvalt vabaduseastmest  
 
Kõige lihtsam oleks jagada majandustegevus vabaks ja (lähtudes juba MTRS-ga kasutusele võetud 
terminist) erinõuetega majandustegevuseks. MTRS § 2 lg 2 järgi on erinõuetega tegevusalaks 
majandustegevuse valdkond, millel tegutsemiseks on seaduse alusel vajalik majandustegevuse 
registri registreeringu või tegevusloa olemasolu, mille andmete avalikustamine majandustegevuse 
registris on nõutav. Seega ei hõlma kõnealune definitsioon muudes registrites registreeringut vajavaid 
tegevusalasid ega teavitamiskohustusi. Nimetatud registreeringud oleks kahtlemata mõistlik 
kõnealuse mõistega hõlmata, iseasi, kui palju neid peale võimalikku registreeringute tsentraliseerimist 
iseseisvana alles jääb. Pelgalt teavitamiskohustusega tegevusalad on nt Saksmaal arvatud vabade 
tegevusalade hulka (vastasel juhul vabasid tegevusalasid seal polekski), nimetatu aga ei tähenda, et 
Eesti tuleks sarnaselt toimida. Eestis on tegevusalasid, kus tegevuse alustamine ei eelda mitte 
mingisugust teavitamist, seega tuleks kaaluda, kas teavitamiskohustusega tegevusalad kuuluksid 
vabade või erinõuetega tegevusalade hulka. Kehtivas õiguses on teavitamiskohustusega 
tegevusaladel küll suhteliselt marginaalne roll, ent samas oleks mitme tegevusala puhul põhjust 
kaaluda registreerimiskohustuse asendamist teavitamiskohustusega.   
 
Vaba majandustegevus oleks negatiivses mõttes siis ilma erinõueteta tegevusalad. Nagu eelnevalt 
märgitud, sisaldab analoogilist negatiivset määratlust ka ÄS § 4 lg 1. Samas näiteks Soomes sätestab 
MTS vaba majandustegevuse positiivselt kui elatise teenimise ilma võõrast tööjõudu kasutamata ja 
selleks eraldi tegevuskohta omamata. 
 
Lähtudes kehtivas õiguses eksisteerivates mudelitest, ning eeldades, et ka teavitamiskohustusega 
tegevusalad võiks arvata erinõuetega tegevusalade hulka, liigituks erinõuetega tegevusalad 
alljärgnevalt (jaotuse aluseks on erineva riskiga tegevus, teenuse üldine tähtsus ning vajaliku 
eelkontrolli aste): 

1. teavitamiskohustusega majandustegevus: 
a) lihtsa teavitamiskohustusega tegevusalad; 
b) ooteajaga teavitamiskohustusega tegevusalad. 

2. registreerimiskohustusega majandustegevus (ei hõlma sisulist eelkontrolli, vaid üksnes 
dokumentide kontrolli) 

3. eriliselt kontrollitud majandustegevus (strateegilise tähtsusega või suurema ohuga seotud 
tegevusalad ning üldhuviteenused) 

                                                      
863 Vt täpsemalt: Ivo Pilving. Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-
õiguslikel lubadel. TÜ Kirjastus 2006, lk 35. Arvutivõrgus http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/657/5/pilvingivo.pdf  
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a) tegevusloakohustusega tegevusalad 
i. valikulise eelkontrolliga tegevusalad; 
ii.  kohustusliku eelkontrolliga tegevusalad 

b) üldhuviteenused 
 
Üldhuviteenused on enamasti reguleeritud eriseadustega ning seotud mitmesuguste erinõuetega 
nagu ettevõtja määramine avaliku konkursi alusel, põhiteenuse ja võrguteenuse eristamise nõue, 
avalik hinnakontroll ja järelevalve muude tingimuste osas, võimalus kohustada ettevõtjat vajadusel 
tegevust jätkama ka pärast tegevusloa kehtetuks tunnistamist jms. Üldhuviteenuste osutamisel väärib 
avalikes huvides erilist kaitset n-ö varustuskindlus ehk teenuse kättesaadavus, jätkusuutlikkus, 
stabiilsus ja ohutus. Üldhuviteenuste osutaja valimise või määramise puhul võib sageli olla tegemist 
kas õiguslikult (ainu- või eriõigus) või faktiliselt (oluline vahend) turgu valitseva seisundi tekitamisega 
või piiratud ressursi jagamisega. Üldjuhul peab üldhuviteenuse osutajale kohustuste panemine 
toimuma talle tegevusõiguse andmisel, kuid eriti olulist vahendit omavate ettevõtjate puhul peaksid 
avalikul võimul olema täiendavad hoovad üldhuviteenuse osutamise tagamiseks, arvestades ettevõtja 
monopoolset seisundit ja üldhuviteenuste elulist tähtust elanikkonna jaoks 
 
Seega juhul, kui majandustegevuse seaduses peetakse võimalikuks ka üldhuviteenustega seonduvat 
reguleerida, tuleks seejuures silmas pidada KonkS-s turgu valitseva ettevõtja kohta sätestatut, KonkS 
§ 14 lg 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt 25.09.2001 kehtestatud määrust nr 303 „Eri- või ainuõiguse 
andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord”, teenuste direktiivi artiklis 12 sätestatut ning Riigikohtu 
asjaomast praktikat. HMS § 102 lg 2 eeskujul võiks MTS sisaldada sätet, mis võimaldab tegevusloa 
andjal tegevusloa tingimusi ühepoolselt muuta või tegevusluba lõpetada, kui see on tingimata vajalik, 
et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Üldhuviteenuse varustuskindluse tagamiseks 
võiks täiendavalt näha ette võimalus kohustada isikut jätkama teenuse osutamist tegevusloas 
ettenähtud tingimusel ka pärast tegevusloa/ eri- või ainuõiguse kehtivuse lõppemist. (Taoline alus 
sisaldub näiteks elektrituruseaduses, kuid MTS võiks sellist võimalust sisaldada kõigi 
universaalteenuste puhul, arvestades nendega seotud avalikku huvi). Tegemist oleks ultima ratio 
sätetega, mida saab rakendada ainult hädajuhtumil, kui teised võimalused on ammendunud. 
 
Üldhuviteenuse osutamisega kaasnevad täiendavad piirangud on tasakaalustatud täiendavate 
tagatistega ettevõtjale, mis võib seisneda nt turu reguleerimises ettevõtja huvides. Teenuste direktiivi 
§ 17 lubab üldhuviteenustega seoses kohaldada muudes valdkondades keelatud, sageli turul 
konkurentsi piiravat toimet omavaid nõuded. Ka Riigikohus on üldhuviteenustega seoses pidanud 
võimalikuks selliseid sekkumisi vabasse konkurentsi, mis muudes valdkondades oleksid 
mõeldamatud. Nt on Riigikohus on üldhuviteenustega seoses lugenud ettevõtlusvabaduse piiramisel 
legitiimiseks eesmärgiks  

 
tagada apteegiteenuse kättesaadavuse ühtlasem jaotumine tervel Eesti territooriumil, et kindlustada 
isikutele ravimite võrdsem ning parem kättesaadavus ja vältida apteekide kuhjumist tihedamini 
asustatud paikkondades ning vastupidi vähenemist vähem asustatud piirkondades.864 

 
Samas otsuses märkis halduskolleegium, et 

 
RavS § 42¹ lg 1 reguleerib apteegipidaja ettevõtlusvabaduse kasutamist ka sellel teel, et aitab vältida 
ülemäärast konkurentsi apteekide turul, kus konkurentsis püsimise eesmärgil kasutaks apteegid 
vahendeid, mis võiksid seada ohtu adekvaatse tervisekaitse. 

 
Sarnaselt on Riigikohus avaliku veoteenuse puhul leidnud, et 

 
ühistranspordiseaduse vaidlusaluse sätte eesmärgiks võib olla ka vedaja huvide kaitse, kui see aitab 
kaasa veoteenuste osutamise stabiilsusele, ohutusele ja reisijate sõidumugavuste loomisele. 
Veoteenuste osutamise stabiilsust või ohutust häiriks näiteks see, kui sama väljumisaja tõttu ei jätkuks 
enam reisijaid mõlemale sõidukile ja seetõttu muutuks vedu majanduslikult mittetasuvaks või kui tuleks 
vähendada kulutusi ohutusele. Ka kulutused reisijate sõidumugavustele võivad väheneda, kui 
ülemäärane konkurents või vedaja põhjendamatu ebakindlus veoteenuste turul seda tingivad.865 

 
Eeltoodust nähtuvalt on üldhuviteenuste näol tegemist eriliigilise majandustegevuse valdkonnaga, 
milles kehtivat piirangute loogikat oleks võimalik üldistatult käsitleda loodavas majandustegevuse 

                                                      
864 RKHK 16.04.2007 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-5-07, punkt 14 
865 RKHK 17.04.2002 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-19-02 
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seaduses. Sellise lahenduse kasuks räägib muuhulgas asjaolu, et mitmete üldhuviteenuste puhul (nt 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuse osutamine) võivad üldhuviteenuse kasutajate huvid olla 
seaduse tasandil sisuliselt kaitseta (ÜVVKS ei sisalda mitte mingisuguseid lahendusi olukorras, kus 
teatud piirkonna vee-ettevõtja, kes on ühtlasi ka tema poolt opereeritava ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni omanik otsustab oma tegevuse lihtsalt lõpetada, ilma ühisveevärki ja –kanalisatsiooni 
uuele vee-ettevõtjale või kohalikule omavalitsusele üle andmata; abi võib siin otsida VÕS § 630 
lõikest 2. Vee-ettevõtjana jätkamise kohustuse sätestab ka ÜVKS § 7 lg 4, kuid seda ainult „lepinguga 
määratud ajani“, VÕS § 630 käsitleb aga tähtajatut käsunduslepingut. 
 
1.2.2.5. Avaliku võimu majandustegevuses osalemise õiguslikud alused Eestis 
Põhiseadus ei võta sõnaselget seisukohta küsimuses, kas ja millises ulatuses avalik võim 
majandustegevusega võib tegeleda. Eesti kehtivas õiguses on avaliku võimu kandja 
majandustegevusega tegelemist puudutav õiguslik raamistik ebaselge. 
 
1.3. Põhiprintsiibid 
 
Põhiseaduslike suuniste analüüsis on enamikku alljärgnevalt toodud printsiipidest juba käsitletud nii 
teoreetilisest vaatenurgast kui Eesti kohtupraktikaga seondatult. Seetõttu käesolevas alajaotuses 
kõnealuseid printsiipe reeglina uuesti lahti ei seletata, vaid käsitletakse täiendavalt mõningaid 
nendega seonduvaid üksikküsimusi, mis majandustegevuse seaduse loomise seisukohalt praktilist 
tähendust võiksid omada. 
 

1.3.1. Legaalsus  

Võrreldes 5 aasta taguse olukorraga, kus tegevuslubadega seonduvaid õiguslikke probleeme 
käsitledes tõdeti massilist legaalsuse põhimõtte rikkumist866, on olukord mõnevõrra paranenud. 
Autoriseerimisskeeme, mille ainsaks aluseks ongi Vabariigi Valitsuse või ministri määrus, või mis 
kehtestavad määruse tasandil sisulisi nõuded, eriregulatsioonide analüüsil väga palju silma ei 
hakanud. Ilma seaduses ette nähtud volitusnormita ning seega selgelt põhiseadusevastane on: 

• VV 14.04.94 määrus nr 138 „Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning 
geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise kord”, millega kehtestatakse 
geodeetiliste ja kartograafiliste tööde teostamise tegevuslitsentsi nõue. 

 
Määruse tasandil kehtestavad majandustegevusele olulisi sisulisi piiranguid ning seega osaliselt 
põhiseadusevastased on: 

• JäätS § 261 lg 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30.01.2006 määrus nr 28 „Riikliku 
probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”. Nimelt JäätS § 261 lg 11 
järgi on probleemtoodete tootjad kohustatud end registreerima probleemtooteregistris ja 
esitama registrisse andmeid, kusjuures JäätS § 1241 järgi kujutab vastava kohustuse 
rikkumine endast väärtegu. VV 30.01.2006 määruse nr 28 § 5 lg 2 punktidest 2-4 tulenevalt 
saab probleemtoodete tootja end probleemtoodete registris registreerida vaid juhul, kui tal on 
Eesti äriregistri kood ja asukoht või ta on ühinenud Eesti tootjate ühendusega, punkt 10 näeb 
ette jäätmekäitluskava probleemtoodetest tekkinud jäätmete käitlemiseks. Seega sõltub 
probleemtoodete tootja Eestis tegutsemise seaduspärasus sellest, kas ta on registreeritud 
Eesti äriregistris (välisriigi juriidiline isik nt filiaalina) või ühinenud Eesti tootjate ühendusega, 
samuti jäätmekäitluskava olemasolust, kõnealused selgelt ettevõtlusvabadust piiravad 
nõuded on aga kehtestatud täitevvõimu määrusega; 

• Lennundusseaduse § 8 lg 2 alusel kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
11.06.2003 määrus nr 101 „Õhusõiduki valmistamiseks ja hooldamiseks sertifikaadi 
väljaandmise tingimused ning õhusõiduki hooldamisel tehtavate eritööde tegemise kord”,    
Lennundusseaduse § 231 lg 3 alusel kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
15.04.2003 määrus nr 68 „Lennunduse raadioside loa väljaandmise kord”, 
Lennundusseaduse § 24 lg 2 alusel kehtestatud Teede- ja sideministri 21.12.2001 määrus nr 
125 „Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja 
eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade 
väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri” ja 
Lennundusseaduse § 243 lg 4 alusel kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
31.05.2005 määrus nr 61 „Nõuded lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku 
koolitusele ja kvalifikatsioonile ning lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku 

                                                      
866 Vt eelpool refereeritud A. Kalbuse bakalaureusetöö järeldusi 
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valiku ja lennundusjulgestusalase läbivaatuse teostaja tunnustamise kord”. Kõik nimetatud 
määrused kehtestavad olulisi sisulisi piiranguid lennundusega seotud  valdkondades 
tegutsemiseks, ilma, et seadus selleks selget volitust annaks. Ehkki vastavad nõuded 
tulenevad olulises osas rahvusvahelisest õigusest, ei ole ole formaalselt korrektne nende 
ülevõtmine määrustega. Seega võib öelda, et lennundusega seotud autoriseerimisskeemid 
on enamikus formaalselt vastuolus põhiseadusega; 

• Turismiseaduse § 19 lg 4 alusel kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
19.10.2005 määrus nr 128 „Nõuded majutusettevõttele”. Kuna nimetatud nõuded on 
eelduseks registreeringule majandustegevuse registris ning turismiseadus ei anna nimetatud 
nõuete osas mitte mingisuguseid juhiseid, siis sõltuvad kõnealuses valdkonnas tegutsemise 
nõuded peaaegu täielikult täitevvõimu otsustest ja valikutest. 

 
Arvestades autoriseerimisskeemide arvu, ei saa eelnevalt välja toodud selgelt põhiseadusvastaste 
regulatsioonide hulka pidada väga suureks. Palju enam on nn halli tsooni regulatsioone, mille puhul 
on põhiseaduspärasusele hinnangu andmine on keerulisem. Riigikohtu praktika kohaselt ei pea 
seadus kõiki piiranguid detailselt kirjeldama, kuid peab määratlema raamid, mille sees täitevvõim 
täpsustab seaduse vastavaid sätteid867, kusjuures vähem intensiivseid põhiõiguste piiranguid võib 
kehtestada täpse, selge ja piirangu intensiivsusega vastavuses oleva volitusnormi alusel 
määrusega868. Kuidas hinnata piirangute intensiivust või mida pidada piisavalt täpseks ja selgeks 
volitusnormiks, ei ole küsimus, millele abstraktselt, lahus konkreetsest valdkonnas, oleks lihtne 
vastust anda. 
 
Ilmselt võib „vähem intensiivseteks” piiranguteks pidada nt täitevvõimu regulatsioone, mis käsitlevad 
tegevuslubade või muude autoriseerimisskeemide menetluslikke aspekte. Selliseid regulatsioone 
esineb väga suure osa autoriseerimisskeemide puhul. Arvestades õiguslikke probleeme, mida tekitab 
selliste regulatsioonide kehtestamine täitevvõimu poolt, tuleks küsida, kas eksisteerib mingisugune 
praktiline vajadus vastava seadusandluse delegeerimiseks täitevvõimule. Eriregulatsioonidega 
tutvumise käigus oli küll nimetatud küsimusele väga raske vastust saada. Näib, et 
autoriseerimisskeeme kehtestava seadusesätte juures reeglina ka mõne delegatsiooninormi 
ettenägemine lähtub pigem inertsist kui tegelikust praktilisest vajadusest. Delegeerimist võiks 
õigustada soov vältida seaduste muutumist liiga pikaks ja lohisevaks või siis vajadus regulatsioone 
tarbe korral kiiremalt muuta. Olemasolevaid määrusi ei saa reeglina õigustada ei ühe ega teisega. 
Nimelt tüüpiline täitevvõimu määrus, mis autoriseerimisskeemi menetluslikke aspekte reguleerib, 
koosneb vaid mõnest paragrahvist, millest osa seejuures dubleerib juba seaduses sätestatut, seega 
ei saaks nende lisamine seadustesse seadusi märkimisväärselt mahukamaks ega kohmakamaks 
teha. Seal, kus täitevvõimu määrused tõesti midagi olulist sisaldavad, on reeglina tegemist 
eelpoolkäsitletud põhiseadusevastaste regulatsioonidega. Samuti on raske ette kujutada 
menetluslikke küsimusi, mida oleks tingimata vaja nii kiiresti muuta, et seda ei saaks teha seaduse 
tasandil. Kui menetluslikes küsimustes vajatakse paindlikkust, siis võiks pigem idiosünkraatilisest 
lahendustest üldse loobuda ning lähtuda HMS-s (või tulevikus majandustegevuse seaduse üldosas) 
antud üldnormidest või näha juba algselt ette piisavalt paindlikkust võimaldavad menetlusnormid 
(mitte tegeleda mõttetustega, nagu nt võrdlemisi levinud regulatsioonid selle kohta, kui pikalt võiks 
haldusorgan edasi lükata loataotlust lahendava otsuse kehtima hakkamist seda ettevõtja eest 
saladuses hoides; vt täpsemalt punkti 2.4).  
 
Eeltoodust lähtuvalt võiks püstitada küsimuse, kas ja millises ulatuses võiks majandustegevuse 
seaduses käsitleda autoriseerimisskeemidega seonduvaid volitusnorme, nt sätestades (kasvõi näitliku 
loeteluna) küsimuste ringi, mille reguleerimise võib eriseadustega delegeerida täitevvõimule. Kui 
delegatsiooninormis on selgelt just selliste küsimuste reguleerimisele viidatud, siis peaksid vähenema 
probleemid ka delegatsiooninormi raames püsimisega. 
 
Eraldi probleemiks on ettevõtluse reguleerimine kohalike omavalitsuste poolt, milleks pahatihti on 
nähtud üldvolitust KOKS § 6 lõikes 1. 1990. aastatel oli levinud ettevõtluse reguleerimine kohalike 
omavalitsuste määrustega. Tihti puudus selleks selge seaduslik alus ning regulatsiooni eesmärki ja 
sellega kaasnevat põhiõiguste riivet ei olnud ka määruses põhjendatud. Ettevõtlusvabadusse 
sekkumise õigusliku alusena oli seejuures viidatud asjaolule, et tegemist on kohaliku elu küsimusega, 
tegelikuks eesmärgiks võis aga tihti pidada KOV soovi teenida raha kohaliku omavalitsuse 

                                                      
867 RKPJK 10.04.2002 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-4-02, punkt 18; RKPJK 24.12.2002 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-10-02, punkt 24. 
868 RKÜK 03.12.2007 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-41-06, punkt 22.  
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eelarvesse. Selleks kehtestati mitmesuguseid avalik-õiguslikke "teenustasusid" ja nähti ette muid 
avalik-õigusliku iseloomuga kohustusi. 
 
Tegelikult saavad ka kohalikud omavalitsused ettevõtlust korraldada, sh tegevuslube väljastada vms 
tõkkeid või koormisi (või ka tasusid) seada üksnes eraldi seaduses sätestatud volituse alusel, KOKS § 
3 lg 1, § 6 lg 1 või § 6 lg 3 p 2 selleks ei kvalifitseeru. Majandustegevuse reguleerimine kohaliku 
omavalitsuse poolt eeldab selgelt seaduses sätestatud alust. Nimetatu puudutab nii tegevuslube jms 
majandustegevuse kitsendusi, rahalise iseloomuga kohustusi kui ka üldhuviteenuste osutamise 
korraldamist. Sarnaselt vabadusõiguste piiramisega eeldab selget seaduslikku alust mistahes avalik-
õigusliku iseloomuga koormiste või maksu-laadsete kohustuste panemine isikutele. Ilma selge 
seadusliku aluseta kehtestatud avalik-õiguslik tasu on vastuolus põhiseaduse §-ga 113, mille kohaselt 
riiklikud maksud, koormised, lõivud, trahvid ja sundkindlustuse maksed sätestab seadus. Põhiõiguste 
piiramise seadusliku aluse põhimõte keelab seadusest alamalseisva aktiga kehtestada mistahes 
kohustusi, nõudeid või kitsendusi, mis kujutavad endast mõne põhiõiguse riivet. Kohalik omavalitsus 
ei saa seega iseseisvalt asuda majandustegevust reguleerima, isegi kui seda saab pidada kohaliku 
elu küsimuseks. 
 

1.3.2. Proportsionaalsus  

Proportsionaalsuse põhimõtte olulisust tunnistab rikkalik, põhiseaduslike suuniste analüüsis käsitletud 
Riigikohtu praktika, mille uuesti üle refereerimine ei ole otstarbekas. Siinkohal tuleb aga tähelepanu 
pöörata asjaolule, et rõhuv enamik proportsionaalsuse printsiipi käsitlevatest kohtulahenditest on 
tehtud mitte põhiseaduslikkuse järelevalve, vaid haldusasjades. Kuna proportsionaalsuse printsiibiga 
peab arvestama ka õiguse rakendamisel, eelkõige juhul, kui seadusandja on jätnud haldusorganile 
kaalutlusõiguse, siis ei ole üllatav, et paljudes majandustegevuse vabadust puudutavates 
haldusasjades keerleb vaidlus teatud haldusakti või toimingu proportsionaalsuses ümber. Samas on 
kohtu võimalus rakendatud meetmete proportsionaalsusele hinnangu andmisel haldusasjades märksa 
piiratum kui põhiseaduslikkuse järelevalve asjades, sest halduskohus ei saa asuda haldusorgani 
asemel kaalutlusõigust teostama. Ehkki põhimõtteliselt peaks proportsionaalsuse põhimõttel nii 
seadusandluse kui haldusakti andmise kontekstis olema samasugune sisu (s.t. ikka tuleb hinnata 
piirangu eesmärki, selle piiramiseks valitud vahendi sobivust, vajalikkust ja mõõdukust), siis 
haldusvaidluste puhul kohus ei tuvasta, kas haldusorgan on nimetatud hindamist õigesti teostanud, 
vaid annab eelkõige vormiliste ja menetluslike nõuete kontrollimise kaudu hinnangu sellele ega 
haldusorgan ilmselgelt nimetatud põhimõtte vastu eksinud ei ole. Kõnealuse kohtupoolse 
enesepiirangu tõttu osutub Riigikohtu halduskolleegiumi praktika proportsionaalsuse põhimõttest 
lähtuvalt raskesti analüüsitavaks. Ehkki halduskohus sageli annab asja lahendamiseks sisulise juhise, 
siis reeglina ei kasutata seejuures väljendeid nagu piirangu sobivus, vajalikkus ja mõõdukus869 ega 
järjestata analüüsi nimetatud proportsionaalsuse hindamise astmetest lähtuvalt (nimetatut tuleb 
silmas pidada käesoleva kodifitseerimisprojekti raames koostatud kohtulahendite tabeliga tutvumisel, 
kus vastavate lahtrite alla on viidud seisukohad, mis näisid enam vastava kriteeriumiga haakuvat).  
 
Eeltoodu tõttu ei saa hoolimata kohtupraktika ulatuslikkusest öelda, et majandustegevuse  piiramise 
proportsionaalsuse temaatika oleks kohtupraktikas põhjalikku käsitlemist leidnud. Pigem vastupidi, 
kõnealuseid piiranguid põhjalikult käsitlevaid ning hästi motiveeritud lahendeid on tegelikult väga 
vähe. Öeldu illustreerimiseks piisab, kui heita kohtulahendite tabelis pilk PS §-s 31 sätestatud 
ettevõtlusvabadust kui majandustegevuse vabaduse kõige olulisemat aspekti käsitletavate 
kohtulahendite kokkuvõtetele: tänase päevani pole Riigikohus teinud mitte ühtegi lahendit, kus 
ettevõtlusvabaduse kontekstis oleks käsitletud proportsionaalsuse põhimõtte kõiki aspekte. Ehkki 
seadusandja ratsionaalsust eeldades võiks arvata, et enamikul juhtudel on piirangud siiski sobivad 
ning tekitavad kahtlusi alles nende vajalikkuse või mõõdukuse hindamisel, siis tegelik pilt on kahjuks 
teistsugune: sageli „põruvad” piirangud juba nende sobivuse hindamisel, kuna puudub ratsionaalne 
seoses rakendatud meetme ning taotletava eesmärgi vahel: 

• väärtkultuuri on püütud toetada diskrimineeriva käibemaksumääraga nendele 
etendusasutustele, kes saavad teatud määra oma eelarvest avalikest vahenditest (RKPJK 
26.09.07 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-12-07); 

• inimeste ohutust on püütud kaitsta tööloa olemasolu nõudega relva omamise eeltingimusena 
(RKÜK 25.02.04 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-60-03); 

• tollivõla tasumist on püütud tagada ettevõtjal tegevusloa peatamisega (RKHK 10.03.05 otsus 
nr 3-3-1-77-04); 

                                                      
869 Erandiks nt RKHK 17.06.2002 otsus haldusasjas nr 3-3-1-32-02 
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• käibemaksupettusi on püütud vältida suuremata sularahaga tehingute puhul käibemaksu 
mahaarvamise keelu rakendamisega (RKPJK 06.03.02 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-1-02, 
12.06.02 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-6-02). 

 
Eeltoodu kinnitab veelkord eelpool punktis 1.2.2.2 märgitut, mille kohaselt oleks tulutu loota, et 
Riigikohtu praktika majandustegevuse vabaduse piiramisega seotud küsimused „paika paneb”. Rõhuv 
enamus sellistest küsimustest ei jõua mitte kunagi kohtu ette ning isegi kui jõuab, siis lähtuvalt 
vaidluse olemusest (vt eelpool haldusvaidluste kohta märgitu) võib neist praktikale antud suunis jääda 
väheütlevaks. 
 
Näitena võib siinkohal tuua kauplustele ja toitlustusasutustele kehtestatud tervisekaitsenõuded. 
Detailidesse minemata eeldagem siinkohal, et kõnealused nõuded on enamikus sellised, et 
suuremates linnades tegutsevate ettevõtete puhul peetakse neid kas lausa elementaarseteks või ei 
põhjusta need igal juhul suuremaid probleeme. Samas on üldteada asjaolu, et maapiirkondades on 
nimetatud nõuded erinevat aegadel põhjustanud kaupluste ja toitlustusasutuste massilist sulgemist. 
Tänaseks ei ole kõnealune teema vähemalt toitlustusasutustega seoses enam päevakorral, ent selle 
põhjuseks pole mitte asjaolu, et piirangute proportsionaalsuse küsimus oleks mingisuguse vastuse 
saanud. Toitlustusasutused, kes ei suutnud nimetatud nõudeid täita, panid enamikus oma uksed kinni 
juba 1990. aastate lõpul. On kohalikke omavalitsusi, kus veel 1990. aastate keskel tegutses 4-5 
toitlustusasutust, mis kõik suleti nn euronõuete kehtestamisega seoses ja mille asemele ei ole senini 
mitte ühtegi uut tekkinud. Kaupluste tervisekaitsenõuded kerkivad seoses mõne maapiirkonnas asuva 
kaupluse sulgemisega aeg-ajalt taas päevakorrale. Probleemi adumiseks on õpetlik lugeda nt 
18.01.2002 Virumaa Teatajat870, kust nähtub, et maapoe sulgemise põhjuseks oli võimatus teha 
45 000 krooni suurust investeeringut kaupluse tervisekaitsenõuetega kooskõlla viimiseks. Summa, 
mis muidu võiks tunduda väga väiksena, asetub konteksti, kui artikli edasisel lugemisel selgub, et 
omanik oleks valmis poe hoone koos sisustusega 25 000 krooni eest maha müüma … Analoogilisi 
näiteid, kus tervisekaitsenõuded sunnivad kaupluse sulgema, ning kus kohalikel elanikel sageli 
puudub mõistlik alternatiiv oma sisseostude tegemiseks, võiks tuua kümneid, kui mitte sadu. Keegi ei 
kahtle selles, et tervisekaitsenõuete kehtestamisel on legitiimne eesmärk ning et üldjuhul on need ka 
sobivad selle eemärgi saavutamiseks. Kahelda võib aga selles, kas kõik nõuded on alati vajalikud 
ning mõõdukad. Toomaks näidet nõuetest, mis võivad viia maapoodide sulgemiseni, vaadelgem üht 
haruldast Riigikohtu otsust, kus selliseid nõudeid on ettevõtlusvabaduse kontekstis käsitletud871. 
Nimetatud asjas, kus küll ei hinnatud nõuete endi proportsionaalsust, vaid nende alusel kauplemisloa 
peatamise otsustamise proportsionaalsust, puudus kaupluses soe voolav vesi, eraldi kohad inventari- 
ja kätepesuks, külmlettides rikuti kauba naaberlikkust, vorstide realiseerimise aeg vitriinis oli vale ning 
kiirriknevaid kaupu hoiti valel temperatuuril. Loetelu sisaldab ilmselt nii tõsiseid puudusi kui suhteliselt 
vähemtähtsaid rikkumisi. Pisut liialdades võib küsida, kas olukorras, kus tervisekaitsenõuete 
rakendamine vältimatult tähendab teatud piirkondades kõigi kaupluste sulgemist, ikka saab 
eesmärgiga elanikele ohutut toitu pakkuda põhjendada nendele toidu ostmise ebamõistlikult raskeks 
muutmist? Vastus võib olla nii jaatav kui eitav, kuid on vähetõenäoline, et selle vastuse annab 
kohtupraktika. 
 
Maapoodidega seoses toodud näide proportsionaalsuse vaatenurgast küsitava olnud, ent senini 
vastuseta probleemist viib meid põhiõiguste kolmikmõju temaatika juurde. Majandustegevuse 
vabadus esitab avalikule võimule mitte ainult mittesekkumise nõude, vaid hõlmab ka positiivseid 
kohustusi. Majandustegevuse reguleerimine eeldab erinevate õiguste ja huvide tasakaalustamise 
kohustust. Ettevõtlusvabaduse keskmes on vaba konkurents (ja monopolikontroll), mille tagamine 
eeldab riigipoolset sekkumist. Konkurents on avalik huvi, mille tagamine on eelduseks individuaalse 
ettevõtlusvabaduse rakendamisele. Ka tarbijate õigused ei taandu üksnes eraõiguslikele suhetele. 
Riik peab täitma tasakaalustavat rolli, tuginedes põhiõiguste kolmikmõjule. Tegevuslubade ja muude 
ettevõtluse kitsenduste puhul on vajalik era- ja avalike huvide tasakaalustamine, milleks tuleb vältida 
mitte riigipoolset sekkumist üldse, vaid õigustamatut sekkumist. Milline õiguslik lahendus on sobiv, 
vajalik ja piisav, sõltub konkreetsest majandustegevuse küsimusest ja eeldab paindlikku lähenemist. 
 
Huvitava, ning maapoodide temaatikaga haakuva näite sellisest paindlikkust lähenemisest pakub 
hetkel ministeeriumitevahelisel kooskõlastusringil olev ja e-õiguses avalikult kättesaadav 
„Ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ning 
                                                      
870 18.01.2002 Virumaa Teataja artikkel „Udriku maapoe sulgemine viis elanikud meeleheitele”. Arvutivõrgus 
http://vana.www.virumaateataja.ee/index.html?op=lugu&id=2239&number=104  
871 RKHK 17.06.2002 otsus haldusasjas nr 3-3-1-32-02 
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ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu”. Eelnõu seletuskirja kohaselt on selle eesmärgiks 
muuhulgas vähendada väikelinnade apteekidele kehtestatud nõudeid, et tagada apteegiteenuse 
osutamise jätkusuutlikkus. Täpsemalt selgub seletuskirjast järgnev: 

 
RavS paragrahv 32 lõike 1 muudatusega vähendatakse apteegiteenuse osutamise nõudeid, et tagada 
apteegi parem toimetulek väikese elanike arvuga piirkonnas. Ravimite valmistamisele on kehtestatud 
mitmeid nõudeid (spetsiaalsete ruumide, digitaalsete kaalude jm vahendite, ventilatsiooni, personali 
olemasolu), mis on vajalikud ravimite kvaliteetseks valmistamiseks, kuid mille täitmine on apteegile 
kulukas. Väiksemates apteekides tuleb ravimite valmistamise vajadust ette väga harva, mis tähendab, 
et valmistamiseks vajaliku ressursi ülevalpidamise kulu on apteegile suurem kui valmistatud ravimite 
müügist saadav tulu. /…/ Kuigi eelnõu § 1 punkti 17 kohaselt vabastatakse apteegis valmistatud ravimid 
hinnakujunduse piirangutest, võib ravimivalmistamise kohustuse täielik kaotamine viia Ravimiameti 
hinnangul olukorrani, kus suur hulk apteeke enam ravimeid ei valmista. 
Apteegiteenuse osutamine on apteegi kulumudeli andmetel kasumlik keskmiselt 4000 elaniku 
teenindamisel, arvestades kõigi põhiapteegile kehtestatud nõuete, sh ravimite valmistamise nõuetega ja 
eelnõus toodud ravimite juurdehindluse piirmääradega. Kasumlikkuse piiri on võimalik allpoole nihutada 
kulutuste optimeerimisega, näiteks ühte ketti kuuluvatel apteekidel. Ravimite valmistamise nõuded ei ole 
täidetud 11 väikelinna apteegil ning Ravimiameti ettekirjutuse täitmise tähtaja saabumisel lõpetaksid 
need apteegid tegevuse, kuna ravimite valmistamise nõuetele vastava sisseseade soetamine on neile 
liialt kulukas. 

 
Ehkki antud juhul tulenevad diferentseerimisega seotud kaalutlused pigem tarbijate huvist ehk 
asjaolust, et apteegiteenuse näol on tegemist üldhuviteenusega, siis analoogilisi põhimõtteid saaks 
rakendada ka väga paljudes muudes valdkondades. Nagu kinnitas ka maapoodide näide, võivad 
tarbijate huvi ja ettevõtjate huvi teatud ettevõtluspiirangute puhul samas suunas osutada. 
Väikeettevõtjate huvidega arvestamine jääb sõnakõlksuks, kui seadusandja majandustegevuse 
piirangu kehtestamisel arvestab vaid „keskmise ettevõtjaga” ega hinda seda, kuidas piirang võib 
mõjutada hõreda asustuse, madala ostuvõime ning vähese või peaaegu olematu konkurentsiga 
piirkondi või teatud suuruses käibega ettevõtjaid. 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui proportsionaalsuse põhimõttega seonduvast praktikast (sh 
kohtupraktikast) üldse mingeid põhjapanevaid järeldusi teha saab, siis ainsaks oluliseks järelduseks 
olekski tõdemus, et teoreetiline võimalus ebaproportsionaalsed piirangud kohtus vaidlustada ei taga 
seda, et õigusaktides sisalduvad ning haldusaktidega rakendatud piirangud ka tegelikult 
proportsionaalsed oleksid. Kui õigusaktides sisalduvad majandustegevuse vabadust 
ebaproportsionaalselt piiravaid meetmeid, siis nende kõrvaldamine praktika käigus on pigem juhuslik 
kui süstemaatiline. See toob meid tagasi punktis 1.2.2.2 väidetu juurde: ilma majandustegevuse 
vabaduse piiramise eesmärke juba piirangu kehtestamisel hoolikalt läbi mõtlemata ei ole võimalik 
tagada põhiseaduspärast ja ettevõtjasõbralikku õiguskeskkonda. 
 

1.3.3. Kaalutlusõigus 

Nagu nähtub põhiseaduslike suuniste analüüsis, loetakse Riigikohtu praktikas mistahes legitiimse 
eesmärgiga piirang reeglina proportsionaalseks juhul, kui piirangu rakendajale on jäetud 
kaalutlusõigus majandustegevusega tegelemise õiguse andmisel, peatamisel või äravõtmisel. Seega 
kaalutlusõiguse puudumine reeglina ei proportsionaalne, sest ei võimalda arvestada konkreetset ohtu, 
asjaolusid ja isikut. Samas on juba põhiseaduslike suuniste analüüsis viidatud ka Riigikohtu 
lahenditele, mis teevad nimetatud põhimõttest erandi, s.t, osutavad sellele, et ka ilma 
kaalutlusõiguseta regulatsioon võib olla proportsionaalne. Nimetatud erandil lühidalt peatukski. 
Riigikohus on märkinud: 
 

Loomulikult peab seadusandja diskretsiooni mittevõimaldava regulatsiooni kehtestamisel kaaluma seda, 
kas regulatsioon on proportsionaalne. Kolleegium on seisukohal, et kui seadusandja pole 
kaalutlusõigust sätestanud, siis võib tekkida küsimus kaalutlusõigust mittevõimaldava regulatsiooni 
põhiseaduspärasusest. Nimelt võib seadusega sätestatud regulatsioon olla mitteproportsionaalne.872 

 
Loogika ütleb, et kaalutlusõigust mittevõimaldav regulatsioon on proportsionaalne üksnes juhul, kui 
sellega ettenähtav tagajärg (loa peatamine või tühistamine) on sobib, vajalik ja mõõdukas kõigi 
regulatsiooniga hõlmatud faktiliste olukordade puhul. Millised võiksid olla näited majandustegevuse 
piiramise valdkonnas? 
 

                                                      
872 RKHK 17.03.03 otsused haldusasjades nr 3-3-1-10-03 (punkt 41) ja  3-3-1-11-03 (punkt 43) 
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Kaalutlusõiguse vajalikkuse küsimused tõstatuvad reeglina mitte majandustegevuse loa andmise, 
vaid selle peatamise või tühistamise kontekstis. Äsja tsiteeritud lahendid (kus regulatsioon loeti 
proportsionaalseks hoolimata kaalutlusõiguse puudumisest) ei puudutanud majandustegevuse õigust. 
Ka hilisemas Riigikohtu praktikas leidub vaid üks (kaudselt) majandustegevuse õigust puudutav 
lahend, kus on hinnatud kaalutlusõiguseta rakendatava piirangu proportsionaalust, nimelt RKÜK 
27.06.2005 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-2-05. Samas käsitleti nimetatud lahendis vaidlusalust 
haldusõiguslikku sanktsiooni materiaalõiguslikus mõttes karistusena, karistuse proportsionaalsuse 
hindamiseks on aga sootuks teised kriteeriumid. Nimelt kohus märkis kõnealuses lahendis, et  

 
õiguserikkumisele vastava karistuse määratlemisel on seadusandjal suur otsustamisvabadus. 
Karistusmäärad põhinevad ühiskonnas omaksvõetud väärtushinnangutel, mille väljendamiseks on 
pädev just seadusandlik võim. /…/ Eelnevast tuleneb, et seaduses sätestatud karistused vastavad PS §-
st 11 tulenevale proportsionaalsuse nõudele juhul, kui karistus ei ole ülalnimetatud eesmärkide 
saavutamiseks ilmselgelt ülemäärane873.  

 
Kuidas „ilmselget ebaproportsionaalsust“ hinnata tuleb, selle jättis otsus lahtiseks. Igal juhul ei 
rakendata tavapärast proportsionaalsuse testi, sest antud juhul tuvastas kohus piirangu 
proportsionaalsuse ilma, et oleks piirangu vajalikkust ja mõõdukust hinnanud (sobivusele anti justkui 
muuseas hinnang väljendiga „üldkogu arvates efektiivne karistus”). 
 
Seega puudub tegelikult tänaseni kohtulahend, kus oleks leitud, et mõni haldusõiguslik 
majandustegevuse loa kaalutlusõiguse võimaluseta rakendatav peatamine või kehtetuks tunnistamine 
oleks proportsionaalne. Seega kohtupraktika selge juhis majandustegevuse seadusele näib olevat 
järeldus, et kaalutlusõiguse puudumine tegevusloa kehtetuks tunnistamisel tähendab 
proportsionaalsuse põhimõtte rikkumist. Siiski näitab allpool punktis 4 sisalduv analüüs, et teoreetilise 
analüüsiga on võimalik välja tuua võrdlemisi sageli esineva tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluse 
liigi, mille puhul kaalutlusõiguse puudumine on mitte üksnes lubatav, vaid koguni soovitatav. Omaette 
küsimuste ringi tekitab haldusõigusliku sanktsiooni tõlgendamine materiaalõiguslikuks karistuseks, 
mis samuti leiavad käsitlust samas punktis. 
 

1.3.4. Hea haldus  

Riigikohus on 2003. a. märkinud874, et Eestis kehtivad sellised õiguse üldpõhimõtted, mida 
tunnustatakse Euroopa õigusruumis, ning et Euroopa õigusruumis on haldusõiguse printsiipidena 
tunnustatud nt õiguskindlus, õiguspärane ootus, proportsionaalsus, mittediskrimineerimine, õigus olla 
haldusmenetluses ära kuulatud, õigus menetlusele mõistliku aja jooksul, tulemuslikkus ja tõhusus. 
Iseenesest võiks kõiki nimetatud printsiipe käsitleda ka hea halduse põhimõtetena, ent osa neist (nt 
proportsionaalsus, õiguskindlus ja õiguspärane ootus) omavaid laiemat tähendust ning neid on 
seetõttu käesolevas analüüsis käsitletud eraldi. Hea halduse põhimõttega on lähedalt seotud ka 
üldine põhiõigus korraldusele ja menetlusele (menetluse ja korralduse kui sellise tagamine on 
reeglina eelduseks sellele, et hea halduse põhimõtete järgimine realiseeruks), mida on piisava 
põhjalikkusega käsitletud põhiseaduslikes suunistes.  
 
Hiljem on Riigikohus märkinud, et ka eriseadustes ettenähtud menetluskord peab vastama hea 
halduse põhimõtetele, mille miinimumnõueteks on isiku informeerimine tema suhtes läbiviidavast 
menetlusest ja isikule võimaluste loomine vastuväidete esitamiseks875 ning et hea halduse 
põhimõttega on kooskõlas, et eeskätt haldusorgan, mitte isik vastutab haldusmenetluse õiguspärase 
läbiviimise eest876. 
 
Viidatud lahendites ei ole tegelikult käsitletud ühtegi hea halduse põhimõtet, mis ei oleks võrdlemisi 
selgelt sätestatud kas PS-s (§ 14) või HMS-s (vt HMS § 3, § 4 lg 2, § 5 lg 2 ja 4, § 16, § 36, § 37 lg 1, 
§ 40 lg 1, § 41). Huvitavamad on need Riigikohtu lahendid, mis PS-i ja HMS-i tõlgendades hea 
halduse põhimõtteid edasi arendavad. Nii näiteks on Riigikohus korduvalt877 leidnud, et teise 
haldusorgani poolt kooskõlastuse andmine ei saa olla pelgalt konstanteering, vaid pädeva organi 
uurimispõhimõttel rajanev ja haldusmenetluse põhimõtteid järgides (sh menetlusosalisele võimaluse 
andmine selgituste ja vastuväidete esitamiseks) langetatud otsus. Samas HMS § 16 sõnastusest ei 

                                                      
873 Punkt 57 
874 RKPJK 17.02.03 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-1-03 
875 RKHK 23.02.04 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-1-04 
876 RKHK 10.01.07 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-85-06 
877 RKHK 10.06.03 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-38-03, 10.03.05 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-2-05, 31.10.05 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-50-05 
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nähtu, kas HMS loogika kohaselt peaks isiku ärakuulamine toimuma ka enne kooskõlastuse (kui ühe 
haldusmenetluses enne lõpliku haldusakti andmist toimuva toimingu)878 andmist ning ka eriseadused 
sellist ärakuulamist reeglina ette ei näe. Probleemid saavad alguse juba asjaolust, et HMS tasandil ei 
ole kooskõlastuse ja arvamuse tähendust selgelt avatud ning nende õiguslikku tähendust eristatud. 
Eriseadustes läheb asi veelgi segasemaks, sest lisaks terminitele „kooskõlastus” ja „arvamus”, 
kasutatakse ka muid termineid nagu „seisukoht” ja „nõusolek”, kusjuures ka ühe ja sama termini 
raames võidakse luua (vähemalt näilisi) eristusi õiguslikus tähenduses. Nt maapõueseaduse kohaselt 
peab lube (üldgeoloogilise uurimistöö luba, maavara kaevandamise luba) andev 
Keskkonnaministeerium või keskkonnateenistus küsima kirjalikku arvamust Eesti Maavarade 
Komisjonilt ja asjaomaselt kohalikult omavalitsuselt, ent seejuures peab arvestama neist üksnes 
esimest. Kokkuvõtvalt võib öelda, et eriseadustega ette nähtud kooskõlastuste ja arvamuste õiguslik 
ja praktiline tähendus varieerub seinast seina, mistõttu ka nende rakenduspraktika ei haaku seetõttu 
eriti Riigikohtu seisukohtadega. On kooskõlastusi, mis on kui mitte de jure, siis vähemalt de facto 
lõpliku haldusakti andmisel siduvad, teisi, mis on „rangelt soovituslikud”, s.t. millest lõpliku haldusakti 
andja reeglina kõrvale ei kaldu ning kolmandaid, mida kaalutakse muude asjaolude hulgas. Sellises 
olukorras kõigi kooskõlastuste ühele liistule tõmbamine ei näi eriti põhjendatud. Kui näiteks siduva 
kooskõlastuse puhul on uurimisprintsiibi rakendamine ja isiku eelnev ärakuulamine hea halduse 
põhimõttest tulenevalt vältimatu, siis pelga arvamuse staatuses oleva kooskõlastuse puhul ei pruugi 
topeltuurimine ja topeltärakuulamine (nii enne kooskõlastuse andmist kui enne lõpliku haldusakti 
andmist) olla vajalik (lausa ebamõistlikuks võib see muutuda olukorras, kus ühe lõpliku haldusakti 
andmisele eelneb nt 7-8 erineva haldusorgani mittesiduv kooskõlastus). Probleemi leevendamiseks 
tuleks ilmselt HMS-s (või MTÕ-ga seonduvaid kooskõlastusi ja arvamusi puudutavas osa loodavas 
majandustegevuse seaduses) selgemini sätestada kooskõlastuse ja arvamuse õiguslik tähendus, 
muuhulgas see, kas ja millistel juhtudel võib kooskõlastusel olla eelhaldusakti tähendus. 
Kooskõlastustega seonduv leiab täiendavat käsitlemist analüüsi 3. osas. 
 
Hea halduse põhimõttega seonduvaks võib pidada ka Riigikohtu seisukohta, mille kohaselt oleks 
mõistlik, kui vandetõlgi eksamil õigusalase tõlke – või toimetusteksti hindamisele oleks kaasatud 
juriidiliste eriteadmistega isikud.879 Nimetatu näib kajastavat üldist põhimõtet, mille järgi isikul vajalike 
eriteadmiste olemasolu hindamisele kaasatud isikud kollektiivselt oleksid pädevad kõigis vastavate 
eriteadmiste olulistes aspektides, või veelgi abstraktsemaks minnes: mistahes autoriseerimisskeemi 
puhul peaks loa andmise otsustajatel olema piisav pädevus vastavas valdkonnas. Kõnealuse 
põhimõtte rakendamine ei pruugi olla nii lihtne, kui see esmapilgul näib. Eesti väiksuse tõttu ei pruugi 
mõnes valdkonnas haldusorganite endi isikkoosseisudes pädevaid isikuid kas üldse või vähemalt 
piisavalt hulgal leiduda. Spetsiaalsete komisjonide loomine võimaldab loamenetlusse kaasata 
haldusorganite väliseid isikuid, sealhulgas ettevõtjaid. Ettevõtjate kaasamine komisjonidesse ei 
põhjusta reeglina probleeme isikuliste pädevustõendite puhul. Sisuliste pädevustõendite ning 
spetsiifiliste lubade puhul (load konkreetseks tehinguks või konkreetse kauba müümiseks) tuleb aga 
komisjonil hinnangu andmiseks sageli tutvuda ärisaladuseks oleva informatsiooniga, mis sisuliselt 
välistab, et komisjoni liikmeks võiks olla samal tegevusalal tegutsev ettevõtja. Nägime eespool, et 
PRAXIS’e uuringu lõppjäreldustes peeti soovitavaks, et otsustlangetavate komisjonide 
koosseisudesse tuleks kohustuslikult kaasata ettevõtlusringkondade esindajaid. 
„Ettevõtlusringkonnad” on kahtlemata laiem mõiste kui „ettevõtjad”, hõlmates ka nt ettevõtjate 
katusorganisatsioone. Selliste organisatsioonide esindajaid olekski mõistlik komisjonide 
koosseisudesse kaasata, kui seal leiduks piisavalt pädevaid ja neutraalseid isikuid. Eestis see aga 
sageli nii ei ole, paljud katusorganisatsioonid on kas lihtsalt liiga nõrgad (s.t. ei oma piisavalt 
ressursse ja pädevust selleks, et ettevõtjate ühiste huvide nimelt efektiivselt tegutseda) või halvemal 
juhul „ebaehtsad” (oma nime poolest teatud valdkonna katusorganisatsiooni meenutavad, ent 
tegelikult paari-kolme omavahel seotud turuosalist ühendavad)880. Eeltoodud põhjustel võib paljude 
autoriseerimisskeemide puhul olla seaduse tasandil otsustlangetava komisjoni liikmete „päritolu” 
(millist haldusorganit või ettevõtlusringkonda esindab) reguleerimisest palju mõistlikum sätestada 
sisulised kriteeriumid, millele komisjoni liige peab vastama (nt teatud hariduse või töökogemuse 
nõuded). 

                                                      
878 RKHK 21.12.2001 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-67-01 
879 RKHK 28.02.05 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-87-04; Riigikohtu seisukoha paikapidavusest kinnitab hiljutine juhtum minu 
praktikas, kus ilma sõnagi Poola keelt oskamata avastasin olulise vea vandetõlgi tõlkes tänu sellele, et kaks eestikeelset 
mõistet, mis tavakeeles suuresti ühetähenduslikud on, ent juriidilises keeles selgesti eristuvad, olid saanud ühe ja sama 
poolakeelse vaste.(K.A) 
880 Praktikast on võimalik tuua konkreetseid näiteid, kus sellise organisatsiooni esindaja on arvatud teatud valdkonna toodete 
müügiluba väljastavasse komisjoni, kus ta on käidelnud konkurendi ärisaladuseks olevat informatsiooni ja osalenud 
konkurendile müügiloa väljastamise keeldumise otsuste tegemisel. (K.A) 
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Hea halduse põhimõtted nagu võrdne kohtlemine, õigus olla haldusmenetlusest informeeritud ja 
selles ära kuulatud ning õigus menetlusele mõistliku aja jooksul leiavad käsitlemist käesoleva 
analüüsi osas 2.  
 

1.3.5. Õiguskindlus  

Õiguskindluse printsiibi tähistamiseks kasutatakse ka termineid „õiguspärase ootuse põhimõte” ning 
(eelkõige peale HMS vastuvõtmist) „usalduse kaitse põhimõte”. Varaseimas nimetatud printsiibi 
formuleeringus on Riigikohus märkinud, et  
 

[s]elle printsiibi kohaselt on igaühel õigus tegutseda mõistlikus ootuses, et rakendatav seadus jääb 
kehtima. Igaüks peab saama temale seadusega antud õigusi ja vabadusi kasutada vähemalt seaduses 
sätestatud tähtaja jooksul. Seaduses tehtav muudatus ei tohi olla õiguse subjektide suhtes 
sõnamurdlik.881 

 
Ehkki tsiteeritud lahendis on õiguskindluse põhimõtet käsitletud seoses õigustloovate aktidega, siis 
analoogne põhimõte toimib ka haldusaktide tasandil. HMS § 64 kuni 68 sätestavad üldised 
põhimõtted, kuidas õiguskindluse põhimõtet haldusaktide kehtetuks tunnistamisel tuleks arvestada. 
 
Seadused reeglina ei sätesta tähtajalise iseloomuga õigusi ja kohustusi. Seega seaduste tasandil on 
praktilises mõttes olulisem küsimus, kuidas piirab õiguskindluse põhimõte tähtajatute seadusandlike 
regulatsioonide muutmist. Üldiselt on Riigikohus leidnud, et sellised muudatused ei tohi olla 
tagasiulatuvad juhul, kui neil on isikute õigusi kitsendav toime.882 Keerulisem on vastata küsimusele, 
millistel tingimustel võib õiguskindluse põhimõte piirata seadusandlike regulatsioonide etteulatuvat 
muutmist. Tegelik kriteerium õiguskindluse põhimõtte toimimiseks ei ole ju mitte tagaisulatuvus vs 
edasiulatuvus, vaid mõju õigusaktide adressaatidele ning nende õigustatud ootus teatud mõju 
olemasolule või selle puudumisele. Nii ei kujuta regulatsioonide tagasiulatuv muutmine probleemi 
juhul, kui see ei kahjusta adressaatide õigusi, samas kui ka edasiulatuv seaduste muutmine võib 
minna vastuollu adressaatide põhjendatud ootusega, et teatud regulatsiooni teatud aja jooksul kehtib. 
On ilmne, et mitte ükski tähtajatu regulatsioon ei saa tekitada selle adressaatides õigustatud ootust 
selle suhtes, et regulatsiooni mitte kunagi ei muudeta. Seega on võtmeküsimuseks, millistest 
kriteeriumitest lähtuvalt otsustada, kui kaua ja millisel viisil tuleb regulatsioonide muutmisest 
adressaatidele ette teada anda. 
 
Viimatinimetatud küsimust vaadelgem juba MTÕ kontekstis. Võib pidada endastmõistetavaks, et 
regulatsiooni muutmisest ette teatatav aeg peab olema piisav selleks, et ettevõtjad jõuaksid oma 
tegevuse uue regulatsiooniga kooskõlla viia. Vaieldavad on aga küsimused, millises vormis peab 
teavitamine aset leidma ning kas lisaks mõistlikule ajale, mis hoolikal ja mõistlikul majandussubjektil 
kuluks oma tegevuse muudatustega kooskõlla viimiseks, on teatud juhtudel vajalik ka täiendav 
„hõljumisaeg”. Riigikohus on teavitamisega seoses märkinud järgmist: 

 
Õiguskindluse põhimõte tähendab muuhulgas, et uute regulatsioonide jõustamiseks tuleb ette näha 
mõistlik aeg, mille jooksul adressaadid saaksid uute normidega tutvuda ning oma tegevuse vastavalt 
ümber korraldada. Õiguskindlusele vastab olukord, kus riik ei kehtesta uusi regulatsioone meelevaldselt 
ja n-ö üleöö. /…/ Uue õigusliku olukorra loomisel peab seadusandja seega tagama, et õiguse 
adressaadil oleks oma tegevuse ümber korraldamiseks mõistlikul määral, s.t piisavalt aega. Piisavust 
ehk mõistlikkust saab hinnata, arvestades vaatluse all oleva õigussuhte iseloomu, õigussuhte muutmise 
ulatust ning sellest tulenevat vajadust ümberkorraldusteks normiadressaatide tegevuses, samuti 
hinnates, kas muudatus õiguslikus olustikus oli ettenähtav või ootamatu. 27. Põhiseaduse § 108 järgi 
jõustub seadus üldjuhul kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. See põhimõte ei ole 
juhuslik - tegemist on ajaga, mis on normiadressaatidele jäetud seadusega sätestatud õiguste ja 
kohustustega tutvumiseks ning oma elu vastavaks ümber korraldamiseks. Kuna Põhiseadus peab 
üldreeglina aktsepteeritavaks üheksapäevast vacatio legisæt, peavad sellest pikema jõustumisaja 
vajalikkuse motiivil kümnendal päeval jõustumise põhiseadusevastaseks tunnistamiseks olema väga 
mõjuvad põhjused. Sellised põhjused esinevad tõenäoliselt näiteks mingi õigusharu tervikliku reformi 
korral.883 

 

                                                      
881 RKPJK 30.09.1994 otsus kohtuasjas III-4/A-5/94 
882 RKPJK 30.09.1994 otsus kohtuasjas III-4/A-5/94; RKPJK 30.09.1998 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-6-98; RKPJK 17.03.1999 
otsus kohtuasjas nr 3-4-1-2-99 
883 RKPJK 02.12.05 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-20-04 
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Sarnase küsimusega tegeles Riigikohtu nn suhkrutrahvi kaasuses884. Antud kaasuses, kus 
vaidlusaluse õigusakti (üleliigse laovaru tasu seadus ehk ÜLTS) ametlik hõljumisaeg (ajavahemik 
lõpliku õigusakti avalikustamisest kuni selle jõustumiseni) oli ilmselgelt liiga lühike, pidas kohus 
etteteatamisaega siiski piisavaks tänu varem kehtinud EL ja Eesti õigusaktidele, millega tutvumisel oli 
kohtu hinnangul üldjoontes võimalik näha ette ka ÜLTS regulatsiooni.885 Olulisim järeldus nimetatud 
seisukohast on ilmselt see, et direktiividele põhinevate regulatsioonide puhul tuleb hõljumisaja 
piisavuse hindamisel kahtlemata võtta arvesse ka direktiivide vastuvõtmise aega, seda küll vaid 
nende regulatsiooni aspektide osas, mis vältimatult tulenevalt direktiivist (on loogiline, et kui direktiiv 
annab liikmesriigilise olulistes küsimustes ulatusliku diskretsiooni, siis ei saa ettevõtja üksnes direktiivi 
baasi näha ette tulevase regulatsiooni sisu).886 Mõneti ebaselge on see, kas kohus kõnealuses 
lahendis pidas võimalikuks, et etteteatamisaja piisavuse hindamisel antakse iseseisev tähendus ka nt 
eelnõu tutvustamisele, olgu siis ajakirjanduse vahendusel või muul viisil.887 Pigem tuleks kõnealust 
lahendit tõlgendada nii, et eelnõust teavitamisel oli teatav tähendus vaid seetõttu, et õigusakti lõplik 
sisu oli suures ulatuses ette määratud juba varasemate EL ja Eesti õigusaktidega. Vastasel juhul 
peaksid ettevõtjad mistahes neid puudutavate regulatsioonide algeelnõude avalikustamisel kohaselt 
asuma oma tegevust nendes sisalduva regulatsiooniga kooskõlla viima, hoolimata sellest, et eelnõu 
sisu võib selle menetluse käigus oluliselt muutuda. Ühtlasi läheks see otsesesse vastuollu eelnõude 
avalikustamise eesmärgiga, milleks on asjaomaste isikute seisukohtade ärakuulamine ja nende 
põhjendatud ettepanekute korral eelnõusse muudatuste tegemine, mitte nende teavitamine peatselt 
sündivast faktist. 
 
Kui eeltoodu puudutas eelkõige õiguskindluse printsiibi nn miinimumnõuded, millega tuleks arvestada 
iga regulatsiooni muutmisel või kehtestamisel, siis järgnevalt käsitleme nö tugevamaid usalduse 
kaitse juhtumeid, kus ettevõtja võiks nõuda regulatsiooni täiendavat hõljumisaega lisaks ajale, mis 
oleks vajalik, et oma tegevus uue regulatsiooniga kooskõlla viia. Sellisteks on eelkõige juhtumid, kus 
teatud põhjustel tuleb arvestada ettevõtja poolt tehtud investeeringut, ning juhtumeid, kus ettevõtja 
õigused tulenevad kehtivast haldusaktist. 
 
Kõigepealt tehtud investeeringu arvestamisest. Kui vaadata eelpool esimesena tsiteeritud 
kohtulahendit888, siis ainsa selles antud näitega „mingi õigusharu terviklik reform” pidas kohus ilmselt 
eelkõige silmas ettevõtjate kohandumist uue õigusliku olustikuga ning eeldas, et sellise reformi korral 
ei ole 10-päevane tähtaeg vajalike muudatuste tegemiseks reeglina piisav. Samas võiks selle näite 
puhul põhimõtteliselt relevantseks osutuda ka asjaolu, et mingi õigusharu terviklik reform võib kaasa 
tuua vajaduse teha oluliselt lisainvesteeringuid või osutub hoopis mõni juba tehtud investeering 
ebavajalikuks (selliste tagajärgede põhjustamise eeldus iseenesest muidugi ei ole õigusharu terviklik 
reformimine). Mõlemal juhul võib tekkida olukord, kus tavapärane muudatustest etteteatamise tähtaeg 
ilmselgelt ei ole piisav. Nt on teatud valdkondades (finantsvahendus, kindlustus) tavapärane, et seal 
tegutsevatele ettevõtjatele on sätestatud aktsiakapitali miinimumnõuded. Kui teatud regulatsiooniga 
kahekordistataks aktsiakapitali suuruse miinimumnõuded, siis tehniliselt ja õiguslikult oleks seda 
võimalik teha suhteliselt lühikese aja jooksul, ent sama tähtaja jooksul vajalike rahaliste vahendite 
leidmine ei pruugi olla võimalik, mis võib tuua kaasa mõne ettevõtja sunnitud tegevuse lõpetamise. 
Ning vastupidi, on võimalik, et teatud valdkonnas mingite nõuete üleöö muutmise või leevendamise 
tõttu osutub kasutuks äsja tehtud investeering, mis pidi ennast ära tasuma alles mõne aasta pärast. 
Eelpool juba käsitletud suhkrutrahvi kaasus märkis kohus, et Euroopa Kohtu praktika järgi hõlmab 
õiguspärase ootuse kaitse kolme eeldust:  

1) EL või selle institutsioonid peavad looma õiguspärase ootuse olukorra;  
2) hoolikal ja mõistlikul majandussubjektil peab olema alus loota kehtiva õiguse 
püsimajäämisele (s.t. mitte ette näha muutusi);  
3) erahuvid peavad kaaluma üles EL huvid.889 

 
Põhimõtteliselt peaks õiguspärase ootuse printsiibi kohaldamine ka puhtalt Eesti õiguse kontekstis 
nimetatuga analoogiliselt toimuma, ent väga selget juhist see mõistagi ei paku. Tavakeeli 
väljendatuna näib asja lahendamine taanduvat hinnangule selle kohta, kas konkreetsel juhul 
investeeringu kaotamine või võimetus teha piisavalt kiiresti täiendavat investeeringut kujutab endast 

                                                      
884 RKHK 05.10.06 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-33-06 
885 RKHK 05.10.06 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-33-06, punkti 20 kolmas lõik 
886 Vt ka RKHK 05.10.06 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-33-06, punkt 22 
887 Vt RKHK 05.10.06 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-33-06, punkti 20 teine lõik 
888 RKPJK 02.12.05 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-20-04 
889 RKHK 05.10.06 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-33-06, punkti 20 
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ettevõtlusega paratamatult kaasneva riski või saab tekkinud rahalises kahjus süüdistada riigi 
sekkumise tõttu tekkinud tavapäratult kiireid muudatusi ettevõtluskeskkonnas. 
 
Olukorras, kus ettevõtja õigusi kaitseb kehtiv haldusakti, tulevad mängu teistsugused kaalutlused. 
Ainuüksi HMS § 67 lõikest 2 nähtuvalt on ettevõtja õigused sellisel juhul kaitstud ulatuses, mis pelgalt 
kehtivale seadusele tuginedes oleks mõeldamatu. Seetõttu on ka tavapärane, et loamenetlusi 
puudutavate regulatsioonide muutmisel jäävad varem omandatud load kehtima kuni nende tähtaja 
lõpuni ka juhul, kui need ei taga isiku tegevuse vastavust kehtivale õigusele. Õiguspärase ootuse 
printsiibi toime ühemõtteline sidumine haldusakti kehtivusajaga võimaldab lihtsaid õiguslikke 
lahendusi.890 Kui eelviidatud PRAXIS’e uuringus kritiseeriti riigilõivude kujunemist täiendavaks 
maksuks olukorras, kus seda tasutakse perioodiliselt selleks, et suhteliselt lühiajalisi lube pikendada, 
siis tegevuslubade võrdlemisi lühikesed tähtajad võivad riigi või kohaliku omavalitsuse jaoks olla 
tegelikult kasulikud märksa olulisemates aspektides kui mõningase lisatulu teenimine korduvate 
riigilõivude näol. Esiteks juba mainitud eeldus, et tegevusloa või registreeringu tähtaja lõppemisega 
on ammendunud ka ettevõtja usalduse kaitse. See võimaldab nö tõendamiskoormuse 
ümberpööramist: regulatsiooni muutmisel ei ole riigil vaja kedagi veenda selles, et muutmine on 
õiguskindluse põhimõttega kooskõlas, vaid hoopis ettevõtja on sunnitud tõendama, et ta ka muutunud 
õiguslikus olustikus vastab tegevusloa või registreeringu nõudele. Juba eelpool käsitletud põhjustel 
(risk uut luba mitte saada) tähendab tegevusloa ja registreeringu perioodilise uuendamise kohustus 
ühtlasi ka seda, et ettevõtjate valmidus kuitahes põhjendamatuid muutunud nõudeid vaidlustada on 
nullilähedane, mida kinnitab vastava kohtupraktika sama hästi kui puudumine. Selline riigi jaoks 
mugav, ent mitte eriti ettevõtjasõbralik olukord võib aga peatselt mõnevõrra muutuda. Nimelt teenuste 
direktiivi Artikli 11(1) järgi võib teenusosutajale antud autoriseering olla kehtivusajaga piiratud vaid 
alljärgnevatel juhtudel: 

a) autoriseeringut uuendatakse automaatselt või üksnes jätkuva nõuetele vastavuse korral; 
või 
b) antavate autoriseeringute arv on piiratud olulise avaliku huviga seotud põhjuse tõttu; või 
c) autoriseeringu piiratud kehtivusaeg on põhjendatud olulise avaliku huviga seotud põhjuse 
tõttu. 

 
Millises ulatuses kõnealune säte autoriseeringute tähtaegsust mõjutab, on keeruline öelda. Nimetatud 
sätte selgituseks on teenuste direktiivi rakendamise juhises märgitud, et teenuste direktiivi 
rakendamisel peavad liikmesriigid kehtestama autoriseeringute piiramatu kehtivusaja üldpõhimõtte ja 
selle võimalikud erandid891. Seega on selge, et direktiivi mõtte kohaselt ei tohiks kõnealustest 
eranditest kujundada uut reeglit. Samuti oleks mõistlik, kui nimetatud põhimõtteid rakendataks 
loodavas majandustegevuse seaduses kõigi majandustegevuse valdkondade, mitte üksnes teenuste 
puhul.  
 
Juhul, kui tulevikus muutub tõepoolest reegliks mitte autoriseeringute tähtaegsus, vaid nende 
tähtajatus, siis tekib potentsiaalne konflikt õiguskindluse printsiibiga alati, kui tähtajatu tegevusloaga 
valdkonna tegutsemise nõudeid muudetakse. Sellisel juhul on üheks lahenduseks seadusandja poolt 
mingi mõistliku tähtaja andmine, mille jooksul ettevõtjad peavad tõendama enda vastavust uutele 
nõuetele, et nende tegevusluba ei kaotaks kehtivust. Milline on aga sellisel juhul mõistlik tähtaeg, võib 
praktikas palju vaidlusi tekitada. Teiseks võimaluseks on teenuste direktiivi artiklis 11(1)(a) sätestatud 
teise erandi (autoriseeringu uuendamine üksnes jätkuva nõuetele vastavuse korral) sage kasutamine. 
Juhul, kui nimetatud erandit pidada kohaldavaks ka olukorras, kus autoriseeringu nõuded on 
vahepeal muutunud (sellisel põhimõttel toimib täna nt MTR, vt MTRS § 26), siis on tegelikult võimalik 
teenuste direktiivi artikli 11(1) mõju võrdlemisi marginaalseks muuta. 
 
Seni oleme käsitlenud olukordi, kus ettevõtjate huvi on suunatud kehtiva olukorra säilitamisele. 
Õiguskindluse teine aspekt puudutab aga olukordi, kus ettevõtjate huvi on suunatud olukorra 
muutumisele. Seadusandlikul tasandil on ilmselt väga haruldane olukord, kus ettevõtjatel võiks olla 
õiguspärane ootus regulatsiooni muutmise suhtes. Lihtsam on ette kujutada olukordi, kus 
haldusorgani teatud tegevus haldusakti andmisele suunatud menetluses võib ettevõtjale juba enne 
lõpliku haldusakti andmist tekitada õiguspärase ootuse selle akti andmise suhtes. Ettevõtluslubadega 
seoses vastav Riigikohtu praktika puudub, ehituslubadega seonduvalt on Riigikohus aga korduvalt 

                                                      
890 Vt nt RKPJK 05.03.2001 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-2-01, punkt 22 
891 Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat, lk 33. Arvutivõrgus http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-
dir/guides/handbook_et.pdf  
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eitanud konkreetses kaasuses õiguspärase ootuse teket tänu varasematele menetlustoimingutele 
(eitamata küll võimalust, et õiguspärane ootus võiks teistsuguste asjaolude korral tekkida).  
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et õiguskindluse põhimõte on MTÕ kontekstis olulisem oma staatilises 
aspektis kui dünaamilises aspektis. Ettevõtluskeskkonna ettevõtjasõbralikumaks muutmine 
autoriseeringut nõudvate majandustegevuse valdkondade vähendamise ja/või suurema osa 
autoriseeringute tähtajatuks muutmise teel võib kõrvalsaadusena teha seadusandja jaoks 
keerukamas majandustegevuse reguleerimisel õiguskindluse põhimõtte järgimise ning suurendada 
sellega seotud kohtuvaidluste arvu.   
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2. Menetlus 

2.1. Majandustegevuse alustamine 
 

2.1.1. Üldist  

 
Tegevuslubade menetluse (loamenetluse) võib jagada etappidesse. Suhteliselt enim õiguslikult 
reguleeritud on loa väljastamise ning kehtetuks tunnistamise alused. Väljastamist ennast võib vaadata 
kahest aspektist – kas positiivse otsuse või negatiivse otsuse saavutamine. Mõlemal juhul on 
õiguslikul regulatsioonil ülimalt tähtis koht ettevõtja õiguste tagamisel.892 Käesoleva osa eesmärk on 
anda ülevaade ettevõtja õiguskaitsevõimalustest, eelkõige sellega seotud menetlusõiguslikest 
aspektidest (nt menetlustähtajad ja nende pikendamine, täiendavate dokumentide nõudmise 
võimalus, tegevuslubade ja registreeringute uuendamine jms) ning selgitada välja, millised on 
majandussubjekti õiguslikud võimalused enda majandustegevuslike õiguste läbisurumiseks.  
 
Loomulikult tuleb loamenetluse käigus järgida kõiki haldusmenetluse põhimõtteid893, mistõttu HMS-is 
reguleeritu ülekordamine majandustegevuse seaduses ei ole vajalik. Lühidalt siinkohal siiski ülevaade 
haldusmenetluse põhimõtetest, milleks on õiguste kaitse ja haldusakti proportsionaalsuse nõue (HMS 
§ 3), kaalutlusõigus (HMS § 4), vormivabadus ja eesmärgipärasus (HMS § 5 lg 1 ja 2),  
uurimispõhimõte (HMS § 6) ning avalikkuse põhimõte (HMS § 7). Lisaks nende põhimõtete 
järgimisele peab haldusorgan ka tagama, et loa menetluse käigus oleks isikutele tagatud nende 
menetlusõigused. Menetlusosaliste õigused on järgmised:  

1) õigus olla ära kuulatud (HMS § 40 lg 1 ja 2);  
2) toimikuga tutvumise ja sellest väljavõtete tegemise õigus (HMS § 37 lg 1). Dokumentidega 

tutvumise õigus toetub põhiseadusele, eelkõige paragrahvile 44. Samuti on see tihedalt 
seotud õigusega olla ära kuulatud, sest dokumentidega tutvumine annab aluse arvamuse ja 
vastuväidete esitamiseks;   

3) õigus isikuandmete saladusele (HMS § 7 lg 3);  
õigus saada selgitusi ja informatsiooni (HMS § 36 lg 1);  

4) õigus esindusele (HMS § 13 lg 1 ja 2);  
5) õigus õiguslikule kaitsele – haldusaktis peab olema viide haldusakti vaidlustamise võimaluste, 

koha, tähtaja ja korra kohta (HMS § 57). Isik võib esitada vaide haldusakti andnud või 
toimingu sooritanud haldusorgani üle teenistuslikku järelevalvet teostavale haldusorganile või 
kaebuse vahetult halduskohtusse.      

 
2.1.2. Lubade väljastajad  

 
Paljudel juhtudel on seaduses sätestatud, et loa väljastab ministeerium, amet või ministeeriumite 
hallatavad riigiasutused. Paljude lubade väljastamiseks moodustatakse Vabariigi Valitsuse, ministri 
või ametkonna juhi poolt aga komisjon, mis tähendab, et menetlust ei vii läbi vastava haldusorgani 
ametnikud oma igapäevatöö raames. Jätkuvalt leidub loamenetlusi, kus sellise komisjoni 
moodustamiseks puudub seaduses delegatsiooninorm ning komisjonid on ette nähtud ministrite 
määrustes. Nii on noorsootöö seaduses noortelaagri tegevusloa väljastajana sätestatud haridus- ja 
teadusministeerium, kuid “Noortelaagri tegevusloa väljastamise korra ja tegevusloa vormi kinnitamine” 
punkt 3 näeb ette haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatava noortelaagri tegevusloa 
taotluste läbivaatamise komisjoni. Sageli on täitevvõimule antud volitus kehtestada tegevuslubade 
väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord. Seega reguleerimisesemeks on väljastamise kord ehk 
teisisõnu menetlus. Riigikohtu tõlgenduste kohaselt tähendab „kord” reeglistikku894, toimingute jada, 
mis on suunatud ostja (loa menetluse puhul siis ettevõtja) valikule, otsustamiseks vajalike asjaolude 
kontrollimisele ning otsustamise muul viisil ettevalmistamisele895. Seega võib arvata, et volitusnorm 
„korra” kehtestamiseks ei sisalda volitust seadusega ettenähtust erineva otsustaja määramiseks ja 
                                                      
892 D. Liiv. Tegevuslubade väljastamisega seotud õiguslikke probleeme. Ettekanne seminaril “Tegevusload ja litsentsid – täna ja 
homme”. Arvutivõrgus http://www.praxis.ee/praxis/eng/admin/texts/ettekanne2.doc 
893 Seda alates 1. augustist 2002. aastal, kui jõustus haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seadus, millega 
muudeti 131 erimenetlusi reguleerivat seadust, täiendades neid uue paragrahvi või lõikega järgmises sõnastuses: “Käesolevas 
seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades 
käesoleva seaduse erisusi”. 
894 RKHK 17.10.2000 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-32-00. 
895 RKÜK 22.12.2000 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-10-00, p 31.   
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otsustusõiguse delegeerimiseks komisjonile. Õigusselguse ja formaalse õiguspärasuse tagamiseks 
peaks komisjoni moodustamise üldine volitus tulema seadusest.   
 
Lahtine on küsimus ka komisjoni otsuste siduvusest loa väljaandja jaoks olukorras, kus komisjon ise 
lube ei väljasta. Valdavalt on õigusaktides kasutatud formuleeringut, et komisjon teeb “ettepaneku 
otsuse tegemiseks” või komisjon teeb “otsuse, milles sisaldub (motiveeritud) ettepanek”. Ilmselt on 
seaduses nimetatud loa väljaandjatel lihtsalt formaalne funktsioon teha otsus ja luba väljastada. 
Näiteks lugedes viidatud noortelaagri tegevusloa väljastamise korra punkti 12 – kui komisjon teeb 
otsuse teha haridus– ja teadusministrile ettepanek väljastada noortelaagri pidajale tegevusluba, 
vormistab komisjoni sekretär vormikohase noortelaagri tegevusloa ja esitab selle allkirjastamiseks 
haridus- ja teadusministrile – tundub, et komisjoni otsus on siduv ja seega tegelikuks otsustajaks ongi 
komisjon.  
 
Seega tuleks kaaluda, millises ulatuses saab komisjonide moodustamisega seotud üldküsimusi 
(komisjoni moodustamise põhimõtted, liikmete volituste tähtajad, otsuste siduvus) reguleerida 
majandustegevuse seaduses ja millised küsimused tuleks jätta eriseaduste reguleerida.  
 

2.1.3. Nõutavad dokumendid  

 
Esimese nõutava dokumendina nimetavad seadused või määrused reeglina taotlust (avaldust). 
Taotlus peab olema nõuetekohane. Nii nagu 5 aastat tagasi, ei selgu tihtipeale õigusakti tekstist, 
millised puudused on aluseks loa väljastamisest keeldumiseks – kas puudused taotluses, puudused 
esitatavates dokumentides või seaduses sätestatud tingimuste mittetäitmine ning kas ettevõtjale 
antakse võimalus täiendava info esitamiseks.  
 
Segaduste vältimiseks tuleks sõnastused ühtlustada, kuigi HMS-i korrektsel kohaldamisel peaksid 
probleemid olema välditavad. HMS § 15 lõike 2 kohaselt peab puuduste kõrvaldamiseks andma 
tähtaja ja kui tähtajaks puudusi taotluses ei kõrvaldata, alles siis on haldusorganil õigus jätta taotlus 
läbi vaatamata (HMS § 15 lg 2, 3). Nt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 45 lg 1 punkti 1 
kohaselt ei väljastata tegevusluba, kui taotleja ei ole esitanud kõiki seaduses nimetatud dokumente 
või andmeid. HMS-i kohaselt on sel juhul aga tegu puudustega taotluses ja seega enne kui saab seda 
punkti kasutada loa väljaandmisest keeldumise alusena, tuleb anda täiendav tähtaeg dokumentide 
esitamiseks.  
 
On selge, et mida rohkem on vaja litsentseerimisega kaitsta avalikku korda või muud avalikku huvi, 
seda rohkem materjale tuleb ettevõtjal esitada, et tõestada, et ta on suuteline vastaval tegevusalal 
tegutsema ja et kaitstavad hüved ei saa tema tegevuse käigus kahjustada. Nõutavate dokumentide 
loetelud tuleks üle vaadata, hindamaks, kas on võimalik nende ühtlustamine ja lihtsustamine 
majandustegevuse seaduse üldosa abil.    
 

2.1.4. Menetluse kulg ja kestvus  

 
Sarnaselt eelviidatud PRAXIS’e uuringu põhjal täheldatuga896 ei selgu eriseadustest tihtipeale ka täna 
eelkontrolli ulatus ning see, kas ja kui põhjalikult kontrollitakse sisuliste nõuete täitmist, otsusetegija 
piirdub enamasti Maksu- ja Tolliameti, Tarbijakaitseameti, Tervisekaitseinspektsiooni või muu 
riigiasutuse poolt väljastavate tõendite olemasolu fikseerimisega, harva nõutakse täiendavaid 
andmeid. Valdkondades, kus nõuded turule sisenemiseks on fikseeritud täpsemalt (näiteks ravimid, 
meditsiin, mitmed keskkonnaga seotud load, finantsteenuste osutamisega seotud load) eksisteerib 
eelkontroll ka täpsemalt reglementeeritud vormis. Nõustuda võib D. Liiviga selles, et eelkontrolli ulatus 
võiks olla seadustes selgemalt lahti kirjutatud ja seotud võimalusega vajadusel otsustamise tähtaega 
mõistlikult pikendada. 897  
 
Menetluse kestvus ehk lubade väljaandmise otsustamine peab reeglina toimuma 30 päeva (1 kuu) 
jooksul. Võrdlemisi pikk menetlus – 4 kuud – on hasartmängu korraldamise tegevusloa andmise 
otsustamisel. Osade Finantsinspektsiooni poolt väljastatavate tegevuslubade puhul on tähtajad 

                                                      
896 D. Liiv. Tegevuslubade väljastamisega seotud õiguslikke probleeme. Ettekanne seminaril “Tegevusload ja litsentsid – täna ja 
homme.” Arvutivõrgus http://www.praxis.ee/praxis/eng/admin/texts/ettekanne2.doc 
897 D. Liiv. Tegevuslubade väljastamisega seotud õiguslikke probleeme. Ettekanne seminaril “Tegevusload ja litsentsid – täna ja 
homme.” Arvutivõrgus http://www.praxis.ee/praxis/eng/admin/texts/ettekanne2.doc 
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diferentseeritud: kõigepealt määrab seadus tähtaja arvates taotluse esitamisest (näiteks 6 kuu jooksul 
arvates taotluse esitamisest) ning seejärel sätestab seadus, et kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul 
pärast kõigi vajalike materjalide laekumist. Ilmselt vajaks veidi täpsemat reguleerimist võimalus 
pikendada põhjendatult otsustamisaega täiendavate andmete kogumiseks, sest mõned õigusaktid ei 
näe ette menetluse pikendamise võimalust, mõnedes on see võimalus haldusorganile antud. Ettevõtja 
jaoks on oluline teada, kas täiendavate dokumentide esitamiseks antud aeg arvatakse üldise 
menetlustähtaja sisse või mitte. Menetluse pikendamise probleemi peaks lahendama taaskord HMS, 
mille § 41 sätestab, et kui haldusakti või toimingut ei ole võimalik anda või sooritada ettenähtud 
tähtaja jooksul, peab haldusorgan viivituseta tegema teatavaks haldusakti andmise või toimingu 
sooritamise tõenäolise aja ning näitama ettenähtud tähtajast mittekinnipidamise põhjuse.  
Huvitav on märkida, et tähtaega, mida D. Liiv 2001. a. „täiesti ebaõnnestunuks ja hea halduse 
põhimõtete vastaseks” pidas898 (1 aastane tähtaeg audiitortegevuse kutsetunnistuse väljastamisel) 
pidas hiljem ebamõistlikuks ka Riigikohus.899  
 
Üsna tavapärane on regulatsioon, kus loa väljaandmisest või selle väljaandmisest keeldumisest 
ettevõtja teavitamine toimub kirjalikult või muude sidevahendite vahendusel hiljemalt kahe nädala 
jooksul otsuse langetamisest, tavaliselt 10 päeva jooksul. Jääb arusaamatuks, miks on vajalik 
nimetatud küsimust reguleerida. Kuna ettevõtjale adresseeritud haldusakt hakkab HMS § 61 lg 1 
kohaselt kehtima selle temale kättetoimetamisest, siis peaks taotluse lahendamise tähtaja sisse 
mahtuma ka otsuse taotlejale kättetoimetamine. HMS § 5 lõikest 2 tulenevalt on endastmõistetav, et 
otsus saadetakse ettevõtjale esimesel võimalusel, s.t. hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast selle 
tegemist. Seega tuleks kõik kättetoimetamist puudutavad regulatsioonid eriseadustest kõrvaldada, 
v.a. juhtumid, kus on põhjendatud vajadus sätestada erinevalt HMS-s ettenähtust. 
 
2.2. Järelkontrolli teostamine 

2.2.1. Üldist  

Seaduse tasandil on majandustegevuse järelevalve reguleerituse tase ja reguleerimise maht 
valdkonniti kaupa väga erinev. On küll valdkondi, kus on reguleeritud nii kontrolli teostamise sagedus 
kui järelevalveametniku täpsed õigused, kuid sageli on sisuliselt piirdutud järelevalveks pädeva 
asutuse nimetamisega. 
 
Järelevalvet teostavad avaliku võimu ülesandeid täitvad haldusorganid ja ametiisikud, kellel on õigus 
oma pädevuse piires tegevusluba väljastada ja/või kehtetuks tunnistada, teha ettekirjutusi, kohaldada 
sanktsioone jms. Tegevusloa väljastajal on reeglina õigus rakendada haldussundi, luba peatada või 
kehtetuks tunnistada. Samas tesotavad enamasti sidulist järelevalvet pädevad ametid või 
inspektsioonid. Nt ringhäälinguseaduse § 431 kohaselt kultuuriministril on õigus vastavalt järelevalvet 
teostava ametniku motiveeritud esildisele oma käskkirjaga peatada ringhäälinguloa kehtivus kuni 14 
päevaks või tunnistada ringhäälinguluba kehtetuks. Seejuures väärib tähelepanu, et tihtipeale on 
reguleerimata järelevalveasutuste omavahelised suhted, näiteks kas tegevusloa võib peatada 
järelevalve asutus (nt Maksu- ja Tolliamet) või teeb seda asutuse ettepanekul tegevusloa väljastaja 
ning kas erinevad asutused peavad üksteist ja eelkõige tegevusloa väljastajat järelevalve tulemustest 
teavitama. Üsna täpselt on erinevate järelevalveasutuste roll ja pädevus reguleeritud näiteks 
lõhkematerjaliseaduses (§ 74 jj). Teavitamiskohustus on sätestatud ehitusseaduses, mille § 59 lõike 3 
kohaselt muinsuskaitse, tervisekaitse, keskkonnakaitse ja teiste valdkondade järelevalve teostaja 
peab informeerima kohalikku omavalitsust ehitisel teostatud riikliku järelevalve tulemustest ning 62 
lõike 3 kohaselt Tehnilise Järelevalve Amet peab informeerima kohalikku omavalitsust riikliku 
järelevalve tulemustest. Samas kehtestab ehitusseadus sisuliselt topeltjärelevalve: 6. peatükis 
kohaliku omavalitsuse poolt teostatava ehitusjärelevalve ning 7. peatükis riikliku järelevalve.  
 
Selgus järelevalveorgani pädevuse osas on äärmiselt oluline, kuna halduse välispädevust ületades 
antud haldusakt on tühine algusest peale. Juhul, kui järelevalve kuulub mitme organi pädevusse, on 
dubleerimise vältimine ühest küljest otstarbekas, teisalt aitab vältida ka konflikte erinevate 
järelevalveasutuste otsuste vahel. Riigikohus on käsitlenud nt juhtumit, kus Sideameti varasemad 
otsused kõneminutihindade seaduslikkuse võisid osutuda Konkurentsiametile takistuseks nende 
hindade konkurentsi kahjustavaks tunnistamisel.900 
                                                      
898 D. Liiv. Tegevuslubade väljastamisega seotud õiguslikke probleeme. Ettekanne seminaril “Tegevusload ja litsentsid – täna ja 
homme.” Arvutivõrgus http://www.praxis.ee/praxis/eng/admin/texts/ettekanne2.doc 
899 RKHK 10.03.05 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-2-05 
900 RKHK 18.12.02 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-66. p 38; Vt nimetatud lahendi käsitlust ka Ivo Pilving, Haldusakti siduvus. 
Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel, 2006, lk 169-170 
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2.2.2. Järelevalve (või selle nõrkuse) varjatud mõj ud  

 
Eelnevalt sai viidatud PRAXIS’e poolt 2001. a. läbi viidud uuringu901 tulemustele, milles muuhulgas 
järelevalve planeerimise ja sagedusega seoses nenditi, et: 

• järelkontrolli (järelevalve) tõhustamiseks tuleks järelevalve teostamise sageduse ja selle 
rahastamise küsimused selgemalt fikseerida, enamikel juhtudel ei näe seadused ette ei 
kontrolli teostamise põhimõtteid ega selle sagedust; ja et 

• järelkontrolli teostajate ja lubade väljastajate vaheline tagasiside on puudulik. 
 
Esmapilgul võib näida, et vähemalt esimesena nimetatu juhul on tegemist eelkõige järelevalveasutuse 
kaalutlusõiguse ulatuse küsimusega. Tegelikult on aga probleem hoopis sügavamal: juhul, kui seadus 
kasvõi ligikaudsel tasandil nimetatud küsimust ei reguleeri, siis on väga tõenäoline, et seaduse 
koostamise faasis ei pöörata piisavat tähelepanu regulatsiooni mõjude analüüsile ning selle 
järgimisega seotud küsimustele. Tulemuseks võivad olla sellised regulatsioonid, mille täitmise 
kontrolliks ei kasutata kuluefektiivseid vahendeid või on efektiivse kontrolli võimalikkus ressursside 
puudulikkuse tõttu sama hästi kui võimatu.902 Nimetatu toob meid teise probleemi ehk tagasiside 
puudulikkuse juurde: kui suure osa ettevõtjate üle ei ole mitte kunagi järelevalvet teostatud või ei jõua 
sellekohane info tegevuslubade väljastajateni, siis ei ole viimastel võimalik ka tuletada praktikast 
mingeid järeldusi selle kohta, millised on kõige põletavamad praktilised probleemid, milliseid 
asjaolusid tuleks tegevuslubade väljastamisel kõige hoolikamalt kontrollida ja milliste nõuete osas 
tuleks kaaluda ettepanekute tegemist nende muutmiseks või tühistamiseks.  
 
Seaduses ettenähtud järelevalve ebaefektiivne toimimine on probleemiks mitte üksnes seetõttu, et 
ettevõtjast nt keskkonnale või tarbijatele lähtuv oht ei saa õigeaegselt avastatud ja tõrjutud. 
Ettevõtjate vaatenurgast on eelkõige tegemist olulise konkurentsiõigusealase probleemiga, mida 
haldusorganid pahatihti ei adu. Selliste kaalutlustega arvestamata jätmisel võib tihti osutuda 
mõistetamatuks, miks teatud ettevõtjad pooldavad ebamõistlikke piiranguid või vaidlevad vastu 
ilmselgelt põhjendatud piirangutele. Nt võivad suurettevõtjad piiranguid ebamõistlikeks pidada, ent 
toetada neid teadmises, et väiksemate turuosaliste jaoks on nimetatud nõuete järgimine üle jõu käiv, 
ning seega tähendab „turu korrastamine” (just sellist väljendit võib selliste eelnõudega seoses tihti 
kuulda) lihtsalt väikeettevõtjate turult tõrjumist ning konkurentsi vähenemist. Nimetatud kaalutlused 
toimivad aga vaid olukorras, kus võib eeldada järelevalve head toimimist. Eelkirjeldatuga täpselt 
vastupidine olukord (mõistlikud piirangud, ent suuremate ettevõtjate üldine vastuseis) võib tekkida 
juhul, kui turuosalisi on palju, ent järelevalveametnike arv väike ning nende pädevus nõrk. Sellisel 
juhul keskendub vähene järelevalveressurss reeglina turuliidrite kontrollimisele, ning paljud 
väikeettevõtjad kasutavad tekkinud olukorda ära piirangute täitmata jätmise abil konkurentsieelise 
saamiseks.  
 
Seega majandustegevuse reguleerimisel tuleb alati kaaluda nii turuosaliste võimekust ja valmisolekut 
nõuded täita kui järelevalveorganite võimekust nende järgimist kontrollida. Kui ei arvestata 
esimesega, võivad nõuded põhjendamatult piirata väikeettevõtjate võimalusi turul tegutsemiseks. Kui 
ei arvestata teisega, võivad kannatada eelkõige suuremad ettevõtjad, kes erinevalt väiksematest 
turuosalistest ei saa endale reeglina lubada järelevalvevaakumi enda kasuks pööramist. 
 
Ülalkirjeldatuga mõneti sarnased ohud ettevõtjate vahelisele konkurentsile kaasnevad ettevõtja 
siseinfo valdamisega avaliku võimu poolt. Ärisaladuse kaitse puudutab ettevõtja suhtlust avaliku 
võimu organitega mitmesugustes loa- ja järelevalvemenetlustes, mida reguleerivad eriseadused kas 
ei käsitle ettevõtlusalase teabe hoidmist üldse või teevad seda puudulikult. Praegu on ärisaladusega 
seotud küsimused piisavalt reguleeritud üksnes konkurentsiseaduses. Majandustegevuse üldosa 
seaduse kehtestamisel võiks seega kaaluda üldise ärisaladuse (või ka laiemalt ettevõtlusalase teabe 
hoidmise) regulatsiooni lülitamist üldosa seaduse üldosasse. 
 

                                                      
901 Arvutivõrgus http://www.praxis.ee/praxis/eng/admin/texts/ettekanne2.doc 
902 Olen viibinud ühe väga ulatusliku järelevalvealase pädevusega riigiasutuse poolt korraldatud seminaril, kus üks asutuse 
esindajatest märkis, et suudavad aastas heal juhul kontrollida ehk 2% järelevalvatavatest ettevõtjatest ning et enamiku 
ettevõtjate väitel on rikkumiste põhjuseks ebapiisav informeeritus. Minu küsimuse peale, miks vähest järelevalveressurssi 
arvestades ei kasutata ebaefektiivsete väärteomenetluste kõrval enam teavitamisele põhinevaid meetmeid (meenutagem 
siinkohal väga edukaks osutunud MTA kirju seoses ümbrikupalkadega), vastati, et sellist võimalust ei ole kunagi kaalutud (K.A) 
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2.2.3. Järelevalveorganite sekkumise põhiskeemid  

 
Ettevõtja õiguste kaitse seisukohast on äärmiselt oluline, kas järelevalve käigus avastatud puuduste 
kõrvaldamiseks antakse tähtaeg või peatatakse majandustegevusega tegelemise õigus koheselt. 
Eriseaduste regulatsioon selles osas on väga erinev. Reeglina näevad seadused siiski ette 
ettekirjutuse tegemise võimaluse, kuid selle tagajärjed on erinevad. Teatud juhtudel on alus 
tegevusluba peatada või kehtetuks tunnistada ettekirjutuse esmakordse mittetäitmise järel (seda nt 
Finantsinspektsiooni poolt järelevalvatavate tegevuste puhul, hasartmängu korraldamise tegevusloa 
puhul, ravimiseaduse alusel väljastatavate tegevuslubade puhul jpt), teatud juhtudel siis, kui ettevõtja 
on korduvalt jätnud ettekirjutuse täitmata (postiseaduse § 20 lg 1 p 6; lõhkematerjaliseaduse § 83 lg 1 
p 1, ehitusseaduse § 64 lg 5, samuti nn ohutusseadustes jpt).  
 
Samuti on erisused selles, kas ettekirjutuse täitmata jätmine toob kaasa tegevusloa peatamise või 
kehtetuks tunnistamise (seda nt hasartmängu korraldamise tegevusloa puhul, ravimiseaduse alusel 
väljastatavate tegevuslubade puhul jpt) või kas kehtetuks tunnistamine on diskretsiooniotsus. Näiteks 
Haridus- ja Teadusministeeriumil on ettekirjutuse mittetäitmisel õigus tunnistada kehtetuks 
koolitusluba või noortelaagri tegevusluba, ent kohustus tunnistada kehtetuks mootorsõidukijuhi 
koolitusluba. Kaalutlusõigus kehtetuks tunnistamise üle on ka Finantsinspektsioonil tema poolt 
järelevalvatavate tegevuste puhul, kuid paljud seadused sätestavad ettekirjutuse mittetäitmisel 
kohustuse tegevusluba kehtetuks tunnistada. Kehtetuks tunnistada saab tegevusluba omakorda kas 
täielikult või osaliselt. Kohati on järelevalveasutusel väga lai diskretsioon ning ta võib otsustada, kas 
üldse tegevusluba peatada (nt teeseaduse § 255) või kas teha ettekirjutus või peatada tegevusluba 
või see kehtetuks tunnistada (nt ühistranspordiseaduse § 46 lg 1 ja 2, veterinaarkorralduse seaduse § 
27 lg 2). Teatud juhtudel on järelevalveasutusel õigus rakendada ettekirjutuse mittetäitmisel aga vaid 
sunniraha.  
 
Leidub ka skeeme, mille kohaselt tegevusluba koheselt peatatakse ja seejärel tehakse ettekirjutus 
puuduste kõrvaldamiseks. Näiteks taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse §-de 67 ja 68 
kohaselt kultiveerimismaterjali tootmise tegevusluba peatatakse osaliselt või täielikult kuni 
ettekirjutuse täitmiseni ning tunnistatakse osaliselt või täielikult kehtetuks, kui ettevõtja on korduvalt 
jätnud järelevalve ajal avastatud puudused ettekirjutuses määratud tähtpäevaks kõrvaldamata. 
Kaubandusliku meresõidu koodeksi § 91 kohaselt Veeteede Amet peatab tegevusloa ja teeb 
ettevõtjale ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks ning tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui ettevõtja ei 
kõrvalda tegevusloa peatamise ajal puudusi, mis on tinginud tegevusloa peatamise. Ka teeseaduse § 
255 kohaselt Maanteeamet võib anda teehoiutööde tegevusloa omanikule tähtaja tegevusloa 
peatamise tinginud puuduste kõrvaldamiseks ning tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui 
tegevusloa omanik ei ole talle teatatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud. Relvaseaduse § 70 lõike 
2 kohaselt on Politseiprefektuuril aga kohe vaja valida, kas teha ettekirjutus ja peatada tegevusloa 
kehtivus või tunnistada tegevusluba kehtetuks. 
 
Kuigi turismiseaduse alusel majutusettevõtete üle järelevalvet teostavatel asutustel on ettekirjutuse 
tegemise õigus, ei sätesta seadus sõnaselgelt, et vaid ettekirjutuse mittetäitmisel on õigus 
registreering kustutada. Nimelt võib turismiseaduse § 201 lõike 5 punkti 2 kohaselt majutusettevõtte 
asukohajärgne valla- või linnavalitsus teha registreeringu osalise või täieliku kustutamise otsuse, kui 
majutusettevõttele kehtestatud nõudeid on korduvalt või oluliselt rikutud ning käesoleva seaduse §-s 
30 nimetatud järelevalveasutuse pädev ametiisik on valla- või linnavalitsusele teinud vastava taotluse. 
Kuidas nõuete korduv või oluline rikkumine peab fikseeritud olema, seadusest sõnaselgelt ei selgu.  
 
Ehkki eeltoodud varieeruvus võib teatud ulatuses olla põhjendatud, siis ettevõtja tegevuses puuduste 
leidmisele järgnevad õiguslikud tagajärjed võiksid siiski järgida ühtseid põhiskeeme. Esiteks peaks 
kogu järelevalve regulatsioon olema kooskõlas korrakaitseseaduse eelnõu ja seal sätestatud ohu 
mõiste ja ohutõrje põhimõtetega (eelkõige eelnõu §-d 4–6, § 24). Kui on vahetu ja kõrgendatud oht 
avalikule korrale, on selge, et ettevõtja majandustegevus tuleb koheselt reaalselt peatada ning 
sõltuvalt puuduste kõrvaldamise võimalikkusest tegevusluba kas peatada või kehtetuks tunnistada. 
Kõrvaldatavate ja vähemohtlikke puuduste korral (nt autokooli õpperuum ei vasta tervisekaitse 
nõuetele) peaks esmalt alati tegema ettekirjutuse ja andma aja puuduste kõrvaldamiseks. Selline 
regulatsioon on täna nt lennundusseaduses, mille § 424 kohaselt üldiselt tehakse puuduste 
kõrvaldamisel ettekirjutus (lg 2) ning ettekirjutuse mittetäimisel tegevusluba peatatakse (lg 3), kuid kui 
ei ole tagatud lennuettevõtja tegevuse ohutus, võib Lennuamet ettekirjutuse tegemisel peatada 
sertifikaadi kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks ning sellisel juhul, st kui ettekirjutuse tegemisega on 
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kaasnenud ka sertifikaadi kehtivuse samaaegne peatamine, võib ettekirjutuse täitmata jätmisel 
sertifikaadi kehtetuks tunnistada (lg 4). Sarnased sätted on ka raudteeseaduse § 17 lõigetes 1–3, 
mille peab enne tegevusloa kehtetuks tunnistamist teatud juhtudel tegema ettekirjutuse ning 
ettekirjutusega koos võib (aga ei pea) tegevusloa peatada.  
 
Sõltuvalt valdkonnast ja rikkumise ohtlikkusest võiks seega põhimõtteliselt kehtida kolm skeemi:  

1) ettekirjutus tegevusloa peatamiseta – ettekirjutuse mittetäitmisel tegevusloa peatamine – 
ettekirjutuse korduvalt täitmata jätmisel tegevusloa kehtetuks tunnistamine;  

2) tegevusloa kohene peatamine ning ettekirjutuse tegemine – ettekirjutuse täitmata jätmisel 
tegevusloa kehtetuks tunnistamine; 

3) tegevusloa kohene kehtetuks tunnistamine olukorras, kus kehtetuks tunnistamise põhjust ei 
ole võimalik ettekirjutuse abil kõrvaldada.903   

 
Kaks esimest põhiskeemi, mis hõlmavad endas ettekirjutuse tegemist, sobivad olukorras, kus 
tegemist on kestva rikkumisega ning haldusorgani sekkumise eesmärgiks on ettevõtja tegevuse 
seadusega kooskõlla viimine. Just sellisele tegevusloa kehtetuks tunnistamise alusele sai eelnevalt 
punktis 1.3.3 viidatud kui olukorrale, kus kaalutlusõigus ei ole vajalik. Reeglina ei ole mõeldav, et 
haldusorgan võiks otsustada ka ettevõtja tegevusloa kehtima jäämise, kui ettevõtja vastaval 
tegevusalal tegutsemise nõudeid ei täida ega vii oma tegevust seadusega kooskõlla ka temale selleks 
antud mõistliku tähtaja jooksul (haldusorgani kaalutlusõigus võib siiski mängu tulla ettekirjutuse sisu ja 
täitmise tähtaja määramisel, nende tähtaegade pikendamisel jms). Teistlaadsed kaalutlused tulevad 
aga mängu olukorras, kus rikkumine ei ole kestev ning sekkumise põhjuseks on kas ettevõtja 
usaldusvääruse kadumine korduvate või raskete rikkumiste puhul või lihtsalt karistamine. Sellistel 
juhtudel ei ole sageli võimalik ega vajalik ettekirjutuse tegemine ning tegevusloa peatamise või 
tühistamise otsustamise peaks toimuma kaalutlusõiguse kohaselt.  
 
2.3. Majandustegevuse lõpetamine 
 

2.3.1. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused  

 
Eriseadustes enamlevinud tegevusloa kehtetuks tunnistamise alustega seonduvad alljärgnevad 
probleemid: 

• tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluse formuleering ei võimalda üheselt mõista, milline 
peaks olema tegevusloa kehtetuks tunnistamise põhjus: kas ettevõtja võimetus oma tegevust 
seadusega kooskõlla viia, tema usaldusväärsuse kadu või tema karistamine toimepandud 
rikkumise eest. Nimetatud probleem on seda teravam, mida üldisem on tegevusloa kehtetuks 
tunnistamise aluse formuleering (väga sageli lihtsalt „seadusega ettenähtud nõuete 
rikkumine”); 

• tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused kas osaliselt või täielikult dubleerivad teineteist. 
Sageli esineb olukord, kus on antud üks või kaks abstraktselt sõnastatud alust, mis sisuliselt 
kõiki ülejäänud aluseid hõlmavad (nt „tegevuse vastuolu seaduse nõuetega”), samas loetelus 
kasuistlikult konkreetsed kehtetuks tunnistamise alused ning lisaks veel eraldi alusena 
ettekirjutuse täitmata jätmine (ehkki ettekirjutuse aluseks ei saa reeglina samuti olla miski 
muu kui tegevuse vastolu seaduse nõuetega). Nõnda võib tekkida olukord, kus näiliselt 
eksisteerib koguni 3-4 erinevat alust tegevusloa kehtetuks tunnistamisele, ehkki lähemal 
vaatluses selgub, et tegemist on ühe rikkumisega; 

• sageli ei ole eristatud aluseid, mille puhul on haldusorganil kaalutlusõigus, nendest, mille 
puhul kaalutlusõigust olla ei tohiks. Tulemuseks on regulatsioonid, kus kaalutlusõigusega 
kehtetuks tunnistamise aluste hulka on arvatud selliseid, mille puhul kaalutlusõigus on 
reeglina kohatu (nt ettekirjutuse mittetäitmine, isiku enda avaldus loa tühistamiseks), või 
vastupidi, kaalutlusõigust ei võimaldata seal, kus see üldjuhul vajalik oleks (nt puhtkaristusliku 
iseloomu kehtetuks tunnistamised); 

• vahel ei ole rikkumise korduvust ei ole võimalik arvestada tegevusloa kehtetuks tunnistamise 
alusena. Ettevõtjal on seega võimalik pidevalt toime panna samalaadilisi rikkumisi, 
kõrvaldades jooksvalt ainult need rikkumised, mille kohta on tehtud ettekirjutus. 

 

                                                      
903 Nagu juba punktis 1.2.2.4 märgitud, vajavad üldhuviteenused oma spetsiifika tõttu täiesti omaette käsitlust, millest 
tegevusloa kehtetuks tunnistamise kontekstis on kõige olulisem vajadus tagada teenuste osutamise katkematus. Seetõttu on 
nimetatud teenustega seotud tegevuslubade kehtetuks tunnistamise jaoks kindlasti vaja erisätteid. 
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Eeltoodud probleemide tõttu näib mõistlik, kui tegevusloa kehtetuks tunnistamise üldalused ei oleks 
sätestatud mitte konkreetsete faktiliste asjaolude, vaid abstraktselt antud põhjustena. Kõik kehtivas 
õiguses sisalduvad alused peaks olema võimalik viia 4 põhjuse alla: 

1) kestev vastuolu seaduse või seaduse alusel antud haldusakti nõuetega; 
2) ettevõtja usaldusväärsuse kaotus (olulised või korduvad rikkumised on loonud liigselt suure 

ohu nende rikkumiste kordumiseks); 
3) loa aluseks olnud asjaolude muutumine või uute asjaolude ilmnemine; 
4) karistus. 

 
Halduslikel sanktsioonide peaks olla regulatiivne (ettevõtjat teatud käitumisele sundiv või ettevõtjast 
lähtuvat ohtu tõrjuv) toime. Puhtkaristuslike meetmete sätestamist haldusõiguses ei saa pidada 
õigusriigile kohaseks.904 Vastasel juhul võiks rääkida ametlikust ja mitteametlikust (s.o. halduslike 
meetmete kattevarjus toimivast) karistusõigusest ning tekiks kummaline olukord, kus „mitteametliku 
karistusõiguse raames” saaks isikule kohaldada karistusi, mida ametlik karistusõigus ei tunnusta. 
Tegevusloa äravõtmine võib teatud juhtudel olla nimelt selliseks karistuseks. KarS § 49 näeb küll 
sanktsioonina ette tegutsemiskeelu, ent seda kohaldatakse vaid füüsilistele isikutele ning see ei ole 
seotud konkreetse haldusaktiga, vaid võtab isikult üldse õiguse vastaval alal tegutseda. Sama kehtib 
ettevõtluskeelu kohta, mille näeb ette hetkel kooskõlastusringil olevas eelnõus905 sisalduv KarS § 491. 
Lisaks on tegevusloa puhtkaristuslik äravõtmine ka suhteliselt ebaefektiivne: tegevusloast ilma jäänud 
juriidiline isik võib juba samal päeval taotleda uut tegevusluba ning kui varasem tegevusloa 
äravõtmine ei näita ettevõtja ebausaldusväärsust (see ongi ju eelduseks, et rääkida puhtkaristuslikust 
tegevusloa äravõtmisest), siis puudub ka alus talle uue loa andmisest keelduda. Eeltoodud põhjustel 
tuleks kõigi täna kehtivate karistust meenutavate tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluste puhul 
hoolikalt hinnata, kas nende eesmärgiks on eelkõige ettevõtja karistamine või pigem ettevõtjast 
lähtuva ohu tõrjumine.906 Puhtkaristuslikud tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused tuleks kas 
kaotada või modifitseeritud kujul (tegutsemiskeeluna) sätestada karistusõiguses. 
 
Materiaalõiguslikult karistusena käsitletavate tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluste võivad tekkida 
täiendavad probleemid seoses kohaldamisele kuuluva õiguse „konkurentsiga”. Nagu Riigikohus 
kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga on märkinud907, ei sõltu isiku karistamisega seotud 
põhiõiguslike tagatiste (eelkõige korduva karistamise ning karistuste tagasiulatuva kohaldamise 
keelud) kohaldatavus sellest, kas karistav meede on ette nähtud karistusõiguses või haldusõiguses. 
Seega esimene probleem selliste aluste puhul lähtub õigusselguse puudumisest: kui ei ole selge, 
milline on meetme iseloom, ei ole ka teada, milliseid põhimõtteid selle rakndamisel tuleks arvestada. 
Teiseks võib tekkida olukord, kus ühe rikkumisega seonduvalt nii karistuse kui haldusliku 
sunnivahendi kohaldamine (mis iseenesest ei ole keelatud) võib minna vastuollu isiku korduva 
karistamise keeluga. Viimaks võib selliste vastuoluliste lahenduste tõttu kasutusele võetud „ühtse 
terviku” teooria908 jätta isiku põhiõigused sisuliselt kaitseta, seda hoolimata Riigikohtu sedastusest 
eelviidatud asjas, mille järgi põhiõiguslikud garantiid peavad olema tagatud ka nende riiklike sunnivahendite 
kohaldamisel, mida ei ole formaalselt karistusõiguses karistusena sätestatud, kuid mis on materiaalselt käsitletav 
karistusena909. Nimelt kujunes Riigikohtu lahendist puudutatud nn juhtimisõiguse peatamise asjades olukord, kus 
karistatud isikutel mitte kummaski kahest menetlusest koosnevas „ühtses menetluses” ei olnud võimalik ühe neile 
määratud karistuse kohta arvamust avaldada ega menetlejatel seda arvamust arvesse võtta, samuti rikkumise 
raskust kaaluda910. Sisuliselt „konkureerivaid” õigusnormid vastastikku neutraliseerisid teineteist: arvestamata 
jäeti nii karistusõigusest tulenevad nõuded (nagu KarS sätestatud karistuse kohaldamise alused) kui 
ka HMS-s sätestatud hea halduse põhimõtted (nagu isiku ärakuulamine, proportsionaalsus). 
Vastavate nõuete lahja aseainena rakendus karistusliku haldusmeetme „ilmse 
ebaproportsionaalsuse” kontroll, mille olemus vähemalt kõnealuses lahendis väga ähmaseks jäi911. 
 
                                                      
904 Sama tuleneb ka korrakaitseseaduse eelnõust, mille seletuskirja kohaselt riiklikul järelevalvel ja karistusmenetlusel on 
olemuslikult erinevad eesmärgid: esimesel preventiivne, teisel repressiivne. 
905 Äriseadustiku ja karistusseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. Arvutivõrgus 
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=223764  
906 Nagu märgitakse ka korrakaitseseaduse eelnõu seletuskirjas, võib ühel meetmel olla mõlemad eesmärgid, mispuhul tuleb 
hinnata, kumba eesmärki võib pidada teise suhtes ülekaalukaks. Seletuskirja kohaselt on eristuse aluseks „keskmise 
objektiivse vaatleja” hinnang. 
907 RKÜK 25.10.04 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-10-04, punkt 17 
908 RKÜK 25.10.04 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-10-04, punktid 19-23 
909 RKÜK 25.10.04 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-10-04, punkt 17 
910 Riigikohus RKÜK 27.06.05 otsuses kohtuasjas nr 3-4-1-27-05 püüdis küll väita vastupidist (punktid 34-36), ent vastav 
„argmentatsioon” oli Riigikohtu tavalisi standardeid arvestades piinlikult lünklik, teenides ära ka äärmiselt kriitilised eriarvamuse 
kohtu seest. 
911 RKÜK 27.06.05 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-27-05, punkt 57 
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Järelikult jaotuvad kohased tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused põhiolemuselt kolme liiki: 
a) alused, mille puhul tegevusloa kehtetuks tunnistamisega kõrvaldatakse turult ettevõtja, 

kes vastaval ala tegutsemise nõudeid jätkuvalt ei täida; 
b) alused, mille puhul kõrvaldatakse turult ettevõtja, kelle kohta teatud põhjustel (teadlik 

valeandmete esitamine, korduvad või olulised rikkumised) leitakse, et temalt ei saa 
oodata nõuete järgmist tulevikus; 

c) alused, mille puhul ettevõtjast sõltumatu asjaolud (loa aluseks olnud asjaolude muutmine 
või uute asjaolude ilmnemine) on toonud kaasa vajaduse loa kehtetuks tunnistamiseks  

 
Kõikide aluste puhul on tegemist ohutõrjega, et ohu hindamine toimub väga erinevalt. Esimest tüüpi 
aluste puhul on sisaldub hinnang isiku tegevusest lähtuvale ohule juba seaduses, seega peaks olema 
ka mõistetav, kaalutlusõigusel ei ole siin reeglina kohta912 (haldusorganid ei tohiks tekitada ebaõiglasi 
konkurentsitingimusi seeläbi, et lubavad osadel ettevõtjatel lihtsalt seaduse nõudeid eirata). Teist 
tüüpi aluse puhul peab haldusorgan ise isiku eelneva tegevuse põhjal hindama, kas isiku õigus 
majandustegevuse jätkamisele kaalub üles temast teistele isikutele lähtuva ohu, seega on 
kaalutlusõigus siin reeglina hädavajalik. Kolmanda aluse puhul on kaalutlusõigus samuti vajalik, 
eelkõige selleks, et haldusorgan saaks hinnata, kas vastavate asjaolude olemasolul juba loa andmise 
ajal oleks luba antud (kui ei oleks, siis vajadus otsustada loa muutmine või kehtetuks tunnistamine).  
 
Kehtivas õiguses on kolmandat liiki alused võrdlemisi vähelevinud ning esinevad eelkõige 
keskkonnalubade puhul, mis suure tõenäosusega jäävad majandustegevuse seaduse reguleerimisala 
alt välja. Sellisteks alusteks on nt maapõueseaduse § 22 lg 1 p 5 ja § 43 lg 1 p 3 mis lubavad 
üldgeoloogilise uurimistöö loa, uuringuloa või kaevandamisloa kehtetuks tunnistada juhul, kui töö või 
uuringu käigus ilmneb ettenägematu kahjulik mõju, mida ei saa vältida muul viisil (nt  loa muutmise 
teel). Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu §-dest 54 kuni 57 nähtub, et vastavate asjaolude 
ilmnemisel tuleks esiteks kaaluda võimalust loa muutmiseks ning tunnistada luba kehtetuks üksnes 
juhul, kui ohu kõrvaldamine loa muutmise teel ei ole võimalik. Selline lähenemine on kahtlemata 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.  
 
Majandustegevuse seaduse loomisel võiks kaaluda võimalust, et tegevuslubade kehtetuks 
tunnistamise üldregulatsioon lähtukski nimetatud kolmest alusest ning näeks ette igaühe kohaldamise 
üldkriteeriumid (nt eelpool käsitletud kehtetuks tunnistamise skeemid, vajadus kaaluda loa muutmise 
võimalust jms.). Iga eriregulatsioonides sisalduva konkreetsema aluse puhul peaks olema võimalik 
näidata, millise aluse alla see kuulub ning milline on järelikult selle kohaldamise eesmärk, kriteeriumid 
ja menetlus. 
 
Põhimõtteliselt on võimalik usaldusväärsuse minetamine kui tegevusloa kehtetuks tunnistamise alus 
tegevusloa kehtetuks tunnistamise mehhanismidesse sisse kirjutada ka nõnda, et vastavat mõistet 
ennast üldse ei kasutata. Sellisel juhul tuleks tegevusloa kehtetuks tunnistamisel rakendatav 
kaalutlusõigus siduda otse ettevõtjast lähtuva ohu kohta tehtava prognoosiga (mis on ju ka 
usaldusvääruse mõiste taga). 
 

2.3.2. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise järelmid 

Ühe eelmises punktis käsitletud tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluse puhul (ettevõtjast sõltumatu 
asjaolud on toonud kaasa vajaduse loa kehtetuks tunnistamiseks) on ilmne, et tegevusloa kehtetuks 
tunnistamine iseenesest ei saa piirata sama või temaga seotud isiku poolt uue tegevusloa taotlemist. 
Teisiti on muude aluste puhul. Kestva rikkumise või korduvatest või olulistest rikkumist lähtuva 
ohuprognoosi tõttu tegevusloa kehtetuks tunnistamine ei pruugi olla eriti efektiivne ega 
eesmärgipärane, kui sama või temaga seotud isik saaks kohselt uue tegevusloa taotleda poolt uue 
tegevusloa taotlemist. Muidugi on ainuüksi vahepealne sunnitud majandustegevuse peatamine ning 
uue loa taotlemine juba iseenest koormav, ent teatud juhtudel ei saa sellist järelmit pidada piisavaks, 
Läbi on vaja mõelda järgmised küsimused: 

• milliste tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluste puhul (kas mistahes rikkumisest lähtuv alus 
või üksnes teatud ohuprognoosist lähtuv alus) võiks rakendada keeldu isikule teatud aja 
kestel uut luba väljastada?; 

                                                      
912 Erandina võiks siin käsitleda olukorda, kus nõuetele mittevastavus tuleneb seaduse koosmõjust ettevõtjale adresseeritud 
eelneva haldusaktiga: kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti puhul on võimalik, et nõuetele mittevastavus kõrvaldatakse 
hoopis varasema (ebaproportsionaalselt koormava) haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamisega.  
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• kas keeluaeg peaks olema seadusega ette nähtud või peaks selles otsustama tegevusloa 
kehtetuks tunnistaja? 

• kas keeld peaks rakenduma üksnes  ettevõtjale või (juhul, kui ettevõtja on juriidiline isik) ka 
temaga seotud füüsilis(t)ele isiku(te)le ning millised oleksid viimatimainitud juhul „seotud” 
füüsilised isikud (juhid, omanikud?); 

• kuidas tagada, et „mittekvalifitseeruva” ettevõtja puhul tema tegevust suunanud füüsilised 
isikud uue juriidilise „keha” kaudu taas samal tegevusalal tegutseda ei saaks. 

 
Ühest küljest peaks vastav regulatsioon olema efektiivne, teisalt ei tohiks see osutuda 
majandustegevuse vabadust ebaproportsionaalselt piiravaks. Kaaluda tuleks ka seda, kas ja millises 
ulatuses antud liiki tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseid on vaja pärast seda, kui kehtivale KarS 
§-le 49 lisanduks ka eelnõu staadiumis oleva KarS § 491. Näiteks võimaldaks KarS  491 juriidilisest 
isikust ettevõtja nimel tegevusloa saamiseks valeandmeid esitanud füüsilise isiku suhtes 
ettevõtluskeeldu kohaldada, seega tuleks kaaluda, kas lisaks on vajalik võtta samal alusel ettevõtjalt 
ära tegevusluba, kui ettevõtja suudab kõrvaldada puuduse, mis tulenes varasemast valeandmete 
esitamisest (juhul, kui ei suuda, siis on võimalik kohaldada esimest tegevusloa kehtetuks tunnistamise 
alust, milleks on seaduse nõuete kestev rikkumine). Samas KarS § 49 ja 491 on siiski kohaldatavad 
üksnes väikese osa rikkumiste puhul, millega kehtivas õiguses võib kaasneda tegevusloa 
tühistamine, ning ka nende kohaldamise alus ja eesmärk on hoopis teistsugused. Nii kaitseb KarS 491 
kaitseb pigem ettevõtjaid teistest isikutest (sh ettevõtja juhatuse liikmetest) lähtuva ohu eest kui teisi 
isikuid ettevõtjast lähtuva ohu eest. 
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Ergebnisniederschrift der Tagung der wissenschaftlichen Mitarbeiter in Kiel 1986; B. Losch, Gewerbefreiheit und 
Gewerbepolizeirecht als geschichtliche Grundlagen der Wirtschaftsüberwachung, Ergebnisniederschrift der Tagung der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter in Kiel 1986;  
     
Kontsentratsioonipõhimõte:  Kirjandus: R. . Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 34 lk 248; R. Stober, 
Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 46 lk 59 jj; M. Hecker, Die Konzentrationswirkung der Baugenehmigung am 
Beispiel der Brandenburgischen Bauordnung, BauR 2006, 639 jj; A. Dietz, Konzeptionelle Überlegungen zur „Genehmigung 
aus einer Hand”, DÖV 2005, 772;  K. Odenthal, Die Konzentrationswirkung: Formenvielfalt, Kollisionfragen und 
Alternativmodelle, VerwArch 2003, 223 jj; K. Odenthal, Kollision von Genehmigungsvorbehalten mit Konzentrationswirkung, 
NVwZ 2002, 686 jj; K. Brandt, Präklusion im Verwaltungsverfahren,NVwZ 1997, 233 jj; U. Becker, Verfahrensbeschleunigung 
durch Genehmigungskonzentration, VerwArch. 87 (1996), lk 581 jj; Fluck, Die Konzentrationswirkung der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und ihre Grenzen, NVwZ 1992, 114 jj; P. Lämmle, Konkurrenz paralleler 
Genehmigungen: Analyse und Lösung des Problems aus der Sicht des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Konstanzer Schriften 
zur Rechtswissenschaft, Zugl.: Konstanz, Univ., Diss., Hartung-Gorre 1991. 
 
Haldusmenetluse kiirendamine:  R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 34 lk 249; C. Steinbeiß-Winkelmann, 
Verfassungsrechtliche Vorgaben und Grenzen der Verfahrensbeschleunigung, DVBl 1998, 809 jj; J. Ziekow, Die Wirkung von 
Beschleunigungsgeboten im Verfahrensrecht, DVBl 1998, 1101 jj; R. Stober, Deregulierung im Wirtschaftsverwaltungsrecht, - 
Die Wirtschaftsverwaltung zwischen Staats- und Privatfunktionen -, DÖV 1995, 125 jj; O. Schlichter, Investitionsförderung 
durch flexible Genehmigungsverfahren, - Eine Darstellung der Untersuchungsergebnisse der Unabhängigen 
Expertenkommission zur Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren -, DVBl 1995, 174 jj; 
M. Schmidt-Preuß, Möglichkeiten und Grenzen reduzierter Regelungsgehalte von Parallelgenehmigungen, DVBl 1991, 229 jj. 
 
Loakontsentratsioon keskkonnaõiguses ning ehitus- j a planeerimisõiguses:  M. Hecker, Die Konzentrationswirkung der 
Baugenehmigung am Beispiel der Brandenburgischen Bauordnung, BauR 2006, 639 jj; H. Jäde, Bilanz der Baurechtsreform, 
WiVerw 2005, 1 jj; U. Repkewitz, Kettenkonzentration – ein Phantom? – Zur Reichweite der Konzentrationswirkung in der 
luftverkehrsrechtlichen Planfeststellung (§ 9 Abs. 1 LuftVG), UPR 2003, 420 jj; K.-M. Ortloff, Ex oriente lux – brandenburgische 
Baugenehmigung mit Konzentrationswirkung, NVwZ 2003, 1218 jj; K.-M. Ortloff, Die Entwiklung des Bauordnungsrechts, NVwZ 
2003, 660 jj; Schwab, Die Konzentrationswirkung verwaltungsbehördlicher Entscheidungen. im Umweltrecht, VR 1989, 190 jj; 
M. A. Wagner, Die Genehmigung umweltrelevanter Vorhaben in parallelen und konzentrierten Verfahren, Duncker-Humblot, 
Berlin, 1987; H. D. Jarass, Konkurrenz, Konzentration und Bindungswirkung von Genehmigungen. Probleme und Lösungen am 
Beispiel der baulichen Anlagen, Duncker-Humblot, Berlin 1984;  
 
Majandustegevuse õiguse suhe keskkonna- ning ehitus - ja planeerimisõigusega: R. Stober, Allgemeines 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 2 lk 12 jj; F. Gerhard, Konturen eines modernen Umweltrechts (von der Gewerbeordnung bis 
zum Bundes-Immissionschutzgesetz, DÖV 1994, 614 jj; H.-J. Odenthal, Die Umwandlung bestehender Spielhallen und das 
Baurecht – ein gewerberechtliches Problem?, GewArch 1992, 261 jj; L. Heigl, Von der Gewerbeordnung zum Bundes-
Immissionschutzgesetz, BayVBl 1974, 244 jj; 
 
Ühtne kontaktpunkt: Kirjandus: A. Windoffer, Ein Jahr EU-Dienstleistungsrichtlinie: Zur Diskussion um den einheitlichen 
Ansprechpartner unter besonderer Berücksichtigung des „Kammermodells”, GewArch 2008, 97 jj; C. Reinert, Tagungsbericht 
zum 1. Bayeruther Forum für Wirtschafts- und Medienrecht, - „Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie – Chancen und 
Risiken für Deutschland”, GewArch 2008, 26 jj; J. Ziekow, Die Auswirkung der Dienstleistungsrichtlinie auf das deutsche 
Genehmigungsverfahrensrecht, GewArrch 2007, 179 jj und 217 jj; W. Dürr, Handwerkskammern als Einheitlicher 
Ansprechpartner, - Anmerkungen zu Paliege, GewArch 2007, 273 – GewArch 2008, 25 jj; D. Paliege, Die Handwerkskammern 
als Einheitlicher Ansprechpartner, - Argumente für eine Lösung unter Einbeziehung der Handwerkskammern -, GewArch 2007, 
273 jj; A. Windoffer, Einheitliche Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie – Aufgabenprofil und 
Ansiedlungsoptionen, BVBl 2006, 1210 jj; U. Schönleiter, Herbstsitzung 2005 des Bund-Länder- Ausschusses „Gewerberecht”, 
GewArch 2006, 65 jj. 
 
Majandusinformatsioon ja andmekaitse: M. Schulze-Werner, Zur Regelung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch öffentliche Stellen in der Gewerbeordnung (§§ 11, 11a GewO), GewArch 2008, 63 jj; M. Mähring, Das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung im europäischen Gemeinschaftsrecht,  EuZW 1991, 748, 751; B. Amory, Telecommunica- 
tions in the European Communities, EuZW 1992, 75. 
 
Majandustegevusloa saatus pärast ühingu ümberkujund amist: H.-J. Odenthal, Das Schicksal personenbezogener 
gewerberechtlicher Erlaubnisse bei der Umwalndlung von Gesellschaften, GewArch 2005, 132 jj; 
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Majandustegevuse register: Kirjandus: A. Götz, Vier Jahre Gewerbezentralregister, VR 1980, 294 jj; M. Mauer, Fragen aus 
Titel XI – Gewerbezentralregister – der Gewerbeordnung, GewArch 1980, 212 jj;  
 
 

§ 16. Eelmärkused MTS kohta 

1. MTS ja välisriikide õigus  

Analüüsi käesoleva osa eesmärk on tuginedes eelnevatele osadele koostada Eesti 
majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kontseptsioon. Käesolevaga üritatakse analüüsi 
esimeses osas kirjeldatud kodifikatsioonideed eelnevates osades esile toodud argumentide ning 
faktide varal edasi arendada ning konkretiseerida.  
 
Majandustegevuse vabadus on Euroopas reeglina lihtseaduse tasemel sätestatud. Sellele vaatamata 
piirab riik erinevates majandusvaldkondades sageli isiku majanduslikku tegevusvabadust. Enamasti 
on sellised piirangud „killustunud” suureks hulgaks kõrvalisteks regulatsioonideks. Ühtne 
majandustegevuse alustamist ning selle piiramist käsitlev kodifitseeritud õigusakt tavaliselt puudub. 
Seega on kodifitseerituse tase majandustegevuse õiguses reeglina madal. Siiski leidub riike, kes on 
üritanud majandustegevuse vabaduse põhialused kokku võtta ühtses õigusaktis. Sellisteks riikideks 
on eelkõige Saksamaa ning tema õigusruumist mõjutatud naaberriigid nagu Austria, Liechtenstein, 
Tšehhi ja Poola. Hea meel on aga ka tõdeda, et ka Eesti lähinaabril Soomel on huvitav horisontaalne 
majandustegevust reguleeriv õigusakt.  
 
Töögrupp on arutlenud välisriikide regulatsioonide valguses uue seaduse esialgse struktuuri üle ning 
teeb alljärgnevalt vastava ettepaneku majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu 
strukturaalse ülesehituse ning võimaliku sisu kohta. Ettepaneku raames analüüsitakse detailselt 
majandustegevuse seaduse eelnõu üksikuid aspekte valitud välisriikide (Saksamaa, Austria, Tšehhi, 
Poola ja Soome) majandustegevuse alaste regulatsioonide valguses. 
 
Kõikidest riikidest enim tähelepanu pälvivad Saksamaa ja Austria. Nimelt omab Saksamaa teiste 
riikide ees eeliseid kirjanduse mahu, kättesaadavuse ja kvaliteedi osas. Samuti on Saksamaa 
majandustegevuse regulatsioon üks vanimaid ja paremini süstematiseeritumaid. Pealegi on eespool 
nimetatud teiste riikide majandustegevuse õiguse eeskujuks ja aluseks olnud saksakeelne õigusruum.  
Püüdes anda Euroopa riikide majandustegevuse õigusele üldist iseloomustust, võiks rõhutada kõikide 
riikide puhul sellist iseärasust nagu regulatsiooni muutlikkus. Kuigi paljud riigid on isiku 
majandustegevust reguleerinud kogu 20. sajandi vältel, on neid regulatsioone siiski pidevalt 
reformeeritud. Selline toimimisviis tõendab ühest küljest praktilist vajadust majandustegevuse 
regulatsioonide järele, teisest küljest aga selgete arusaamade puudumist sobivate lahenduste osas. 
Seega tasub edaspidi kindlasti uurida riikide majandustegevuse õiguse kujunemislugu ning püüda 
mõista, milliste eesmärkide poole reformide kaudu püüeldakse. Saksa õiguses on majandustegevuse 
õiguse ühtlustamise üle diskuteeritud juba alates viiekümnendatest aastate algusest913, kuid 
põhjapanevate uuendusteni veel seni jõutud ei ole. Kuigi pilk Austriasse ning kesk-Euroopasse 
tõendab, et majandustegevuse õigus on materiaalselt kodiftseeritav, on äärmiselt kaheldav, kas 
Saksamaal on lähimatel aastatel selline projekt teostatav.  
 
Kokkuvõtvalt öeldes võetakse tuginedes valminud majandushaldusõiguse analüüsi tulemusele ning 
töögrupi aruteludele süstemaatika , sturutuuri  ning regulatsioonitehnika  aspektist peamiseks 
eeskujuks ettepaneku tegemisel 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. 
 
 

                                                      
913 Vt Bundestag 13.10.1949.a. otsus, BT-Drucksache Nr 94 ja 03.07.1953.a. otsus, BT-Drucksache Nr 4491, Anlage 21 zum 
Stenographischen Bericht der 280. Sitzung des Bundestages. 
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2. MTS süstemaatika: üldosa ja eriosa 

Saksa kodifikatsioonide puhul on üldiselt tavaks sätestada üldosas esimesena õigusharu printsiibid, 
seadustiku eesmärk ning ülesanne, nagu seda on tehtud nt sotsiaalseadustiku ning keskkonnaõiguse 
alaste seaduste puhul914. Seega peetakse majandustegevuse õiguse ajaloolist arengut silmas 
pidades sobivaks ka majandustegevuse seadustik sarnaselt üles ehitada915. MTS üldossa tuleks 
seega sisse viia esiteks MTS eesmärk ja ülesanne, reguleerimisala, põhimõtted ja tähtsamate 
õigusmõistete legaaldefinitsioonid. Teiseks tuleks MTS üldossa vastavalt eelnevalt paika seatud 
eesmärgile ja reguleerimisalale sisse viia nii palju kui võimalik majandustegevuse üldisest 
regulatsioonist, st regulatsioon, mis kehtib kõikide tegevusalade suhtes. MTS üldosa seadustiku 
generaliseerimiskontseptsioon jätab majandustegevuse õiguse eriseadused põhimõtteliselt 
puutumata, mistõttu ei ole üldosa raames eriosale viidata. 
 
MTS eriossa tuleks sisse viia regulatsioon, mis käsitleb kõiki majandustegevuse valdkondade ja 
majandustegevuse liikide suhtes eraldi. Seejuures peaks AGewO eeskujul seadustikus sisalduma 
vaid põhimõtteline ja muutumatu osa ning varieeruvad erisused  määruste kaudu reguleerima. H. 
Rotheri viide sellele, et erinevalt Austriast asetab saksa seadusandja rõhu majandustegevuse 
eriseadustele916, toob esile põhjuse, miks Austria majandustegevuse õiguses rohkem määrusevolitusi 
kasutatakse. Eriseaduste kaotamisel ning staatilisse seadustikku integreerimisel on edaspidi võimalik 
paindlikult reageerida mitte uute eriseaduste loomise vaid määruste kaudu917.  
 
Nii majandustegevuseõiguse kodifikatsiooni loomise käigus kui ka pärast seda tuleb üldosa ja eriosa 
teineteise suhtes ühtlustada918. Seejuures peaks järgima nelja põhireeglit, millised on P. Noll 
püstitanud oma teed juhatavas teoses seadusandluse kohta919. (1) Sisuliselt ehk esemeliselt seotud 
tuleb ka seotult reguleerida. Seadusandja peab oma töö tegemisel lähtuma adressaatide 
informatsioonihuvist, olgu see siis majandustegevusega tegelev isik või majandustegevuse asutus. 
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) 
Järgmiseks põhireegliks on diferentseeriva regulatsiooni 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. 
 

3. Põhimõttelised kaalutlused MTS üldosa seaduse si su ja jaotuse suhtes 

MTS üldosa seadus peaks majandustegevuse õiguse olemusest tulenevalt sisaldama esiteks MTS 
eesmärki, reguleerimisala, kõikide majandustegevuste suhtes kehtivaid põhiprintsiipe ning teiseks 
regulatsiooni majandustegevuse alustamise, teostamise ning lõpetamise kohta920. Samas peab 
seaduse üldosa sätestama üldise majandustegevuse regulatsiooni kontseptsiooni. Peale selle tuleb 
majandustegevuse üle pidevalt järelevalvet teostada. Nii austria kui saksa GewO-d sisaldavad 
põhireegleid, sätteid majandustegevuse alustamise, teostamise, lõpetamise ning järelevalve kohta. 
Seejuures ei too aga austria ja saksa GewO strukturaalne ülesehitus erinevate sätete süstemaatilist 
tähendust piisavalt esile921. Peale selle kehtib saksa õiguses hulk eriseaduseid, mis omakorda 
sisaldavad regulatsiooni  majandustegevuse alustamise, teostamise ning lõpetamise kohta, kuid on 
seejuures iseseisvaks õigusmaterjaliks arenenud922. Tulemuseks on terminoloogiline kaos ning 
paralleelsed menetlused. DIHT-eelnõu järgib aga selget süstemaatilist ülesehitust rangemini, kuid ei 
                                                      
914 Vdl SGB § 1 – sotsiaalseadustiku ülesanded; BISchG § 1, KrW/AbfG – seaduse eesmärk. 
915 Vt M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 128. 
916 H. Rother, Neukodifikation des Gewerberechts, lk 359. 
917 M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 102. 
918 M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 102. 
919 P. Noll, Gesetzgebungslehre, lk 222 jj. 
920 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 127. 
921 Vt nt saksa GwO 1. peatüki 2. alapeatükki, mis sätestab üldised nõuded, kuid üldine kõikidel tegevusaladel kohustuslik 
teatamiskohustus (GewO § 14) on reguleeritud GewO II alapeatükis (ülidsed nõuded püsiva tegevuskohaga 
majandustegevusele); Vt samuti GewO 1. peatüki 3. alapeatükki, mis sisaldab majandustegevuse õiguse ulatust, teostamist 
ning kaotamist, mille generaalne iseloom süstemaatilise paiknevuse tõttu halvasti esile tuleb; Samuti sätestab AGewO 1. 
peatükk üldsätted, kusjuures on üldine regulatsioon majandustegevuse alustamise ning teostamise suhtes AGewO § 5 lg-s 1 
põhjendamatult vähe silmatorkav; Vdl selle kohta ka M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 127. 
922 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikiation, lk 44 jj. 
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sisalda samuti vastavat otsest struktuuri. Saksa majandustegevuse strukturaalse ülesehituse üle 
toimuvat diskussiooni silmas pidades on otstarbekas MTS üldosa seadusesse sisse viia üldsätted, 
mis seaks kõigepealt paika seadustiku eesmärgi ja ülesande ning kõikide majandustegevuste suhtes 
kehtivad põhiprintsiibid ja kehtestaks seejärel regulatsiooni majandustegevuse alustamise, teostamise 
ning lõpetamise kohta. Seeläbi lihtsustatakse hiljem MTS eriosa seadusesse viidava spetsiaalse 
õigusmaterjali ühtlustamisprotsessi. 
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6. Joonis: MTS Üldosa seaduse kontseptsiooni skeem 

 
 

5. peatükk - ametid ja menetlus  
- Majandustegevuse asutuse pädevus:: tegevusloa kehtetuks tunnistamine või majandustegevuse keelamine (GewO § 35 lg 1). 
- Tegevusloa kehtetuse või majandustegevuse keelamise korral vajadusel edasise majandustegevuse takistamine haldusakti 
täitmisele pööramise kaudu (GewO § 15 lg 2, KorraKS § 25)  
majandustegevuse takistamine loa puudumise või eelneva keelamise tõttu). 
- Majandustegevuse asutus, ühtne kontaktpunkt ja kontsentratsioonipõhimõte 

Igal juhul võimalik alati ohu / 
mitteusaldusväärsuse korral 
majandustegevuse 
keelamine  ohuprognoosi 
alusel (AGewO §§ 87, 88, 91; 
AGewO § 87 lg 1 nr 3, GewO 
§ 35, GewO 21 § 35). 
Olemas peab olema isiku 
ohtlikkus avalikusse suhtes. 
Leebem meede: ettekirjutus 
vastavalt KorraKS §-le 24 
 

Isikulise või sisulise 
tegevusloakohustusega 
majandustegevuse puhul 
tegevusloa puudumisel  
majandustegevuse 
takistamine illegaalsuse 
tõttu  (GewO § 15 lg 2). 
Leebem meede: 
ettekirjutus vastavalt 
KorraKS §-le 24 
 

MTS üldosa seaduse kontseptsioon (eeskuju:AGewO, Ge wO, DIHT-eelnõu, Gew 21, SGB, UGB, MLS,  MTVS,  SMT S) 

2, peatükk - Majandustegevusega alustamine (regulatsioon „kas” s uhtes) : struktuuriüksus koondab kõik majandustegevuse 
alustamisel relevantse regulatsiooni 

4. Peatükk - Majandustegevuse lõppemine ja peatumine : Ohu tõrjumisega seotud juhtumitel katusmõisteks 
majandustegevusega tegelemise õiguse äravõtmine, st keelamine või tegevusloa peatamine või kehtetuks tunnistamine. 
 

Reguleeritud majandustegevuse puhul tegevusloakohustuse: isikuline ja sisuline 
tegevusluba (AGewO §§ 16 – 25 järgi „sobivustõend”; GewO §§ 29 jj, „Personal- und 
Sachkonzession”) 
 

Reguleeritud majandustegevus (vdl AGewO § 18, §§ 94 – 150): 
- teostamispiirangud 
- lubatavuspiirangud 
 

Vaba majandustegevus (AGewO § 
5 lg 2 lause 1 var 4, §§ 151 - 160): 
- teostamispiirangud 

Majandustegevuse üldnõuded, eelkõige  üldine teatamiskohustus (AGewO § 5 lg 1, § 339; GewO § 14 lg 1). Samuti isiku 
ohutus/usaldusväärsus, kuid seda eeldatakse (AGewO §§ 8 – 15;  GewO § 35 lg 1). 
 

Majandustegevusel erilised nõuded (AGewO §§ 16 – 25, GewO §§ 29 – 40): 
tegevusloakohustus - lubatavuspiirangud 

3. Peatükk - Majandustegevuse teostamine („kuidas”) :  struktuuriüksus koondab kogu majandustegevuse teostamist 
puudutava üldise regulatsiooni, sh nt järelvalvesätted 
 

Majandustegevusel üksnes üldised 
nõuded: 
- Teatamiskohustus (AGweO, 
GewO § 14) 
- Muud üldised nõuded, sh õigus- ja 
teovõimelisus 

1. peatükk – Ülesanne, majandustegevuse vab aduse põhimõte, reguleerimisala, mõisted, majandust egevuse register  ja 
ühtne kontaktpunkt, muud printsiibid 

6. Peatükk – Karitsussätted:  karistusõiguslik sanktsioneerimine trahvide näol (AGewO §§ 366 – 373; Saksa GewO §§ 143 – 
148b). 

Isikulise või sisulise 
tegevusloa aluseks olevate 
nõuete rikkumisel 
tegevusloa kehtetuks 
tunnistamine (AGewO § 74 
lg 2 ja AGewO § 5 lg 1, § 
16 lg 1 koosmõjus vastava 
tegevusala erisättega). 
Leebem meede: 
ettekirjutus vastavalt 
KorraKS §-le 24 
 

Muud lõppemise 
juhtumid: 
- õigusest loobumine 
(AGewO § 93)., 
- füüsilise isiku surm või 
juriidilise isiku 
likvideerimine, 
- Kohtuotsus (AGewO § 
90). 
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§ 17. Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus 

1. Peatükk – ülesanne, majandustegevuse vabaduse põ himõte, 
reguleerimisala, mõisted, muud printsiibid 

 
1.1. Alajaotuse moodustamise lähtekaalutlused 
 
Välisriigid: DIHT-juhis923, §§ GewO 21 2003 Titel I §§ 1 jj, GewO 21 2008 Titel I §§ 1 jj, AGewO 
[osaliselt] §§ 1-4 ja §§ 29-37, GewO Titel I §§ 1 jj, MLS I osa, MTVS I osa. 
 

1.1.1. Peatüki eesmärk 

MTS üldosa seaduse esimese peatüki põhiline eesmärk on vastata küsimusele, mis on MTS üldosa 
seadus, milleks see on vajalik ning milline on sell e sisu . Vastamaks toodud küsimustele peab 
leidma võimaluse üldiste dogmaatiliste aluste leidmiseks: MTS üldosa seaduse esimene peatükk 
paneb paika seaduse eesmärgi ja ülesande, reguleerimisala, mõisted, printsiibid ning muud terve 
seadustiku, st normid, mis kehtivad mistahes majandustegevuse suhtes, samuti normid, mis kehtivad 
MTS üldosa teiste peatükkide suhtes924. Sellise alajaotuse moodustamisel on peamiseks eeskujuks 
võetud Saksa ja Austria õigus, aga ka Tsehhi 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 tule925.   
 

1.1.2. Peatüki sisu 

MTS üldosa seaduse esimene peatükk sätestab esmalt majandustegevuse ülesande, seejärel 
majandustegevuse vabaduse põhimõtte, reguleerimisala ning olulisemad majandustegevuse mõisted. 
 
Kõigepealt sätestab esimene peatükk MTS üldosa ülesande . Siinkohal on võimalik kaks lahendust. 
MTS üldosa ülesanne on võimalik sätestada sisuliselt ning vastavalt üldosa struktuurile. Esimese 
puhul on MTS üldosa seaduse  ülesanne tagada igaühele põhiseaduslikult kaitstud 
majandustegevusega tegelemise õigus (majandustegevuse vabaduse põhimõte). Teise puhul on 
kujundatakse ülesande sõnastuse vastavalt MTS üldosa seaduse struktuurile: MTS üldosa seaduse 
ülesanne on sätestada majandustegevusega tegelemise õiguse tingimused ja kord, sh reguleerida 
majandustegevuse alustamist, teostamist ja lõpetamist ning MTS üldosa seaduse karistusõiguslikku 
sanktsioneerimist (vdl KaubTS § 1 lg 1). 
 
Esimese peatükis tuleb lisaks seaduse ülesandele selgelt defineerida ning sisustada 
majandustegevuse vabaduse põhimõte . Sellega muudetakse majandustegevuse vabadus reegliks, 
millest ainult majandustegevuse seaduses sätestatud juhtudel ning tingimustel kõrvale kalduda võib. 
Tuleks teha fundamentaalne otsus selle kasuks, et vaba ja reguleeritud majandustegevus 
otsustatakse ettevõtja, st majandustegevuse vabaduse (PS § 29 ja § 31) kandja ega mitte (üksnes) 
riigi, st järelvalve perspektiivist. Küsimus on juurdepääsust majandustegevusele ning korra- ja 
majanduspoliitilise perspektiivi vahekorrast. Majandustegevuse vabadus on vastavalt põhiseadusele 
eelkõige isiku avaliku õiguse subjektiivne õigus alustada sõltumatult avalikust võimust enda 
majandustegevust ning jätkata juba eelnevalt alustatud majandustegevust. Majandustegevuse 
vabadusest tuleneb seaduse eesmärk. Majandustegevuse vabaduse juures on oluline rõhutada, et 
sellele ei saa tugineda avaliku võimu kandja. 
 
MTS üldosa esimese peatüki järgmine struktuuriüksus võiks paika seada majandustegevuse 
seadustiku reguleerimisala . See tuleneb ühest küljest MTS eesmärgist ning ülesandest ning teisest 
                                                      
923 Vdl Gewerberecht aus einem Guß – Leitsätze für ein Gewerbegesetzbuch, Deutscher Industrie- und Handelstag, vorgestellt 
vom Hauptgeschäftsführer des DIHT Franz Schoser, Bonn, WuV 1981, 188,  197. 
924 Vdl majandustegevuse seadustiku üldosa sisu kohta M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 126 jj. 
925 Vt GewO esimest polme peatükki: Untertitel I  „Allgemeine Erfordernisse”, Titel II „Stehendes Gewerbe”, sh 
teatamiskohustus §–s 14, Untertitel III „Umfang, Ausübung und Verlust der Gewerbebefugnisse”; Samuti AGewO 1. Haupstück 
„Allgemeine Bestimmungen”, kusjuures alustamist ja teostamist reguleeritakse ühtselt (AGewO § 5 lg 1), mistõttu on eristamine 
vähemmärgatav; Vdl. M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 127. 
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küljest majandustegevuse mõistete sisust. Seega moodustab seaduse reguleerimisala laiemas 
tähenduses majandustegevuse teostamise lubamine või keelamine vastavalt majandustegevusest 
lähtuvatele ohtudele. Seaduse täpset sisulist ning isikulist reguleerimisala piiritletakse 
majandustegevuse põhimõistete kaudu (majandustegevus, tegevusluba ja majandustegevust teostav 
isik). 
 
Mõisteid  puudutava alajaotuse (§ 17 punkt 1.2.5.) eesmärk on majandustegevusega seotud põhiliste 
mõistete ühtne tõlgendamine. Selle saavutamiseks on kasulik seaduses kasutatavatele 
põhimõistetele võimalikult selgelt määratletav sisu anda. Võtmemõistetena tulevad defineerimisel 
kõne alla sellised terminid, nagu majandustegevus, majandustegevusega tegelev isik, 
tegevusloakohustus ja tegevusluba, esindaja, tegevuskoht, majandustegevuse asutus, 
majandustegevuse järelevalve asutus ning ühtne kontaktpunkt. Lisaks põhimõistetele võib 
otstarbekas olla defineerida ka teisi majandustegevuse õiguses sageli esinevaid mõisteid. 
Põhimõistete defineerimise tähtsus kerkib esile, kui pidada silmas, et nõnda on põhimõisteid võimalik 
samatähenduslikult kasutada nii majandustegevuse seadustiku enda kui ka normiviite kaudu teiste 
seaduste raames. Majandustegevuse põhimõistete koondamine MTS üldosa seadusesse võimaldab 
neid ülevaatlikult presenteerida õiguse kohaldajatele, seadusandjale ning ülejäänud lugejatele.  
 
Käesolev peatükk sätestab lisaks eelnevalt mõistete defineerimisele ka majandustegevuse asutuse, 
majandustegevuse järelevalve asutuse ja ühtse kontaktpunkti ülesanne te ringi , samuti 
majandustegevuse registri pidamise alused.  
 
Peale selle sätestab üldosa menetlusülesannete üleandmise ning menetluse privat iseerimise 
printsiibi  ning elektroonilise menetluse printsiibi . Esimese järgi võib majandustegevuse asutus 
üksikuid tegevusloa menetluse etappe või terve tegevusloa menetluse üle anda kolmandale isikule, 
kui on kindlaks tehtud, et kolmas isik on usaldusväärne ning sellele ei seisa vastu avalik huvi. 
Elektroonilise menetluse printsiip näeb ette, et majandustegevuse asutus tagab, et MTS üldosas 
sätestatud menetlusi saab läbi viia elektrooniliselt ning et tegevusluba, st haldusakt võib adressaadi 
nõusolekul olla elektroonilisel kujul. 
 
 
 
1.2. Regulatsiooni ettepanek ja selle põhjendus 

 

1.2.1. MTS üldosa seaduse ülesanne 

Välisriigid: DIHT-eelnõu § 1, GewO 21 2003 § 1, GewO 21 2008 § 1 lg 1 ls 1 KWG § 6 lg 4, 
FinDienstAufsG; Eesti õigus: KaubTS § 1 lg 1 
 
1.2.1.1. Ülesande sätestamise vajalikkus ning selle paiknevus  
Kuivõrd MTS üldosa ülesanne tuleneb majandustegevuse vabaduse põhimõttest, ei reguleerita seda 
välisriikides sageli iseseisva sättena, vaid piirdutakse üksnes majandustegevuse vabaduse põhimõtte 
positiivsätestamisega. Selguse huvides on siiski kasulik seaduse ülesanne eksplitsiitselt välja tuua, 
sest MTS ülesanne omab tähtsust kogu seadustiku tõlgendamise seisukohast ning võimaldab nii 
rakendajal kui seadusandjal edaspidi selle järgi orienteeruda. MTS eesmärk ja ülesanne tuleks seega 
sarnaselt saksa SGB-le, keskkonnaseadustikule ning teistele kaasaegsetele õigusaktidele926 
sätestada seadustiku üldsätetes. Küsitav on, 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 kaasaegne seadusetehnika eeldab ülesande sätestamist seaduse alguses. Sellele 
seadustehnilisele küsimusele võib jätta siinkohal detailselt vastamata, 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. 
 
1.2.1.2. MTS üldosa ülesande sõnastusettepanek (GewO 21 2003 § 1) 
MTS üldosa ülesanne on tagada igaühele põhiseaduslikult kaitstud majandustegevusega tegelemise 
õigus (majandustegevuse vabaduse põhimõte). Alternatiiviks on ülesande sõnastuse kujundamine 

                                                      
926 Vdl SGB § 1 – sotsiaalseadustiku ülesanded;  BISchG § 1, KrW/AbfG – seaduse eesmärk. 
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vastavalt MTS üldosa seaduse struktuurile: MTS üldosa seaduse ülesanne on sätestada 
majandustegevusega tegelemise õiguse tingimused ja kord, sh reguleerida majandustegevuse 
alustamist, teostamist ja lõpetamist ning MTS üldosa seaduse karistusõiguslikku sanktsioneerimist 
(vdl KaubTS § 1 lg 1). 
 

1.2.2. Majandustegevuse vabaduse põhimõte 

 
Välisriigid: GewO § 1 lg 1, DIHT-eelnõu 1991 § 1, GewO 21 2003 § 1 ja § 3, GewO 21 2008 § 1, 
AGewO §§ 29-38, MLS § 5 lg 1, § 10, MTVS art 6 lg 1; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 9 lg 1 lit 
b; Eesti õigus: PS § 29 lg 1, § 32, ÄS  § 4 lg 1 ja 2 
 
1.2.2.1. Majandustegevuse vabaduse põhimõtte sätestamise vajalikkusest  
MTS üldosa seaduse esimene paragrahv võiks sätestada majandustegevuse vabaduse põhimõtte927. 
Majandusvabaduse põhimõte omab topeltkarakterit: esiteks on see õiguskorrale üldist mõju 
avaldav objektiivne printsiip ning teiseks annab ma jandustegevuse vabaduse põhimõte 
igaühele subjektiivse õiguse tegeleda majandustegev usega 928. Edaspidised majandustegevuse 
vabaduse piiranguid tuleb sellisel juhul majandustegevuse vabaduse objektiivset karakterit silmas 
pidades mõõta selle alusel, kas need on kooskõlas või vastuolus majandustegevuse vabaduse 
põhimõttega. Teenuste direktiivist tuleneb põhimõte, et alati tuleb uut teenuste osutamise vabadust 
piiravat regulatsiooni kaaluda ja põhjendada (art 15, punkt, vt § 13 punkt 2.4.5.). Nii ilmneb teenuste 
direktiivi kontekstis üks majandustegevuse vabaduse objektiivne funktsioon. Kuid antud printsiibi 
osakaal ilmneb ka hilisemal spetsiaalse õigusmaterjali integreerimisel majandustegevuse 
seadustikku. Nimelt tuleb iga spetsiaalse regulatsiooni viimisel majandustegevuse seadustiku eriossa 
kontrollida selle vastavust majandustegevuse vabaduse põhimõttele. Arendades siinkohal edasi J. 
Isensee mõttekäiku, et kehtiva õigusolukorra muutmise õiguspoliitiline põhjendamiskohustus peab 
lasuma seetõttu muutjal, et mitte häirida üldises õigusteadvuses eksisteerivaid norme ilma kaaluka 
põhjuseta selliselt, et kahjulikud tagajärjed kaaluvad õigusmuudatusest saadava eelise üles929, võib 
majandustegevuse vabaduse põhimõttele omistada ülesande kohustada seadusandjat iga 
spetsiaalse regulatsiooni edasist kehtimise vajadust kaaluma ning muutmist põhjendama930. Kuivõrd 
ka majandust suunavad meetmeid võivad piirata majandustegevuse vabadust ning suunavaid 
meetmeid võib põhimõtteliselt tulevikus majandustegevuse seadustikku integreerida, alluvad ka 
kaudsed piirangud majandusvabaduse põhimõtte vastavuskontrollile, mis aitab omakorda kaasa 
normide lihtsustumise protsessile931. Üldise majandustegevuse vabaduse põhimõtte kõrval, mis 
väljendab Eesti Vabariigi põhiotsust vaba turumajandusliku ühiskonnakorralduse kasuks, annab 
majandustegevuse vabaduse põhimõte ka igaühele on avaliku subjektiivne õiguse  tegeleda 
majandustegevusega.   
 
1.2.2.2. Majandustegevuse vabaduse põhimõtte sõnastus 
 
a) Sõnastusettepanek 
Igaühel on põhiseaduslikult kaitstud õigus tegeleda majandustegevusega (majandustegevuse 
vabadus). Majandustegevusega tegelemise õigust võib kasutada vastavalt seadusest tulenevatele 
üldistele ja erilistele tingimustele. Majandustegevuse vabaduse piirangud ja erandid võib sätestada 
seadusega või seaduse alusel ning on õigustatud avalikust huvist tulenevate kaalukate põhjustega. 
Seejuures võiks seada paika abstraktsed raamid, mida saab seaduse alusel reguleerida. 
  
b) Põhiseaduslikult kaitstud 
Seejuures rõhutatakse eksplitsiitselt igaühe majandustegevusega tegelemise õiguse põhiseaduslikku 
kaitset, sest sarnaselt Saksamaal väljakujunenud arusaamale, et majandustegevuse vabadus tugineb 
põhiseadusest tulenevale kutsevabadusele (GG art 12) on ka Eestis möödapääsmatult 
majandustegevuse alustaladeks põhiseadusest tulenevad suunised (PS § 29 lg 1 ja PS § 31). Nii 
seotakse lihtseaduslik printsiip põhiseadusega, mille tulemusena välditakse majandustegevuse 
vabaduse muutmist paljaks formaalseks printsiibiks, millega seaduseandja võib oma suva järgi ümber 
käia932. Kuivõrd Saksamaal orienteerutakse GG art-st 12 tuleneva elukutsevabaduse piiramise 
                                                      
927 Vdl Majandustegevuse vabaduse põhimõtte kohta üldiselt nt R. Stober, § 45 lk 29 jj. 
928 Vdl P. J. Tettninger teoses: Tettinger/Wank, GewO § 1 äärenr 68 jj; K. H. Friau teoses. GewO § 1 äärenr 200 jj. 
929 J. Isensee, Mehr Recht durch weniger Gesetze, lk 144 j. 
930 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 128. 
931 Vdl. M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 129. 
932 Vdl. H. Heinrich, Entwicklungstendenzen des Gewerberechts, DVBl 1983, 982 jj. 
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õiguspärasuse hindamisel pikaajalise kõrgtasemelise kohtupraktika kaudu välja kujunenud nn kolme-
astme-teooriast 933, siis on sellele kasulik tähelepanu pöörata ka Eesti kontekstis. Kolme-astme-
teooria kohaselt on objektiivsed ja subjektiivsed piirangud majandustegevusele lubatud vaid kindlatel 
alustel. 
 
c) Igaüks 
Formuleering „igaüks” on laiahaardelise mõistena valitud teadlikult, et võimalikult palju eraõigusliku 
majandustegevuse vorme hõlmata. Formuleering „igaüks” hõlmab ka ettevõtteid, mille omanikeks on 
üheaegselt nii eraõiguslikud isikud kui ka avaliku võimu kandja (nn segamajanduslikud ettevõtted) 
vähemalt nii kaua, kui eraõiguslike isikute mõju ettevõttele on valitsev. Avaliku võimu kandja ning 
tema valitseva mõju all (omandis) olevad ettevõtted seevastu formuleeringu „igaüks” poolt hõlmatud ei 
ole, sest nendele ei laiene põhiseaduslik kaitse. 
 
d) Seadusest tulenevad üldised ja erilised tingimused 
PS § 29 lg 1 ls 2 ja § 31 ls 2 nimetatud seadusreservatsioonist tulenevalt võib majandustegevusega 
tegelemise õiguse kasutamise tingimused ja korra sätestada seadus. Nii refereerib seadus 
põhiseaduslikku kaitseala klauslit, tuues esile, et eelkõige on kaitstud majandustegevusega 
alustamine, kuid majandustegevuse teostamise suhtes kehtib majandustegevuse vabadus 
kitsendatult. Eelkõige tuleks MTS üldosa seaduses seega üldiselt sätestada, et PS §§-dele 29 ja 31 
tuginevat majandustegevusega tegelemise õigust võib kasutada isik tingimusel, et majandustegevus 
vastab üldistele ja erilistele seadusest tulenevatele nõuetele. Täpsustavalt võiks lisada, et isik võib 
majandustegevusega tegeleda erinevates tegevuskohtades ja mitmel tegevusalal, kui ta on täitnud 
seaduses igale tegevusalale ja tegevuskohale kehtestatud subjektiivsed või objektiivsed tingimused 
(AGewO § 30 ja § 46). Kokkuvõtvalt tähendab see, et isik peab alustamisel ja teostamisel täitma 
teatud kohustusi. Samuti võimaldab tingimustele vastamise klausel sätestada majandustegevuse 
järelevalvega seonduv. 
 
e) Avalikule huvile tuginevad  
Kui majandustegevuse üldistele ja erilistele tingimustele vastavuse nõue üksnes konkretiseerib 
põhiseadusliku majandustegevuse vabaduse ulatust, siis formuleering „avalik huvi” annab sisu 
majandustegevusega tegelemise õiguse kasutamise piirangupõhjustele. Avalik huvi määratlemata 
õigusmõistena teenib teiste õigushüvede dünaamilist kaitset. Avalik huvi tagab nii seadusandjale kui 
täidesaatvale võimule vajaliku paindlikkuse. Tähtis on silmas pidada, et MTS üldosa eesmärk on 
kaitstakse üksnes avalikku huvi  ega mitte puhast erahuvi. Küsitav on, kuidas avalikku ja erahuvi 
piiritleda. Pidepunktiks on normi iseloom, millele kaitstav õigushüve tugineb. Nii võib postuleerida 
põhimõtte, et kaitstakse avaliku õiguse normidele tuginevaid hüve sid, st kaitstakse ka 
üksikisikute õiguseid, mis tulenevad avalikust õigu sest (avalikud subjektiivsed) õigused.   
 
Mõelda tuleb sellele, milliseid konkreetseid õigushüvesid avalik huvi hõlmata võib. Siinkohal on 
ostrabekas pöörata pilk EÜL-s tunnustatud õigushüvede poole sest harmoniseerimisprotsessi 
tulemusena muutuvad just Euroopa Ühenduse õigusaktides tunnustatud õigushüved majanduse 
kontrollimisel järjest tooniandvamaks934. Nii on tegevusloakohustuse ülesanne kaitsta järgmiseid 
õigushüvesid: 
 
Kollektiivsed õigushüved: 

- avalik kord ja avalik julgeolek935, kõlblus, keskkond, põhiseaduslik kord, kunstilise, ajaloolise 
või arheoloogilise väärtusega rahvuslik rikkus (EÜL art 30, art 39 lg 3, art 46, art 55, art 64,  
art 174 lg 1, ELPH art 37, PS § 19 lg 2, PS § 5 ja § 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, KorrKS § 3, GewO § 38 lg 2, BImSchG § 1, 
LufgVG § 27c, TKG § 2, EnWG § 2). 

 
Individuaalsed avalikust õigusest tulenevad õigushüved (osaliselt nimetatakse ka asjaõiguslikeks või 
personaalseteks õigushüvedeks): 

- inimeste, loomade või taimede tervis936 ja elu, inimväärikus, privaatsus, omand (sh tööstus- ja 
kaubandusomand), tarbijate huvid, naabrite huvid, töötajate huvid, noorsoo huvid (alaealiste 
kaitse), võlausaldajate huvid, konkurentsi kaitsmine (vt kas kollektiivne või individuaalne), 

                                                      
933 Vdl BVerfGE 7, 377 jj; 400 jj (apteekide otsus). 
934 R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 9 lk 68. 
935 Vdl nende õigushüvede kohta EuGH, EuZW, 2004, 753 jj. 
936 Vdl nende õigushüvede kohta EuGH, EuZW 2001, 413; EuGH, EuZW 2003, 334 jj. 
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isiku kaitsehuvi pettuse vastu (EÜL art 30, art, 46,  art, 55, art 153, art 174 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 §§ 4 j, EnWG § 1, GSPSG § 5). 

 
f) Kaalukad piiramise põhjused 
Siiski ei piisa erandite õigustamiseks igasugune avalikule huvile tuginev põhjus, vaid „kaalukas” 
põhjus, mis võib tuleneda näiteks keskkonnakaitse või tarbijakaitse aspektidest. Kaaluka põhjuse 
nõude näeb ette ka teenuste direktiivi art 9 lg 1 lit b ning seda nõuet on tunnustanud ka Euroopa 
kohus (vt üleval § 13 punkt 2.4.3, lk 155). Kaitstavad õigushüved piirangupõhjustena tuleneda 
rahvusvahelisest õigusest ja Euroopa õigusest ning põhiseadusest. Seega peab majandustegevuse 
vabadusele vastukaaluks piirangupõhjusena sätestatud „avalik huvi” tagama olukorra, kus 
majandustegevusega tegelemise õigust ning ühiskonna ohutust tagavad normid on omavahel 
optimaalses suhtes. Majandustegevuse üldosa seaduse tegelik ja sügavam ülesanne on seega 
püüelda võimalikult efektiivselt selle suunas, et tagada majandustegevuse vabadus ning kaitsta 
avalikkust, tarbijaid, majandustegevuspersonali ning majandustegevuskeskkonda ohu ennetamisele, 
ohu tõrjumisele ning ohu tagantjärele kõrvaldamisele suunatud meetmete kaudu937. Seega tagab 
MTS ühest küljest igaühele majandustegevusega tegelemise õiguse ning teisest küljest sätestab 
nõuded majandustegevusele, samuti nõuete järgimise üle järelevalve teostamise korra. 
 
g) Piirangupõhjuste sõnaselge sätestamine 
Küsitav on, kas tuleks teatud õigushüved piirangupõhjustena sõnaselgelt seadusesse viia. Kuivõrd 
kaitstavate õigushüvede spektrum on ka Eesti õiguses väga lai on raske selle küsimuse üle lõplikult 
otsustada. Võimalik on lisada avatud loetelu kaitstavatest õigushüvedest, kuid ka siis tekib küsimus, 
mida loetelust välja jätta. Näiteks võib sätestada, et majandustegevuse vabadust võib piirata vaid 
juhul, kui see on õigustatud avalikule huvile tuginevate kaaluka põhjustega, eelkõige siis, kui piirang 
on vajalik avalikkuse, majandustegevuspersonali, keskkonna ning teiste õigushüvede kaitseks, samuti 
õigushüvedele tekkinud ohu ennetamiseks, ohu tõrjumiseks ning ohu tagantjärele kõrvaldamiseks. 
Tõenäoliselt piisaks siiski üksnes „avaliku huvi” sisestamisest. Peale selle on sageli üksikud 
õigushüved kaitstud spetsiaalsete seaduste kaudu. Tarbijakaitse on tagatud lausa Euroopa Ühenduse 
tasandil (EÜL art 153). 
 
h) Erand 
Erand majandustegevuse vabaduse suhtes on olukord, kus isikul on täielikult keelatud 
majandustegevusega tegeleda. Seaduslikuks erandiks majandustegevuse vabadusest on näiteks 
juhtum, kus majandustegevusega ei või tegeleda isik, kellelt see õigus on kohtuotsuse alusel ära 
võetud või on tegevusalal kehtestatud majandustegevusega tegelemise absoluutne keeld. 
 
1.2.2.2. Majandustegevusega tegelemise õiguse kandja 
Kuigi majandustegevuse vabadus sätestab, et majandustegevusega tegelemise õigusega võib 
tegeleda igaüks, oleks selguse huvides kasulik täpsustavalt sätestada, et majandustegevusega 
tegelemise õigus on iga füüsilise või juriidilise isiku subjektiivne avalik õigus, kui seaduses ei ole 
sätestatud teisiti. EL ja EMR või välismaa füüsiline ja juriidiline isik võib Eestis majandustegevusega 
tegeleda samadel alustel Eesti füüsilise või juriidilise isikuga, kui seadus ei sätesta teisiti. 
 
1.2.2.3. Majandustegevusega tegelemise õiguse sisu 
 
Välisriigid: GewO § 1, AGewO §§ 29 – 37; Eesti õigus: PS §§ 29 ja 31, 
 
Majandustegevusega tegelemise õiguse sisu võiks kirjeldada, kui toimingute kogumit, mida ettevõtja 
oma tegevusala raames ette võtta võib. Sätestada tuleks MTS üldosa seaduses, et 
majandustegevusega tegelemise õiguse sisu sätestab seadus. Majandustegevusega tegelemise 
õigus annab isikule kolme vabaduse kolme aspekti suhtes: õiguse vabalt alustada 
majandustegevust, seda teostada ning vabatahtlikult  lõpetada. Alustamise õigus võimaldab 
seejuures isikule vabalt valida mistahes elukutset ja tegevusala, sh ettevõtlusvaldkonda (PS §§ 29 ja 
31). Teostamise õiguse raames võib isik eelkõige teha seaduses sätestatud viisil oma elukutse, 
tegevusala raames tehinguid, teha muid toiminguid, mida majandustegevus endaga kaasa toob  ning 
mis ei ole seadusega keelatud või muul moel reguleeritud ning kasutada käitiseid. Lubatud peaks 
olema ka mitme erineva majandustegevuse samaaegne teostamine erinevates või samas kohas ning 

                                                      
937 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 45 lk 11. 
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ühe ja sama majandustegevuse teostamine erinevates asukohtades. Kasulik oleks reguleerida, et 
majandustegevuse nõuete rikkumine ei ole tehingu tühisuse või vaieldavuse aluseks, kui MTS üldosa 
seadusest ei tulene teisiti. Kuigi majandustegevusega tegelemise õiguse sisu määrab seadus, näeb 
Austria ette regulatsiooni, mille kohaselt märgitakse majandustegevusega tegelemise õiguse lubatav 
ulatus ka majandustegevusteates või tegevusloas (AGewO § 29). 
 
1.2.2.4. Majandustegevusega tegelemise õiguse ülekandumise mittelubatavus 
Sõnaselgelt võiks välja tuua, et majandustegevusega tegelemise õigust ei saa ettevõtja subjektiivse 
avaliku õigusena üle anda (AGewO § 38). Seda õigust võib teostada kolmandate isikute kaudu 
seaduses sätestatud ulatuses (AGewO § 38). 
 
1.2.2.5. Majandustegevusega tegelemise õiguse tõendamine (GewO 21 2008 § 32) 
Selguse huvides tuleks sätestada küsimus, kuidas isik tõendab, et tal on lubatud majandustegevust 
teostada. Majandustegevusega tegelemise õigust tõendab vaba majandustegevuse korral 
majandustegevusteate vastus (st registreering majandustegevuse registris)  ja reguleeritud 
majandustegevuse korral tegevusluba. 
 

1.2.3. Majandustegevuse vabadus ning avalik võim 

Välisriigid: GewO 21 2003 § 7, BHO § 7 lg 1; Euroopa õigus: EÜL art 48 lg 2, 86 lg 1 ja lg 2, teenuste 
direktiiv art 2 lg 2 lit a,  
 
1.2.3.1. Erisused avaliku võimu kandja majandustegevuse vabaduse suhtes  
MTS üldosa seaduses tuleks puudutada ka avaliku võimu kandja majandustegevuse õiguse 
teostatavuse ulatatust, sest avaliku võimu kandja ei saa tugineda PS §§-dele 29 ja 32. Avaliku võimu 
kandja majandustegevuses osalemine moodustab omaette teemade kompleksi, mis hõlmab näiteks 
avaliku võimu majandustegevuses osalemise vormide lubatavust, majandustegevusega tegelemise 
õiguslikke aluseid, kohalike omavalitsuste majandustegevusega tegelemise lubatavust, 
privatiseerimisõigust, avalike hangete ning halduskoostöö õigust ja nende teemadega seotud 
õiguskaitseküsimuste ringi. Siinkohal on aga eelkõige küsitav, kas oleks MTS üldossa viia 
regulatsioon juhtumiks, kus majandustegevusega tegelevaks isikuks on avaliku võimu kandja.  
 
1.2.3.2.Avaliku võimu majandustegevuses osalemise vormid 
Reeglina võivad turumajandusele orienteeritud õiguskorras majandustegevust teostada ainult 
eraõiguslikud isikud938. Siiski on üldtunnustatud, et ka avaliku võimu kandja võib majandustegevusega 
tegeleda. Seejuures tuleb avaliku võimu majandustegevuse võimalike juriidiliste vormidena kõne alla 
avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik ning juriidiline isik, kelle omanikeks on nii eraõiguslik kui ka 
avalik-õiguslik isik (nn segamajanduslik ettevõte). Euroopa Ühenduse õiguses nimetatakse 
avalikeks ettevõteteks riigi osalusega äriühinguid,  kelleks on kõik ettevõtjad, kelle suhtes 
ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada  valitsevat mõju omandiõiguse, 
finantsosaluse või ettevõtja suhtes kehtivate eeski rjade alusel (EÜL 86 lg 1, transparentsuse 
direktiiv art 2 lg 1 lit b). Legitimeerituks peetakse reeglina avaliku võimu osalemist majanduses 
üksnes infrastruktuuri hea toimimise eesmärgil, kuid siinkohal eeldab täpsete piiride tõmbamine eraldi 
analüüsimist. 
 
1.2.3.3. Avaliku võimu kandja majandustegevusega tegelemise piiramise sätestamise vajalikkus 
Kuivõrd MTS üldosa seadus leiab oma kandepinna PS §§-des 29 ja 31, ei ole avaliku võimu kandja 
majandustegevus põhimõtteliselt MTS üldosa teema. Siiski võiks MTS üldosa võiks olla sobivaks 
plattvormiks, milles sätestada avaliku võimu kandja majandustegevustega tegelemise üldised alused, 
sest nii oleks võimalik seaduse adressaadil MTS üldosast kätte saada teine oluline 
majandustegevuse aspekt – avaliku võimu kandja majandustegevus (õigusselguse argument). Nii 
loodaks ka selles osas suunis eriseaduse kujundamiseks. Sellise regulatsiooni tegelik vajadus sõltub 
aga ilmselt pigem sellest, kas täna kehtivas õiguses juba leidub kuskil selline üldine sätestus (vt üleval 
§ 17 punkt 1.2.2.1). Arvestades, et Justiitsministeeriumis on väljatöötamisel halduskorralduse 
seaduse eelnõu, oleks süstemaatiliselt õigem, kui avaliku võimu kandja majandustegevusega seotud 
küsimused enda kandepinna just selles õigusaktiks leiaksid. 
 

                                                      
938 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 45 lk 31. 
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1.2.4. Reguleerimisala 

 
Välisriigid: GewO § 6, AGewO § 1, KWG § 6 lg 4, FinDAG, GewO 21 2003 § 1 lg 2, § 4, § 5 ja § 6, 
GewO 21 2008 § 3 ja 4, MLS § 1 ja 3, MTVS art 1, SMTS § 1 
 
1.2.4.1. Põhimõttelisi kaalutlusi reguleerimisala piiritlemisel 
Enim valmistab raskusi loodava MTS esemelise ehk sisulise reguleerimisala piiritlemine. Kuivõrd MTS 
üldosa seadus peab seadma suunised ka eriosale, oleks täpsem rääkida mitte üksnes MTS üldosa 
seaduse vaid kogu MTS reguleerimisalast. Siinkohal tasub lähemalt vaadelda Saksamaa 
kodifkatsioonidiskussiooni, mille puhul on MTS võimaliku reguleerimisala ulatuse üle juba arutletud. 
Saksa GewO reguleerimisala tuleneb eelkõige majandustegevuse mõiste sisust, kuid rohkete eri- ning 
kõrvalseaduste tõttu on majandustegevuse õigus siiski killustunu. Nii on saksa õiguse taustal 
majandustegevuse seadustiku reguleerimisala problemaatiline Lahtine on saksa õiguse puhul 
küsimus, millised eri- ning kõrvalseadused peaksid saksa majandustegevuse õiguse kodifikatsiooni 
korral seadustiku poolt hõlmatud olema. Seega on MTS reguleerimisala määratlemisel tegemist tervet 
avalikku majandusõigust puudutava piiritlemisprobleemiga.  
 
Siin osutub saksa õiguse tugevus, so kindlad õigusdogmaatilised alused, võimaliku 
majandustegevuse seadustiku reguleerimisala määratlemise problemaatiliseks. Kuivõrd saksa 
majandustegevuse õigus on vanem kui Saksa Liitvabariik, siis on aja jooksul tänaseks välja 
kujunenud kindlad õigusaktid, mida käsitletakse majandustegevuse põhiregulatsioonina (üld- ja 
eriosa) ning õigusaktid, mis sisaldavad majandustegevust puudutavat kõrvalregulatsiooni, ilma et 
seejuures piiritlemisküsimustega ning võimalike piiritlemiskriteeriumite leidmisega lähemalt 
tegeletakse. Majandushaldusõigust on lausa peetud sui generis distsipliiniks, millega ei tegele 
õigusteadlased ega majandusteadlased, vaid majandushaldusõigusteadlased, st see õigusvaldkond 
on olemuslikult ebatraditsionaalne. 
 
Seda, et MTS reguleerimisala piiritlemisküsimus on problemaatiline, tõendab Saksamaal kui Euroopa 
suurimas õigusriigis aastakümneid kestnud arutelu. Diskussioon saksa majandustegevuse õiguse 
kodifitseerimise, st põhiregulatsiooni piiritlemise üle algas viiekümnendatel ning kõrgaeg oli 
seitsmekümnendate lõpus ja kaheksakümnendate alguses. Sellel ajal tehti kirjanduses ja praktikas 
erilise tähelepanuga katseid majandustegevuse õigust süstematiseerida ja kontseptualiseerida. Siiski 
ei õnnestunud see piisavalt veenvalt ning tookord jäi kodifikatsioon loomata. Peamiseks 
komistuskiviks sai majandustegevuse seadustiku ulatus. Majandustegevuse õigust ei suudetud 
piisavalt hästi piiritleda, sest küsimus, mis on põhi- ja mis kõrvalregulatsioon, otsustab seadustiku 
tegeliku sisu. Majandustegevuse kõrvalregulatsioonil, st iseseisval õigusmaterjalil on sageli tendents 
tõlgendamise teel muutuda osaliselt majandustegevuse õiguse põhiregulatsiooni osaks. Olgu näitena 
toodud, et ühest majandustegevuse käsiraamatust võib leida viiteid kaugelt üle tuhande 
majandustegevusõiguslikule seadusele või määrusele, millest valdav osa on aga tegelikkuses 
iseseisvate õigusharude osaks. Ka täna on majandustegevuslike normide paljusus ning spetsiifilisus 
majandustegevusliku kodifikatsioonikriitikute peamiseks argumendiks939. M. Benda möönab 
piiritlemisprobleemi, kuid toob välja kolm võimalikku kriteeriumi, mille alusel MTS seadusitku 
reguleerimisala määratleda võiks, need on regulatsiooni eesmärk, õigusvaldkonna iseseisvus ja 
majandustegevuse mõiste. 
 
a) Piiritlemiskriteerium: ohutõrje ning majanduse suunamine 
Esiteks tuleb püüda välja selgitada regulatsiooni eesmärk. Tõstatada tuleb küsimus, milline on 
regulatsiooni eesmärk, kas ohutõrje (sh preventiivne ja repressiivne) või muudel põhjustel 
majandustegevuse suunamine. Reeglina kuulub ohutõrje eesmärgiga regulatsioon majandustegevuse 
põhiregulatsiooni (kas üld- või eriossa) hulka. Seevastu pigem suunamiseesmärgiga regulatsiooni 
tuleks pidada majandustegevuse kõrvalregulatsiooniks (nt majandustoetuste õigus, mis peab 
parandama riigi majanduslikku olukorda, telekommunikatsiooniõigus, mis sageli peab tagama hoopis 
meediavabaduse, ehitus- ja planeerimisõigus, mille ülesanne on suunata linnade ning regioonide 
arengut,  keskkonnaõigus, mis kaitseb loodust, kuigi sageli on lähemal vaatlusel ka keskkonnaõiguse 
eesmärk majandustegevuslik ohutõrje jne). Ilmselt võiks seda piiritlemiskriteeriumi täiendada veel 
selliselt, et majandustegevuse põhiregulatsiooniks loetakse seda õigusmaterjali, mille ülesanne on 
toetada majandustegevuse vabadust.  
 
                                                      
939 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 93. 
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Esimene piiritlemiskriteerium on põhimõtteliselt kasutatav, kuigi teatud juhtudel võib ka ohutõrje ning 
suunamise teineteisest eristamine problemaatiliseks muutuda. Nimelt võib lähemal vaatlusel sageli 
suunamine kaudselt ka ohutõrjeks osutuda. Esimese piiritlemiskriteeriumi kaudu on võimalik väita, et 
põhiregulatsiooni hulka arvatakse kogu regulatsioon, mille ülesanne on tagada majandustegevusest 
lähtuva ohu tõrjumise ning majandustegevuse vabaduse vaheline optimaalne vahekord 
(majandustegevuse seadustiku eesmärk).  
 
Siiski jääb esimese piiritlemiskriteeriumi puhul majandustegevuse põhiregulatsiooni piiritlemine 
problemaatiliseks, sest leidub mittemajandustegevuslikke õigusvaldkondi, mille üksikud osad siiski 
haakuvad majandustegevuse õigusega, st on ohutõrje eesmärgiga. Kuivõrd mõni muu süstemaatiline 
õigusvaldkond võib sisaldada nii majandustegevust puudutavat ohutõrje- kui suunamisregulatsiooni, 
siis tekib sageli küsimus, kas jätta majandustegevuse alane ohutõrjeregulatsioon 
mittemajandustegevuslikust õigusaktist välja, mis tingiks omakorda selle õigusvaldkonna killustatuse 
(nt keskkonna- ja ehitusõigus). Seega on sageli vajalik leida täiendavaid piiritlemiskriteeriume. 
 
b) Piiritlemiskriteerium: õigusvaldkonna iseseisvus 
Teiseks piiritlemiskriteeriumiks on õigusvaldkonna iseseisvus. Majandustegevuse põhiregulatsiooni 
hulka, st võimaliku majandustegevuse seadustiku raamidesse ei loeta sageli norme, mis võivad küll 
järgida majandustegevusest lähtuva ohu tõrjumise eesmärki, kuid on hõlmatud  iseseisvate 
õigusvaldkondade poolt, mille raskusekese ohutõrjel siiski ei lasu (tööõigus, sotsiaalõigus, 
keskkonnaõigus, sh emissioonikaitseõigus, ehitus- ja planeerimisõigus, konkurentsiõigus, 
maksuõigus, intellektuaalomandi õigus, subventsiooniõigus ehk majandustoetuste õigus, seadme-/ 
masinaohutusõigus, tooteohutuse seadus, telekommunikatsiooniõigus, ühinguõigus, 
andmekaitseõigus jne). Seega suunab teine piiritlemiskriteerium otsustamisel tähelepanu peamiselt 
sellele, kus lasub õigusvaldkonna raskuskese.  
 
Teine M. Benda poolt esitatud piiritlemiskriteerium ei tundu majandustegevuse õiguse ulatuse 
määratlemisargumendina väga veenev, sest küsitav on väidetav õigusselgus, mida saavutatakse 
iseseisvate õigusharude teineteisest lahus hoidmise tulemusena. Siinkohal tuleb esiteks eristada, 
kelle seisukohast tuleks õigusselgust hinnata. Samas tundub nii õiguse kohaldaja kui ka 
majandussubjekti seisukohast, et õiguskord muutub selgemaks hoopis seeläbi, et ühest seadustikust 
on võimalik kätte saada kõik nõuded, mis kehtivad majandustegevuse alustamise ning teostamise 
suhtes, olgu need siis keskkonnaõiguslikku, ehitusõiguslikku, tööõiguslikku vms laadi. 
 
Isegi kui ohutõrje eesmärgiga regulatsioon võib näida samaaegselt teise iseseisva õigusharu osana, 
tuleb majandustegevuse seadustikku kodifitseerida kogu majandustegevuse suhtes üldiselt ning 
majandustegevuse üksikute valdkondade suhtes kehtiv regulatsioon, mis, käsitleb 
majandustegevusega alustamist (st vastab küsimusele „kas”) 
ning majandustegevuse teostamist (st vastab küsimusele „kuidas”). 
 
Seega tuleb esimest ja teist piiritlemiskriteeriumi silmas pidades majandustegevuse seadustikku 
koondada nii palju kui võimalik majandustegevuse alustamist ning teostamist puudutavast 
regulatsioonist, mille eesmärk on ohutõrje ning majandustegevuse vabaduse optimaalne suhe. 
Samas peab vältima dubleerimist, mis seab majandustegevuse seadustikku koondatavale 
õigusmaterjalile selged piirid. Nii tuleb siiski välja jätta osa majandustegevusega tegeleva isiku suhtes 
kehtivatest keskkonnaalastest nõuetest, sest keskkonnaseadustik kehtib mitte üksnes 
majandustegevusega tegelevale isiku, vaid igaühe suhtes, kes keskkonda ohustab. Sama kehtib 
ehitus- ja planeerimisõiguse suhtes. Seega piisab teatud juhtudel viitamisest teistele 
majandustegevusest laiema reguleerimisalaga avalik-õiguslikele nõuetele. 
 
c) Piiritlemiskriteerium: majandustegevuse mõiste 
Kolmandaks piiritlemiskriteeriumiks on majandustegevuse mõiste. Kuivõrd saksa majandustegevuse 
mõistest on olemuslikult välja jäetud teatud valdkonnad (nt põllumajandus ja nn vabad elukutsed, sh 
nt advokaadid, notarid ja audiitorid), siis on saksa õiguses majandustegevuse põhiregulatsiooni 
piiritlemisel ka majandustegevuse mõistel oluline osa. Kindlasti annab esmase vastuse MTS 
kohaldatavuse kohta isiku tegevuse suhtes just eelkõige majandustegevuse mõiste, kuid see on siiski 
suhteliselt üldine piiritlemine. Seetõttu ei saa viimasest kriteeriumist M. Benda tähenduses ilmselt 
olulist tuge otsida, sest Eesti MTS hõlmaks kõiki tegevusalasid, va vähese tähtsusega 
majandustegevus (bagatellmajandustegevus). Sellele vaatamata toetab majandustegevuse mõiste 
esimese ja teise kriteeriumi kaudu majandustegevuse põhiregulatsiooni määratlemist. 
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1.2.4.2. Reguleerimisala sätte tähendus ja paiknevus MTS üldosa seaduses 
Reguleerimisala sätte ülesanne on õigussüstemaatiliselt paika panna MTS üldosa seaduse roll 
kinnipüüdva seadusena ning kindlustada MTS üldosa seaduse läbipaistev ning „õhuke” karakter. 
Seejuures ei ole MTS üldosa seadustikus eraldi välja toodud konkreetsete tegevusalade nimetusi ega 
kirjeldusi, sest selline regulatsioon on seotud üksikute tegevusaladele kehtestatud alustamis- ning 
teostamisnõuetega, mis on MTS eriosa reguleerimisala (DIHT-juhis 1981 nr 4). Kui reguleerimisala 
peaks sisaldama erandeid, oleks õige need eriseadustesse sisse viia, sest õigussüstemaatiliselt 
kehtib MTS üldosa seadus kõikidele majandustegevuse vormidele. Siiski on välisriikides püütud ka 
erandeid üldisesse regulatsiooni viia (AGewO §§ 2-4, GewO § 6 lg 1 ls 2), kuid sellist loetelu on raske 
reguleerida täielikult. Pigem oleks kasulik tegevusaladespetsiifilist metoodikat, mis oleks tõenäoliselt 
seaduse adressaatidele arusaadavam, kui mittetäielik loetelu MTS üldosas. Sellisel juhul oleks 
seadusandjal erandite tegemisel ka põhjendamiskohustus. Reguleerimisala puudutava normi 
materiaalse ulatuse kõrval tuleks tähelepanu pöörata ka selle süstemaatilisele paiknevusele enne 
majandustegevuse mõistet. Leitud on, et reguleerimisala sätete paiknemine vahetult pärast 
majandustegevuse mõistet (nii on reguleeritud AGewO §-s 5, DIHT- juhises 1981 ja DIHT-eelnõus 
1991 ning Liit-Liidumaade-eelnõus) viiks seadustikus süsteemivastuoluni, sest majandustegevuse 
mõiste peaks vältimatult olema laiema ulatusega, kui seadustiku tegelik reguleerimisala, st hõlmama 
ka reguleerimisala sättes esile toodavaid erandeid940. Seega oleks õigem kõigepealt paika seada 
reguleerimisala ning alles seejärel käsitleda majandustegevuse mõistet. 
 
1.2.4.3. MTS esemeline reguleerimisala 
 
Välisriigid: GewO § 2 lg 1 ja 6, AGewO §§ 1-4, GastG § 31, EStG § 18, DIHT-juhis 1981 nr 4, DIHT-
eelnõu 1991 § 4, GewO 21 2003  § 4, GewO 21 2008 § 3; Euroopa õigus: EÜL art 32, 
 
a) Esemelise reguleerimisala sõnastusettepanek 
MTS üldosa kohaldatakse majandustegevusele, välja arvatud juhul, kui käesolevas seaduses või 
erilistes majandustegevuse seadustes on ette nähtud teisiti (AGewO §§ 2-4, GewO § GastG § 3, 
DIHT-eelnõu 1991 § 4, GewO 21 2003 § 3, GewO 21 2008 § 3 lg1)941. 
 
b) Loominguline ja teaduslik tegevus, vabad elukutsed ning põllumajandus 
Erinevalt DIHT-eelnõu §-st 4, Liidu-Liidumaade-eelnõu §-st 3, saksa GewO §-st 6 ning AGewO §§-
dest 1-4 oleks otstarbekas MTS-i reguleerimisala materiaalset sisu laiendada. Loomingulise942 ja 
teadusliku tegevuse (vt loovisikute ja loomeliitude seadust943), vabade elukutsete ( ning 
põllumajandusliku tegevuse väljavõtmine MTS-i reguleerimisalast ei näi olevat õigustatud. Ka TMS § 
14 lg 2 loeb notari, kohtutäituri ja vandetõlgi tegevuse (nn vabad elukutsed) ning loovisikute 
loometegevuse, kaasa arvatud loomingulise või teadusliku tegevuse majandustegevuseks 
põhimõtteliselt majandustegevuseks, kui see on tulu saamisele suunatud. Nimetatud tegevuste 
väljavõtmine saksa ja austria reguleerimisalast on saksa õigusruumi traditsioon, millel ei ole 
süstemaatiliselt vajalik ning millel puudutav tegelik ratsionaalne põhjendus944. Mida rohkem 
majanduse sektoreid hõlmab MTS, seda enam võib rääkida majandustegevuse õiguse 
kodifitseerimisest. Samuti ei erista teenuste direktiiv majandustegevust teistest iseseisvatest 
tegevustest. Laiema esemelise reguleerimisala kasuks räägib ka kaalutlus, et seni majandustegevuse 
kodifikatsioonist hõlmamata tegevusaladel pidurduks tõenäoliselt ka uute normide loomine ning 
olemasolevate normide muutmine, sest huvigruppide surve seadusandjale väheneb selle võrra, et 
puudutatud õigusharu ei ole enam vaadeldav isoleeritult vaid ühe terviku osana945. Seega tuleb 
vabad elukutsed, loominguline ja teaduslik tegevus lugeda põhimõtteliselt 
                                                      
940 Sellisele süsteemiveale viitab ka Bundeswirtschaftsministerium enda seisukohas DIHT-eelnõus esitatud ettepanekute 
suhtes; Nii kuuluksid DIHT-eelnõu 1991 §-s 2 sätestatud majandustegevus mõiste definitsiooni kohaselt seadustiku 
reguleerimisalasse ka need tegevused, mis DIHT-eelnõu 1991 § 4 järgi majandustegevuse seadustikku kuuluma ei peaks, vdl 
Vorläufige Stellungnahme des Gewerberechtsreferates des Bundeswirtschaftsministeriums zu den DIHT-Vorschlägen für einen 
neuen Titel I eines Gewerbegesetzbuches, lk 4, selle kohta ka M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 129. 
941 Vdl R. Stober, NVwZ 2003, 1349, 1351. 
942 Loomeinimeste puhul küsitav, kas nad saavad tulu? Vdl selle kohta R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 
45 lk 25, 26. 
943 Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12825125.  
944 Vdl, R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 45 lk 23. 
945 Nii ka W. Joly, kes viitab sellele, et eriseadustes sageli esiplaanil seisvad majandustegevusvaldkonna huvid tingivad 
normidetulva, samal ajal kui laiema reguleerimisalaga seadustike puhul kord vastu võetud otsused pikema aja jooksul 
muutumatuna püsivad, GewA 1975, lk 73 jj.  
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majandustegevuseks, kui see vastab majandustegevuse  mõiste määratlusele. Vastupidine 
sätestus oleks süsteemivastane. Siiski ei peaks MTS kehtima põllumajanduslikele tegevustele EÜL 
art 32 tähenduses, vaid üksnes juhul, kui tegemist on majandustegevusliku toodete või teenuste 
müügiks pakkumisega (vdl GewO 21 2008 § 3 lg 2)946. Ka kehtiv õigus loeb põllumajandusliku 
tegevuse põhimõtteliselt majandustegevuseks, (vdl 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). 
 
Siiski on praktikas ilmsel raske tõmmata võrdusmärki tavapärase majandustegevuse ja vabade 
elukutsete ning loomingulise ja teadusliku tegevuse vahel. Pakilisem on see mure eelkõige ilmselt 
vabade elukutsete puhul. Küsitav on, millised elukutsed peaksid vabade elukutsete hulka kuuluma. 
Määravaks peab selle küsimuse üle otsustamise juures olma asjaolu, et elukutsele seadusega on 
kehtestatud teatud eristaatus, sageli privileegid (vdl GewO § 5). Selline eristaatus võib eelkõige olla 
tingitud avalik-õiguslike ülesannete täitmise kohustusest. Saksa ja Austria õiguses on vabade 
elukutsete ning tavapärase majandustegevuse eristamine sageli problemaatiline ning tekitab 
piiritlemisprobleeme (näiteks küsitav, kas vabaks elukutseks on ka loomaarst ja proviisor).  Siinkohal 
oleks MTS üldosas võimalik põhimõtteliselt kolm lahendus: 
 

- Seega oleks kokkuvõttes ilmselt kõige lihtsam lahendus, et MTS üldosa kehtib iga isiku 
suhtes, kes tegeleb majandustegevusega ning erisused nähakse ette eriseadustes. Sellise 
lahenduse kasuks räägib see, et nii ei pea siinkohal ühe või teise elukutse kuulumist MTS 
üldosa reguleerimisalasse detailselt analüüsima, sest see eeldaks eriossa tungimist. Vaba 
elukutse regulatsiooni eristamine tavapärastest majandustegevusest, st  MTS üldosa 
reguleerimisala kitsendamine eeldab sellisel juhul selgeid põhjendusi vähemalt seletuskirja 
tasandil. Teisest küljest seaks selline säte ohtu MTS kui üldosa seaduse tähenduse, sest nii 
võivad erinevad elukutsed eriseaduste kaudu reguleerimisalast „välja voolama” hakata.  
 

- Teiseks mõeldavaks variandiks oleks MTS üldosa seaduses öelda, et vabadele elukutsetele 
MTS üldosa seadus põhimõtteliselt ei kohaldu, välja arvatud eriseadustes, st konkreetselt 
vaba elukutset reguleerivas seaduses ette nähtud juhtumitel. Selline lahendus tooks aga 
kaasa veel suurema MTS üldosa reguleerimisala killustumise ohu. 
 

- Kolmas ja siinkohal enim pooldamist vääriv võimalus on MTS üldosa seaduses öelda, et MTS 
üldosa kehtib vabade elukutsete suhtes kitsendatult, st MTS määratleb täpse kohaldumise 
ulatuse, st reguleerida eraldi lõiguna konkreetselt, millise s ulatuses on MTS üldosa 
seadus ettenähtud õigused ning kohustused kohaldata vad vabade elukutsete suhtees.  
Sellisel juhul, tuleb siinkohal ära otsustada, mis on vabadeks elukutseteks MTS üldosa 
tähenduses. Selleks võiks olla eelkõige advokaat, notar, audiitor, vandetõlk, kohtutäitur ja 
arst.  

 
c) Vähese tähtsusega majandustegevus (bagatelljuhtumid) 
Tähelepanuväärne on DIHT-eelnõu reguleerimisala sätestav § 4, mis võtab seadustiku 
kohaldumisalast välja lühiajalisuse või vähese majandusliku tähenduse tõttu vähem tähtsad 
tegevusalad (nt ühekordsed tehingud). Selliste nn bagatelljuhtumite ettenägemine vastab saksa 
valitsevale arvamusele, kuid siiski ei näi olevat kaalukat põhjust, miks reguleerimisalast teatud 
vähemtähtsad juhtumid välja tuleksid jätta947, sest selline säte provotseeriks seaduse kohaldajate 
omavoli. Pigem tulenevad reguleerimisala piiritlemiskriteeriumid vähemtähtsate juhtumite korral 
eelkõige majandustegevuse mõistest948. Samuti võib tegevuse kvalifitseerimisel majandustegevuseks 
tugineda ka seaduse eesmärgile, milleks on majandustegevuse järelevalve, st määravaks on normi 
kaitseeesmärk. Nii tuleb ka majandustegevuse mõiste komponente vastavalt MTS üldisele eesmärgile 
tõlgendada. 
 
d) Avaliku võimu kandja monopol 
MTS ei kohaldata tegevusaladel, millel on avaliku võimu kandja monopol. Riik võib oma avalike 
ülesannete täitmise raames otsustada, milliseid tegevusi ta üksnes avaliku võimu jaoks jätta soovib949 

                                                      
946 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 129. 
947 Vdl. R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 45 lk 15. 
948 Vdl P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, § 1 äärenr 3 j ja 7 j. 
949 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 45 lk  29. 
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(nt Loteriiseadus950 § 5 lg 2 - Eesti Loto). Selline regulatsioon oleks kooskõlas ka Euroopa õigusega, 
nagu seda kinnitavad EÜL art 39 lg 4 ja art 86. 
 
e) Majandustegevuse rahaline toetamine ja muu suunamine 
Majandustegevuse seadustiku eesmärgist ning ülesandest tulenevalt ei kuulu MTS esemelisse 
reguleerimisalasse majandustegevuse toetamine ja mistahes muu suunamine. 
 
f) Tööõigus ja konkuretsiõigus 
Majandustegevuse seadustiku eesmärgist ning ülesandest tulenevalt ei saa MTS esemelisse 
reguleerimisalasse majandustegevuse kuuluda tööõigus (sh töö- ja puhkeajaõigus), välja arvatud 
majandustegevuslik töötaja- ning tööpaigakaitse, mis on majandustegevuse järelevalve osa, ega 
majandustegevuslik konkurentsikaitse (Välisriigid: KWG951 § 6, FinDAG952 § 4). 
 
g) Viide keskkonnaõiguse ning ehitus- ja planeerimisõiguse kohaldatavusele 
Üksteisega sisuliselt ja süstemaatiliselt tihedalt seotud on ka majandustegevuse õigus, 
keskkonnaõigus ning ehitus- ja planeerimisõigus. Ignoreerides sageli sisulisis seoseid vaadeldakse 
neid õigusharusid põhimõtteliselt teineteisest eraldi. Selline eraldi käsitlemise traditsioon on omane 
eriti saksa õigusruumile, kuigi ajalooliselt vaadatuna on seal keskkonnaõigus välja kasvanud just 
majandustegevuse õigusest953. Kuivõrd käitised leiavad kasutust enamasti majandustegevuses, on 
küsitav, kas käitiste reguleerimine peaks toimuma keskkonnaõiguse või majandustegevuse õiguse 
raames. Siiski oleks õige MTS reguleerimisalast välja jätta need majandustegevusega tegeleva isiku 
suhtes kehtivatest keskkonnaalastest nõuetest, mis ei kehti üksnes majandustegevusega tegeleva 
isiku, vaid igaühe suhtes. Sama kehtib ehitus- ja planeerimisõiguse suhtes. Seega piisab teatud 
juhtudel viitamisest teistele majandustegevusest laiema reguleerimisalaga avalik-õiguslikele nõuetele. 
See kehtib eelkõige keskkonnaõiguse ning ehitus- ja planeerimisõiguse puhul. 
 
h) Seaduslik klausel reguleerimisala muutmiseks 
MTS reguleerimisala sätestamisel tuleks silmas pidada, et ohtlik oleks jätta võimalust eriseadusega 
reguleerimisala suhtes erisusi ette näha. Selline klausel seaks ohtu MTS üldosa seaduse karakteri, 
sest võimaldab erinevate tegevusalasid puudutavate regulatsioonide MTS üldosa reguleerimisalast 
„välja voolamise”. Siiski jääb alati seadusandjale võimalus MTS üldosa reguleerimisal suurendada või 
kitsendada. Nii on võimalik paindlikult reageerida sellistele erinevatel elualadel toimuvatele 
arengutele, mida käesoleva seaduse koostamisel tuvastada ei saa.  
 
1.2.4.4. MTS territoriaalne reguleerimisala (DIHT-juhend 1981 nr 12, GewO 21 2003 § 5) 
MTS kehtib kogu Eesti Vabariigi territooriumil, välja arvatud juhul, kui seadusega on ettenähtud teisiti. 
Esiteks tähendab see, et järelvalvet majandustegevuse üle teostatakse Eesti Vabariigi territooriumil 
ning teiseks, et majandustegevusteated ja majandustegevusload kehtivad kogu Eesti Vabariigi 
territooriumil. 
 
1.2.4.5. MTS isikuline reguleerimisala 
 
Välisriigid: BGB § 14, GewO § 1 lg 1, TDG § 4 lg 5, GüKG § 6, GewO 21 2003 § 6, GewO 21 2008 § 
4, DIHT-juhis 1981 nr 6; Euroopa õigus: EÜL art 2 lg 2, art 17, art 16 lg 2 lit b, art 4 nr 6, art 16 lg 2 lit 
g, art 19, art 19 lit a, art 14 lg 2, art 49, teenuste direktiiv art 4 lg 2, Eesti õigus: PS § 29 lg 1, § 32, 
 
a) Eesti Vabariigi isikud (GewO 21 § 4 lg 1) 
MTS kehtib kõikide Eesti Vabariigis majandustegevusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute 
suhtes (vdl üleval § 15 punkt 1.2.1.). Füüsilised isikud peavad majandustegevuse teostamiseks olema 
täisealised. Alaealisuse korral võib majandustegevust teostada seadusliku esindaja loal. Juriidilisi 
isikuid esindavad vastutavad esindajad. Majandustegevust võib teisele isikule üle anda vaid 
majandustegevuse nõudeid silmas pidades, va juhul, kui seadusega ei ole sätestatud teisi piiranguid. 
 

                                                      
950 Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=911011 
951 Gesetz über Kreditwesen 
952 Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
953 Vt selle kohta kirjandust, R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 2 lk 12 jj; F. Gerhard, Konturen eines 
modernen Umweltrechts (von der Gewerbeordnung bis zum Bundes-Immissionschutzgesetz, DÖV 1994, 614 jj; H.-J. Odenthal, 
Die Umwandlung bestehender Spielhallen und das Baurecht – ein gewerberechtliches Problem?, GewArch 1992, 261 jj; L. 
Heigl, Von der Gewerbeordnung zum Bundes-Immissionschutzgesetz, BayVBl 1974, 244 jj. 
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b) EL ja EMR liikmesriigi isikud (GewO 21 § 4 lg 2, teenuste direktiivi art 2 lg 2, art 17, art 16 lg 2 lit b, 
art 4 nr 6, art 16 lg 2 lit g, art 19, art 19 lit a)  
Samuti peab MTS kehtima Euroopa Liidu või EMR liikmesriigist pärit majandustegevusega 
tegelevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes soovivad Eesti Vabariigis majandustegevusega 
tegelemist alustada ning kellel on õigus kasutada asutamisvabadust EÜL art 43 tähenduses, samuti 
juriidilistele isikutele, kes on asutatud vastavalt EL või EMR liikmesriigi õigusele ning kelle 
põhikirjajärgne asukoht, juhtimiskeskus ning peamine asukoht paikneb EL liikmesriigis. Seega on 
MTS euroopa õiguse seisukohast Euroopa õiguslikku süsteemi „sisse lülitatud”. Seadustiku 
kohaldamise kontrollimiseks EL või EMR isikute suhtes jääb vaid üle vaadata, kas tegevus on 
„majandustegevus”. Kui kõik majandustegevuse mõistekomponendid on täidetud, tuleb eristada, kas 
on tegu asutamisvabaduse (EÜL art 43) või teenuste osutamise vabaduse (art 49) juhtumiga. 
Asutamisvabaduse puhul on MTS põhimõtteliselt täies ulatuses kohaldatav, välja arvatud siiski, kui 
spetsiaalsete seadustega ette nähtud eriosast tuleneb teistsugune regulatsioon. Teenuste osutamise 
vabaduse raames kehtivad põhimõtteliselt teenuste direktiivist tulenevad erandid (teatamiskohustuse 
ja tegevusloakohustuse mittekohaldatavus). Seetõttu on otstarbekas juba isikulise reguleerimisala 
raames eristada El või EMR liikmesriigis asutatud isikute rolli. Täpsem sätestatakse aga vastavalt 
teatamiskohustuse ning tegevusloakohustuse juures (selle kohta allpool). 
 
c) Väljastpoolt EL pärit isikud (GewO 21 § 4 lg 3) 
EL ja EMR asutatud välismaistest isikutest tuleb eristada väljastpoolt EL ning EMR pärit välismaiseid 
isikuid. Väljastpoolt EL ja EMR pärit füüsilised ja juriidilised isikud võivad Eestis majandustegevust 
teostada samaväärselt Eesti isikutele, kui see on ettenähtud vastava riikidevahelise lepinguga, seda 
praktiseeritakse vastavalt kahepoolsuse printsiibile ning seadusega ei ole sätestatud vastupidist (vt 
GewO). Põhimõtteliselt kehtib praktikas siin reegel, et juriidilisteks isikuteks on isikud, keda Eesti 
Vabariik tunnustab juriidilise isikuna. Majandustegevuse eesmärgiga sisse- ja väljarändele 
kohaldatakse Eesti Vabariigi välismaalaste õigust. Nii seotakse MTS reguleerimisala säte 
spetsiaalsete üksikute riikidega sõlmitud rahvusvaheliste lepingutega. Nendes fikseeritud regulatsioon 
on siduv ning majandustegevuse ameti tuleb seda järgida. See kehtib näiteks tegevuslubade 
tunnustamist. 
 
d) Isikulise reguleerimisala sõnastusettepanek  
MTS üldosa reguleerimisalasse kuuluvad põhimõtteliselt kõik majandustegevusega tegelevad Eesti 
Vabariigis asutatud isikud, Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majandusruumi liikmesriigis 
asutatud füüsilise ning juriidilised isikud, kes soovivad alustada ja teostada majandustegevust, 
kasutades seejuures asutamisvabadust EÜL art 43 tähenduses või teenuste osutamise vabadust art 
49 tähenduses ning reguleerimisalasse välismaal asutatud isikud, kes ei lange eeltoodud määratluse 
alla, kui MTS üldosa seadus või eriline majandustegevuse seadus ei näe ette teisiti. 
 
e) Reguleerimisala regulatsioonitehnika 
Tõenäoliselt ei saa MTS kehtida kõikide isikute ja tegevusalade suhtes, st alati eksisteerib erandeid. 
Siinkohal on MTS reguleerimisala võimalik sätestada kahel viisil. MTS kohaldatavuse erandid võib 
sätestada käesolevas MTS üldosas või jätta erandid MTS üldosa teiste normide või eriseaduste 
määratleda. Õhukest regulatsioonitehnikat kasutades tuleks sätestada MTS põhimõtteline 
kohaldatavus ning jätta võimalus seadusega teistsuguse regulatsiooni ette nägemiseks. MTS isikuline 
reguleerimisala tuleks teadlikult sätestada põhimõtteliselt eeldusega, et reguleerimisalasse kuuluvad 
ka kõik välismaised isikud (va teatud kohustused). Sellisel formuleeringul on põhjapanev eelis nö 
vastupidi pööratud „reegel/erand” regulatsiooni suhtes, st teatud kohaldamiseranditega põhimõtteline 
mittekohaldatavus. Kui kuskil MTS üldosa raames või spetsiaalsetes majandustegevuse seadustes 
peab reguleerima kõikide majandustegevusega tegelevate välismaiste isikute suhtes kehtivaid 
lisakohustusi, võib selle fikseerida vastavas kohas, ilma et samaaegselt MTS üldosa seaduse 
reguleerimisala muuta tuleks (sest kehtib põhimõtteline MTS üldosa kohaldatavus).  
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1.2.4.6. Joonis: MTS reguleerimisala

Tegevusele kohaldub MTS juhul, kui …  

1. tegevus  on majandustegevuslik, st (eelkõige) iseseisev, püsiv ja tulu saamisele suunatud,  
 

2. tegevus on lubatud, 

Lubatud on iga tegevus, mis ei ole seadusega keelatud (AGewO § 1 lg 1; GewO negatiivdefinitsioon, GewO 21 § 2 lg 1). 
Keelatud tegevusteks on eelkõige keelatud tegevused karistusseadustiku tähenduses 

Iseseisev on tegevus, 
mida teostatakse enda 
nimel ning vastutusel 
(AGewO § 1 lg 3, GewO 
negatiivdefinitsioon, DIHT-
eelnõu 1991 § 2 lg 2, 
GewO 21 § 2 lg 1) 

Püsiv on tegevus, kui seda ei teostata 
juhuslikult vaid regulaarselt vastavalt 
plaanile ja jätkusuutlikult või kui isikul on 
püsiva teostamise tahe (eeskuju: 
AGewO § 1 lg 4, DIHT-eelnõu 1991 § 2 
lg 2, GewO 21 § 2 lg 2) 

Tulu on iga majandustegevuse kaudu 
saadav või taotletav majanduslik eelis 
(AGewO § 1 lg 5, DIHT-eelnõu § 2 lg 4, 
GewO 21 § 2 lg 1). 

MTS reguleerimisala regulatsioon 

5. ning kui käesolevas seaduses või erilistes majandustegevuse seadustes ei ole ette nä htud 
teisiti  (AGewO §§ 2-4, GewO § GastG § 3, DIHT-eelnõu 1991 § 4, GewO 21 § 3) 
 
 Erandid: 

- nt ÄS § 4 lg 2: Seaduses võib sätestada tegevusalasid, milleks on vaja tegevusluba või millel võib tegutseda üksnes teatud 
liiki ettevõtja. 
- nt seadusega ette nähtud avaliku võimu kandja monopol (Esti Loto) 

3. tegevust teostab Eestis v õi EL või EMR asutatud  isik või nendega võrdustatud välismaine isik 
(PS § 29 lg 1, § 32, BGB § 14, GewO § 1 lg 1, TDG § 4 lg 5, GüKG § 6, EÜL art 14 lg 2, GewO 21 § 6, 
DIHT-juhis 1981 nr 6), 

MTS kehtib kogu EV territooriumil, va juhul, kui seadusega on ette nähtud teisiti. Eelkõige tähendab see, et järelvalvet 
majandustegevuse üle teostatakse EV territooriumil ning  et majandustegevusteated ja majandustegevusload kehtivad kogu 
EV territooriumil. 
 

4. tegevuse asukohaks on Eesti Vabariik ( DIHT-juhend 1981 nr 12, GewO 21 § 5) 
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1.2.5. Majandustegevuse õiguse mõisted 

 
Välisriigid: DIHT-eelnõu 1991 § 2 ja 3, GewO 21 2003 § 2, GewO 21 2008 § 2 
 
1.2.5.1. Majandustegevuse mõistete defineerimise vajalikkust ja paiknevus kontseptsioonis 
Majandustegevuse õiguses kasutatavate mõistete rohkuse tõttu on küsitav, milliseid mõisteid 
defineerida. Ilmselt oleks otstarbekas lähtuda siinkohal kaalutlusest, et defineeritakse vaid mõisted, 
mis leivad kasutust kogu majandustegevuse seadustiku ulatuses (põhimõisted). Kindlasti on üheks 
selliseks mõisteks majandustegevus.  
 
Kuigi selle kasuks räägib kaasaegne seadusetehnika ning osaliselt ka selgusargument, ei ole 
seadusesüstemaatika seisukohast otseselt vajalik majandustegevusega seonduvate mõistete 
järjestikune paiknevus eraldi paragrahvina pärast seaduse ülesannet, majandustegevuse vabaduse 
põhimõtet ning reguleerimisala. Pigem on kasulik majandustegevuse mõisted sisustada vastavalt 
seaduse üldisele struktuurile ning loogikale, sest nii paraneb MTS üldosa seaduse süstemaatiline 
arusaadavus (sellise regulatsioonitehnika kasuks on otsutatud ka VÕS-i loomisel). Sellisel juhul piisab 
ka, kui mõiste määratletakse normi lõpus954. Eelis, mida sellisel viisil mõistete määratlemine annab on 
lihtne: seaduse rakendaja saab määratlemata mõiste esmakordsel kohtamisel lisaks selle kasutamise 
sisulisele kontekstile kohe ka teada mõiste tähenduse. Kuivõrd alati leidub mõisteid, mille sisulist 
selgidust seaduse kohaldaja küll sooviks, kuid mida siiski täielikult määratleda ei saa, siis jääb üksnes 
mõistetele pühendatud paragrahv alati lünklikuks ning loob vaatleja silmis täielikkusest vaid 
illusiooni955. Mõistete defineerimist väljaspool neid kasutavat üldosa seaduse konteksti, st 
süstemaatiliselt haakumatu ja iseseisva paragrahvina tasuks kaaluda vaid juhul, kui mõiste on küll 
tähtis kogu MTS aspektist, kuid ei leia kasutust üldsätete raames (1. peatükk), sest sellisel juhul võib 
raskendatuks osutuda mõistete ülesleitavus ning seadustik kaotaks ülevaatlikkuses ning selguses956. 
Seega võikski põhimõistete definitsioonide paiknevuse küsimusele ühe võimaliku lahenduse tuua 
eeltoodud piiritlemistunnus, mille kasutamisel on võimalik paika seada eraldi paragrahvis sisalduvate 
definitsioonide ning süstemaatilises kontekstis defineeritavate mõistete omavaheline vahekord. 
 
Teisest küljest võib mugavaks lahenduseks pidada ka  majandustegevuse põhimõistetele 
pühendatud ühte tsentraalset normi, mis on sagedast i kasutusel kaasaegses seadusetehnikas.  
Siinkohal võiks esile tõsta olukorda, kus õiguse kohaldajal tuleb tsentraalse normi puudumise tõttu 
mõistete tähendust otsida mitmete paragrahvide seast, mis teda võib olla parasjagu ei huvita. Seega 
võib ka üks eraldiseisev mõistete definitsioone sisaldav paragrahv kaasa aidata majandustegevuse 
õiguse mõistetavamaks muutmisele. Küsitav on seetõttu, kas nimetatud puuduse kaalub üles 
eelisena süstemaatilisus ning arusaadavus, mis saavutatakse mõiste määratlemisest asjakohases 
kontekstis defineerimise kaudu. Antud küsimusepüstitus võib aga jääda lahtiseks, kui defineerimist 
vajavaid põhimõisteid ei ole nii palju, et nende defineerimise paiknevus seadusesüstemaatilises 
struktuuris ülevaatlikust rikuks. Seega tuleks esmalt välja selgitada defineerimist vajavad põhimõisted 
ning need selguvad kontseptsiooni süstemaatilises kontekstis. Võimalike defineerimist vajavate 
mõistete tegelikus süstemaatilises asukohas esileto omise eesmärgil lähtutakse siinkohal 
eeldusest, et põhimõisted defineeritakse enamasti t erve MTS üldosa raames ning mitte üksnes 
eraldi paragrahvina esimeses peatükis.  Siiski leidub mõisteid, mis ei sobitu mujale, kui esimesse 
peatükki. Seetõttu olgu need siin alajaotuses esile toodud. 
 
1.2.5.2. Majandustegevus 
 
Välisriigid: GewO § 1, AGewO § 1 lg 2, DIHT-eelnõu 1991 § 2, GewO 21 2003 § 2 lg 1, GewO 21 
2008 § 2 lg 1, MTVS § 2; Euroopa õigus: EÜL art 50, art 55, art 66, teenuste direktiiv art art 4 p 1, art 
25; Eesti õigus: ÄS § 1, TMS § 14 lg 2, KaubTS § 1 lg 2, § 2 p 6, § 3 
 
a) Majandustegevuse sõnastusettepanek 
Majandustegevus on iga iseseisvalt teostatav, püsiv  ja tulu saamisele suunatud tegevus, mis ei 
ole seadusega keelatud  (ÄS § 1, § 4 lg 1, TMS § 14 lg 2, AGewO § 1 lg 2, Saksa GewO tekstist 
tuletatud ning valdava arvamuse poolt kohtupraktikas ja kirjanduses tunnustatud negatiivdefinitsioon, 
DIHT-eelnõu 1991 § 2, GewO 21 § 1, § 2 lg 1, MTVS § 2). Selguse huvides oleks otstarbekas 

                                                      
954 Vt siinkohal. 
955 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 130. 
956 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 129. 
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defineerida ka majandustegevuse mõiste definitsiooni üksikud elemendid, milleks on iseseisvus, 
püsivus, tulu saamisele suunatus ja lubatavus. Iseseisev  on tegevus, mida teostatakse enda nimel 
ning vastutusel (AGewO § 1 lg 3, GewO negatiivdefinitsioon, DIHT-eelnõu 1991 § 2 lg 2, GewO 21 § 2 
lg 1). Püsiv  on tegevus, kui seda teostatakse katkestamata või korratakse vastavalt plaanile või kui 
isikul on püsiva teostamise tahe (AGewO § 1 lg 4, DIHT-eelnõu 1991 § 2 lg 2, GewO 21 § 2 lg 2)957. 
Tulu on iga majandustegevuse kaudu saadav või taotletav majanduslik eelis (AGewO § 1 lg 5, DIHT-
eelnõu § 2 lg 4, GewO 21 § 2 lg 1). Lubatud  on iga tegevus, mis ei ole seadusega keelatud (eeskuju: 
AGewO § 1 lg 1; GewO negatiivdefinitsioon, GewO 21 § 2 lg 1). Ühekordne tegevus on erandina 
majandustegevus, kui selle käigus teostatav üksikakt toob isikule tavapärasest suuremat tulu (GewO 
21 2008 § 2 lg 1 ls 2)958.  
 
b) Majandustegevuse defineerimise vajalikkus ja ulatus 
Kõigepealt, tuleb küsida kuivõrd otstarbekas on majandustegevuse mõiste seaduses positiivselt 
defineerida. Legaaldefinitsiooni puudusena võib välja tuua seaduse reguleerimisala kitsenemise ning 
seaduse vähenenud dünaamika, mis takistab õigusaktil majanduse kiirele arengule vastu pidada. 
Teisest küljest vaadatuna võib ilma majandustegevuse mõiste legaaldefinitsioonita selle sisustamisel 
liialt erimeelsusi tekkida. Seetõttu on ilmselt üks võimalik lahendus majandustegevus 
legaaldefineerida, kuid jätta definitsioon seejuures avatuks. Igal juhul on majandustegevus MTS 
üldosa seaduse regulatsiooni keskseks mõisteks, sest see mõiste seab eelnõu esemelisele 
reguleerimisalale täpsemad piirid. Majandustegevuse mõiste peab andma vastuse fundamentaalsele 
küsimusele, kas isiku tegevusele on kohaldatav MTS üldosa seadus. Seega peab MTS üldsätete 
hulka kuuluma majandustegevuse definitsioon. Seejuures on kasulik silmas pidada saksa kirjanduses 
ja kohtupraktikas959 ning teistes välisriikides kasutatavat majandustegevuse mõistet960. 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 tegevusest961. Samuti ei erista teenuste direktiiv majandustegevust teistest 
iseseisvatest tegevustest, sh teaduslik ja loominguline tegevus, vabad elukutsed, põllumajanduslik 
tegevus, isikliku vara haldamine (vt selle kohta eespool esemelise reguleerimisala piiritlemist). 
Põhjendatud ei ole seega majandustegevuse ja vabade elukutsete eristamine, mis on saksa 
õigusruumi ajalooline traditsioon ning süstemaatiliselt mittevajalik.  
 
c) Majandustegevuste avatud loetelu 
Peale üldise majandustegevuse mõiste defineerimist tasub MTS üldosa seaduses esile tuua ka loetelu 
majandustegevuse enim levinud vormidest. Paindlikkuse huvides on aga möödapääsmatu, et loetelu 
jääb avatuks. Samuti tuleb silmas pidada, et MTS üldosa peaks üle võtma nii palju KaubTS 
seadustikus sisalduvaid olulisi sätteid, et oleks võimalik tänasest KaubTS-st loobuda. Siinkohal osutub 
kaubandustegevuse mõiste tõenäoliselt sellest veelgi laiema majandustegevuse horisontaalmõiste 
kõrval üleliigseks. Seega võiks MTS üldosa seadus sätestada, et majandustegevus on eelkõige toote 
või teenuse müük jae- ja hulgikaubanduse ning elektroonilise kaubanduse vormis, sh vallasasja 
pakkumine ja müük ning müüdud vallasasjaga seonduva teenuse osutamine, vallasasja valdusse või 
kasutusse andmine ja võtmine, vallasasja valmistamine või muutmine kliendi tellimusel, vallasasja 
hooldamine või parandamine, ehitise puhastusteenuse pakkumine ja osutamine, ilu- ja isikuteenuse 
pakkumine ja osutamine, toitlustamine, tänava- ja turukaubanduse korraldamine ning kaubanduse 
korraldamine avalikul üritusel (KaubTS § 1 lg 2, § 2 p 7, § 3 lg 1). Majandustegevus on 
jaekaubandus , kui müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust kliendile ning millega 
kaasneva tegevusena võib valmistada või serveerida toitu (KaubTS § 3 p 2) ning hulgikaubandus , kui 
müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust isikule, kes ei ole tarbija (KaubTS § 3 lg 2 p 1). 
Majandustegevus on teenuse müük , kui töö tehakse kliendi tellimusel ning mille käigus valmistatakse 
uus vallasasi või hooldatakse, parandatakse või muudetakse olemasolevat vallasasja või selle 
omadusi või vallasasi antakse või võetakse valdusse või kasutusse või pakutakse ja osutatakse ehitise 
puhastusteenust või ilu- ja isikuteenust ning müüakse sellise teenusega seonduvat kaupa (teenuste 
direktiiv art 4 p 1, KaubTS § 3 p 4). Teenus on EÜL artiklis 50 nimetatud mistahes iseseisev tegevus, 

                                                      
957 Vdl P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO § 1 äärenr 10; R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 45 lk 
20. 
958 Vdl P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO § 1 äärenr 11.  
959 Vt saksa majandustegevuse mõiste kohta nt P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO § 1 äärenr 1jj; W. Frotscher/ U. 
Kramer, § 11 äärenr 249 jj;  R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 45 VI 2, lk 13 jj; Rohlfing, Handkommentar der 
Gewerbeordnung, § 1 äärenr 1. 
960 Vt austria majandustegevuse mõiste kohta, W. Kinscher/S. Paliege-Barfuß, GewO  § 1 äärenr 1 jj. 
961 Vdl nt H.-C. V. Ebner, Moderne Landwirtschaft und Gewerbeordnung, GewArch 1983, 1 jj. 
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mida osutatakse reeglina tasu eest (teenuste direktiiv art 4 p 1). EÜL art 50 kohaselt mõistetakse 
teenuste all reeglina tasulist tegevust niivõrd, kuivõrd see ei ole reguleeritud kaupade, kapitali ja 
isikute vaba liikumist käsitlevate sätetega. Majandustegevus on elektrooniline , kui seda teostatakse 
osaliselt või täielikult elektrooniliste kanalite vahendusel, ilma majandustegevusega tegeleva isiku ning 
majandustegevuse saaja üheaegse füüslise kohalolekuta (e-majandustegevus, vdl KaubTS § 2 p 7). 
Majandustegevus on toitlustamine, kui müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal 
tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (KaubTS § 3 lg 3). Majandus on tänava- või 
turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korralda mine avalikul üritusel , kui kaubanduse 
korraldaja korraldab kauba või teenuse müüki või toitlustamist oma valduses oleva tegevuskoha 
kaudu.  
 
d) Majandustegevuse mõiste vastavus kehtivale õigusele (ÄS § 1, § 4 lg 1, TMS § 14 lg 2,  
Valitud definitsioon sisaldab suures osas ka ÄS §-des 1 ja § 4 lg 1, TMS § 14 lg-s 2 ning KaubTS § 1 
lg-s 2 nimetatud ettevõtja mõiste komponente, millega luuakse ka seos kehtiva õigusega. (vdl nt TMS § 
14 lg-t 2, „Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sealhulgas ka notari ja kohtutäituri, samuti 
vandetõlgi seaduse § 9 lõikes 3 nimetatud juhul vandetõlgi kutsetegevus ning vabakutselise loovisiku 
loometegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine (=tulu saamisele suunatud) kauba tootmisest, müümisest või 
vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus. 
Kuigi käesolevas kontseptsioonis pakutav lahendus oleks võrreldes kehtiva õigusega üldistavama 
karakteri tõttu eelistatud, võib  põhimõtteliselt ka teatud majandustegevuse komponendid osaliselt 
asendada juba käibel oleva majandustegevuse määratlusega vastavalt ÄS §-le 1, mille tõlgendamisel 
võiks majandustegevuseks pidada ettevõtja iga tegevust, miile puhul pakub ettevõtja oma nimel 
(=iseseisvalt), tasu eest (=tulu teenimisele suunatud) kaupu või teenuseid ning kaupade müük või 
teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks (=püsiv). 
 
1.2.5.3. Majandustegevusega tegelev isik ehk ettevõtja 
 
Välisriigid: GewO 21 § 2 lg 2; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 4 p 2 ; Eesti õigus: ÄS § 1, MTVS § 
4; KaubTS § 2 p 1, MTRS § 2 lg 1 
 
a) Majandustegevusega tegeleva isiku sõnastusettepanek 
Majandustegevusega tegelev isik on iseseisvalt majandustegevust teostav õigus- ja teovõimeline 
füüsiline või juriidiline isik (vdl TsÜS. Iga majandustegevusega tegelev on samaaegselt ka ettevõtja.  
 
b) Majandustegevusega tegeleva isiku definitsiooni vajalikkus 
Majandustegevusega tegeleva isiku mõiste on oluline, sest määrab suures ulatuses kindlaks seaduse 
isikulise reguleerimisala. Valitud ettevõtja definitsioon vastab suures osas ÄS §-s 1 ja TMS § 14 lg-s 2 
nimetatud ettevõtja mõistele, millega luuakse siinkohal seos kehtiva õigusega. Siin kasutatav ettevõtja 
mõiste, mis hõlmab „majandustegevust teostavaid” isikuid, vastab ka Euroopa õiguse 
funktsionaalsele ettevõtja mõistele. Kuivõrd MTS võrdsustab majandustegevusega tegeleva isiku 
ettevõtjaga, on selline säte on laiem kui ÄS § 1 ettevõtja mõiste, mis hõlma MTÜ-sid, olenemata 
sellest, kas nad tegelevad majandustegevusega või mitte. MTRS § 2 lg 1 seevastu nimetab 
ettevõtjaks ka asutusi, sihtasutusi ja mittetulundusühinguid. Õige on, et etteõvõtja mõiste hõlmab 
MTS üldosa seaduse kontseptsiooni tähenduses ka mittetulundusühinguid, kui nad tegelevad 
majandustegevusega. Seega tooks majandustegevusega tegeleva isiku lugemine ettevõtjaks kaasa 
ÄS § 1 ettevõtja mõiste laiendamise vajalikkuse. 
 
1.2.5.4. Majandustegevuse saaja 
 
Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 4 p 3; Eesti õigus: KaubTS § 2 p 5 
 
a) Majandustegevuse saaja sõnastusettepanek 
Majandustegevuse saaja (teenuse saaja) on mis tahes füüsiline isik, kes on Euroopa Liidu liikmesriigi 
kodanik või kellele on ühenduse õigusaktidega antud teatavad õigused, või Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklis 48 osutatud mis tahes juriidiline isik, kes on asutatud mõnes liikmesriigis, ning 
kes kutsealastel või muudel eesmärkidel kasutab või soovib kasutada teise isiku poolt teostatavat 
majandustegevust. Majandustegevuse saaja võib olla tarbija tarbijakaitseseaduse tähenduses ja 
tarbijaks mitteolev isik, kes soovib teha või teeb tehingu kauplejaga (vdl KaubTS § 2 p 5). 
Majandustegevuse saaja võib samal ajal olla ka majandustegevusega tegelev isik. 
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1.2.5.5. Esindaja (vastutav isik) 
 
Välisriigid: GewO § 45, GastG § 9, DIHT-juhis 1981 nr 9, DIHT-eelnõu 1991 § 7, GewO 21 2003 § 2 
lg 6, § 9, GewO 21 2008 § 2 lg 6, § 6, AGewO § 39, § 9 lg 1, MLS § 11; Eesti õigus: HMS § 13, TsüS 
§§ 115 jj, 
 
a) Esindaja (vastutav isik) 
Detailse tööjaotusega korraldatud ärisuhtluses tekib sageli vajadus, et majandustegevusega tegeleva 
isiku heaks keegi teine püsivalt ja igas perspektiivis siduvalt tegutseks. Seetõttu tuleks sätestada, et 
majandustegevusega tegeleva isiku õigusi võib teostada ka tema esindaja . Majandustegevusega 
tegeleva isiku esindaja on isik, kes teostab majandustegevust osaliselt või täielikult 
majandustegevusega tegeleva isiku nimel ja arvel, kuid enda vastutusel. Esindaja ei ole 
majandustegevusega tegelev isik, vaid lihtsalt abiorgan, kellel puudub iseseisev majandustegevusega 
tegelemise õigus. Esindaja võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik962. Esindajaga seonduvate sätete 
peamine roll MTS üldosas ilmneb seoses tegevusloako hustusega: esindaja peab samuti 
vastama majandustegevusele esitatavatele nõuetele ( st täitma tegevusloakohustuse). 
Majandustegevusega tegelev isik saab seega enda nõu etele mittevastavuse korral tegutseda 
püsivalt esindaja kaudu.  Esindaja mõiste tuleb MTS üldosa seaduses sätestada juba üksnes 
seetõttu, et öelda välja põhimõte, et esindaja peab vastama samadele nõuetele nagu 
majandustegevusega tegelev isik ning. Esindaja mõiste on kasutusel nii saksa, austria ning tšehhi 
õiguses. Ka Eesti eriseadused tunnevad põhimõtteliselt esindaja mõistet, tõsi sageli nimetatuna 
näiteks „vastutavaks töötajaks” (TeeS § 25², LoodusKS § 59¹ lg 2 p 4) või „vastutavaks spetsialistiks” 
(RdtS § 24, EhS § 47 lg 1, KaevS § 15 lg 1, MuKS § 36 lg 1). Esindajaks MTS üldosa kontseptsiooni 
tähenduses võib kehitvas õiguses pidada ka müüjat KaubTS § 2 p 3 tähenduses. Seejuures 
mõeldakse eriseadustes siiski isikut, kes peab vastama igal juhul teatud nõuetele. Selline „vastutava 
isiku” olemasolu kohustus saab olla vaid juhul, kui majandustegevusega tegelev isik ise nõuetele ei 
vasta, mistõttu tuleb määrata esindaja. Seega oleks esindaja siinkohal täpsem nimetus kui „vastutav 
isik”.  
 
b) Avalik-õigusliku esindusnormi õigusteoreetiline vajalikkus 
MTS üldosas sätestavad esindusõigust tuleb eristada tsiviilõiguslikust esindusõigusest (vdl TsÜS §§ 
115 jj), mis antakse isikule tahteavalduse tegemiseks tehingus teise isikuga. Kuigi 
majandustegevusega tegeleva isiku esindusõiguse andmise protsess toimub reeglina tsiviilõiguse 
baasil (st tehinguga), peab majandustegevuslikku esindusõigust sätestavad normid olema avalik-
õiguslikku laadi, mille õigusmõju tulemusena tekivad õigussuhted avaliku võimu kandja 
majandustegevusega tegeleva isiku vahel. Põhimõtteliselt kehtib, et tsiviilõigusliku normi alusel ei saa 
kolmas isik omada esindusõigust, mille alusel esindaja täidab avalik-õiguslikus suhtes esindatava 
kohustusi või realiseerib esindatava õiguseid (nt esindab ettevõtjat, kelle suhtes kehtib isikuline 
tegevusloakohutus). MTS üldosas sätestatava esindusõiguse normi avalik-õiguslik mõju seisneb 
eelkõige selles, et ametiasutus tunnustab esindussuhet ning omistab suheldes esindajaga esindaja 
õigustoimingud majandustegevusega tegelevale isikule963. Seega ei omaks majandustegevusega 
tegeleva isiku esindaja majandustegevuse asutuse suhtes tehtavad õigustoimingud ilma vastava 
avalik-õigusliku normita õigusmõju. Esindaja määramisega läheb ka ettevõtja karistusõiguslik vastutus 
majandustegevuse nõuete kinnipidamisel kinnipidamise eest üle esindajale (AGewO § 39 lg 1). 
Esindaja peab seega esiteks esindusega nõustuma ja teiseks vastama kõne all oleva 
majandustegevuse nõuetele.  
 
c) Majandustegevusega tegeleva isiku esindamine HMS § 13 alusel 
Ebaselge on, kas piisaks esindusõiguse olemasolu põhjendamiseks HMS §-st 13.  Juhul, kui 
tõlgendada seda normina, mis võimaldab majandustegevusega tegeleval isikul määrata esindaja, 
kellel on püsivalt avalik-õiguslikus suhtes majandustegevusega tegeleva isiku õigused ja kohustused, 
muutuks eraldi esindusõiguse sätestamine MTS üldosa seaduses üleliigseks. Pigem tundub aga, et 
nimetatud paragrahv on suunatud esindusõiguse andmisele ühes kindlas haldusmenetluses ega mitte 
püsivas avalik-õiguslikus suhtes. 
 

                                                      
962 Vdl P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO § 45 äärenr 3; K.-M- Heß teoses: Friauf, GewO § 45 äärenr 15. 
963 Vdl K.-M. Heß, teoses: Friauf, GewO, § 45 äärenr 25. 
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d) Fakultatiivne ja kohustuslik esindamine  
Majandustegevusega tegelev isik võib majandustegevust teostada esindaja kaudu, kui see ei ole 
seadusega erilistel põhjustel välistatud. Nii füüsiline kui juriidiline isik võib määrata 
majandustegevusega tegelemiseks esindaja ka siis, kui ta vastab majandustegevusega tegelemise 
nõuetele. Esindaja peab seejuures vastama majandustegevuse üldistele ja erilistele nõuetele. 
Reguleeritud majandustegevuse puhul, tuleb esindajal taotleda majandustegevuse asutuselt 
esindusluba. Füüsiline või juriidiline isik, kes ei vasta majandustegevusega tegelemise nõuetele enda 
tegevusalal, peab määrama esindaja, kes vastab majandustegevusega tegelemise nõuetele, sh 
vastutab ettevõtja ees ettevõtte korrapärase majandamise ja majandustegevuse nõuete täitmise eest. 
Esindaja vastutab majandustegevuse asutuse või muu tegevusloa väljaandmiseks pädeva asutuse 
ees majandustegevuse nõuetest kinnipidamise eest. Esindaja volituste lõppemisel peab ettevõtja 
viivitamata määrama uue esindaja, välja arvatud, kui esindaja määramine ei ole seaduse kohaselt 
nõutav. majandustegevuse asutus võib lubada ajutist majandustegevusega tegelemist esindajata, kui 
see ei ohusta töötajate elu või tervist. 
 
e) Juriidilise isiku esindamine 
Juriidilise isiku esindajaks ei ole juriidilise isiku seadusejärgne esindaja (juhatuse või seda asendava 
organi liige), sest viimane tegutseb juriidilise isiku heaks tulenevalt tema organirollist mitte 
tehingulisest või seaduslikust esindusõigusest, st juriidilise isiku seadusjärgse esindaja käitumine 
loetakse juriidilise isiku enda käitumiseks964. Juriidiline isik (läbi seadusjärgse esindaja käitumise) võib 
määrata kolmanda isiku, kes esindab juriidilist isikut majandustegevuse teostamisel, va juhul, kui 
seadusega on sätestatud teisiti. Juriidilise isiku esindajaks võib olla seadusjärgse esindaja kaudu 
tegutsev teine juriidiline isik. Kui ükski juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi liige ei vasta 
majandustegevusega tegelemise nõuetele, kuid juriidiline isik soovib majandustegevusega tegeleda, 
peab ta määrana esindaja peab juriidiline isik esindajaks määrama nõuetele vastava isiku (AGewO § 
9 lg 1). Juriidilise isiku esindaja ei või olla sama juriidilise isiku juhatuse, nõukogu või muu järelevalve- 
ega kontrollorgani liige. 
 
f) Esindaja määramisest teatamise kohustus 
Ettevõtja peab esindaja määramisest ja tema volituste lõppemisest teatama viivitamata 
Majandustegevuse asutusele. Teavitus on seejuures informatiivse tähendusega.  Tegevusala korral, 
millel tegutsemise eelduseks tegevusloakohustuse täitmine, tuleb teatada ka tegevusloa välja andnud 
asutusele. Ettevõtja vabaneb vastutusest majandustegevuse asutuse või muu tegevusloa 
väljaandmiseks pädeva asutuse ees majandustegevust reguleerivatest õigusaktidest kinnipidamise 
eest ainult siis, kui ta on teatanud esindaja määramisest. 
 
1.2.5.6. Majandustegevuse tegevuskoht 
 
Välisriigid: GewO § 42 lg 1 ja 2, DIHT-juhis 1981 nr 5, DIHT-eelnõu 1991 § 3 lg 1, GewO 21 2003 § 8, 
GewO 21 2008 § 2 lg 9, AGewO §§ 46-52, §§ 74.84, EUGB § 4 nr 12 ja nr 13, MLS § 1; Eesti õigus: 
nt KaubTS § 2 p 6 § 7 lg 3, § 14, § 15, AlkS § 29 lg 1, § 40 lg 2¹,  
 
a) Tegevuskoha sätestamise vajalikkusest 
Kuivõrd teatud majandustegevused on lubatud vaid kindlas tegevuskohas , on sageli eriseadustes 
vaja vastavaid küsimusi reguleerida, eelkõige ohutusnõuded, kuid ka tegevuse üleviimine teise 
asukohta või teostamine mitmes tegevuskohas ning majandustegevust väljaspool tegevuskohta. 
Samuti muutub tegevuskoht oluliseks, kui see paikneb kohaliku omavalitsuse territooriumil, sest 
sellisel juhul tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse õigusega enda territooriumi iseseisvalt planeerida 
(PS § 154 lg 1). Teisisõnu kontrollimist vajab majandustegevuse territoriaalne ulatus (AgewO §§ 46-
49). Seetõttu on välisriikide üldistes regulatsioonides enamasti loodud tegevuskoha suhtes kehtivad 
üldised sätted. Lisaks võib majandustegevuses püstitada ning kasutad teatud ehitisi või selle osi, 
masinad, seadmed ning mistahes tehnilisi lahendusi vaid juhul, kui eelnevalt on kontrollitud nende 
ohutust (vt majandustegevusega seotud ehitiste ning käitiste kohta allpool § 17 punkt 2.2.4.13.). 
Majandustegevusega seotud tegevuskoha, käitise ja ehitise mõistete olulisus ilmneb, kui mõelda, et 
majandustegevusele esitatavad sisulised nõuded moodustavad just eelkõige nõuded 
majandustegevuse tegevuskohale, sh ehitisele ja käitsele. Kaugel ei ole isegi väide, et 
majandustegevusele esitatavad sisulised nõuded on enamikel juhtudel  seotud tegevuskohaks oleva 

                                                      
964 Vdl selle kohta, K.-M. Heß teoses: Friauf, GewO § 45 äärenr 15; P.J. Tettinger  teoses: Tettinger/Wank, GewO § 45 äärenr 
3;  R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 46 lk 41. 
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ehitisega ja/või majandustegevuse käitisega. Kuivõrd tegelikkuses haakuvad omavahel tihedasti 
ehitise, seadme, masina ning tegevuskoha mõisted (nt tegevuskohaks on reeglina ehitis ja selles võib 
leiduda masinaid), on Saksamaal ja Austrias otsustatud ühe neid kõiki ühendava mõiste kasuks – 
majandustegevuse käitised  (Betriebanlangen). Seega hinnatakse saksa ja Austria õiguseses käitise 
püstitamise ja kasutamise lubatavust kolmest aspektist: keskkonnaõiguslikust, ehitus- ja 
planeermisõiguslikust ning majandustegevuslikust aspektist (vdl BImSchG § 6 ja § 13, AGewO §§ 
74.84). Eestis külvaks ilmselt -vähemalt esilalgu- käitise, ehitise ning tegevuskoha toomine ühe 
termini alla pigem rohkem segadust kui tooks selgust. Samas paistab, et KKÜS § 6 on sarnaselt 
Saksa ja Austria mudelile otsustanud käitse mõiste kasuks, mis oma olemuselt võiks hõlmata ehitist 
või selle osa, aga ka masinaid ja muid seadmeid. Ilmselt võiks aga siinkohal kokkuvõttes lähtuda 
põhikaalutlusest, et majandustegevuse käitiste püstitamise ning kasutamise lubatavust hinnatakse 
vastavalt keskkonnaõigusele, ehitise või selle osa püstitamiste ja kasutamise lubatavust vastavalt 
ehitus- ja planeerimisõigusele ning tegevuskoha püstitamist ja kasutusele võtmise lubatavust 
vastavalt majandustegevuse õigusele (kuigi tegevuskohaks võib olla nii ehitis kui käitis). Nii oleks 
tagatud majandustegevusega seotud objektiivsete tingimuste komplekside terminoloogiline 
jagunemine kolme nimetatud õigusharu vahel. Kuigi MTS üldosa seadus oleks põhimõtteliselt 
sobivaks plattvormiks, kus majandustegevusega seotud tegevuskoht, käitist ja ehitist puudutavad 
üldsätted paikneda võiksid, ajaks selline otsus ilmselt MTS üldosa seaduse mahu lõhki. Pigem tuleb 
tunnistada, et sellised normid tuleb jaotada ülal toodud kolme õigusharu vahel ning kui mitte kaotada 
täielikulte täna fragmentaarselt eksisteerivad õigusaktid ning siduda need kodifitseeritavatesse 
õigusharudesse, siis vähemalt siduda need kodifitseeritavate valdkondade kontseptsioonidega 
ühtesks tervikuks süsteemiks (nt MOS,TTOS,TNVTS ja paljud teised ohutusseadused, vt üleval § 15 
punkte 1.1.2.6. - 1.1.2.8.). MTS üldosa seadus oleks siinkohal eelkõige sobivaks paigaks 
tegevuskoha määratluse sisseviimiseks. Peale selle võiks vähemalt leiduda viide teistele 
õigusaktidele, millest tulenevad nõuded tegevuskohale. Nii tagataks süstemaatiline sidusus. 
 
b) Tegevuskoha üldise regulatsiooni ettepanek (GewO 21 2008 § 2 lg 9) 
Majandustegevuse tegevuskoht on olemas, kui majandustegevusega tegelev isik kasutab pidevalt või 
regulaarselt püsivaks kasutamiseks mõeldud aluspinnaga püsivalt ja kontaktkindlalt ühendatud käitist 
või ehitist majandustegevuse teostamiseks. Kui isikul ei ole majandustegevuse tegevuskohta 
käesoleva seaduse tähenduses, siis loetakse selleks isiku elukoht. Majandustegevust võib teostada 
mitmes asukohas, väljaspool asukohta või ilma asukohata, välja arvatud juhul, kui seaduses on 
sätestatud teisiti. Majandustegevusega tegelev isik peab majandustegevuskoha muutmisel 
majandustegevusametit sellest teavitama. Majandustegevuseteatel on seejuures üksnes informatiivne 
tähendus. Majandustegevuse lisaasukoha korral võib majandustegevusega tegelev isik 
majandustegevuse teostamiseks määrata esindaja (AGewO § 47). 
 
1.2.5.7. Majandustegevuse asutus 
 
Välisriigid: GewO § 155, GewO 21 2003 § 2 lg 3, GewO 21 2008 § 2 lg 3, AGewO § 333 
 
a) Majandustegevuse asutuse sõnastusettepanek 
Majandustegevuse asutus on iga asutus, kes täidab talle seadusega või seaduse alusel antud 
majandustegevusega seotud ülesandeid, eelkõige ülesandeid majandustegevusega seotud ohutõrje 
valdkonnas. Majandustegevuse asutuse ülesanded on: 
 

- Majandustegevusteadete vastuvõtmine, nende menetlemine ja nendele vastamine 
- Tegevusloa taotluste vastuvõtmine, nende menetlemine, nendele vastamine ning 

tegevuslubade väljaandmine; 
- Majandustegevusregistri pidamine; 
- Inspektsiooniline järelevalve ja ohutõrje; 
- Majandustegevuse keelamine; 
- Tegevusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine;  
- Majandustegevuse tegelik takistamine; 
- Informatsiooni väljastamine ettevõtjale (juhul, kui majandustegevuse amet on ÜK teenuste 

direktiivi art 7 tähenduses). 
 
b) Majandustegevuse asutuse sätestamise vajalikkus  
Majandustegevuse asutuse mõiste sisseviimise põhjus on selge: kuivõrd isiku majandustegevust 
saab lubada või keelata või teostamist piirata ainult avaliku võimu kandja, tuleb MTS üldosa seaduses 
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läbivalt esile tuua asjaga seotud haldusorgani pädevusi. Seejuures on haldusorganil MTS üldosa 
tähenduses selgelt piiritletav ülesannetering. Seega oleks kasulik selguse huvides   
majandustegevusega seotud haldusõiguse elluviijat terminoloogiliselt ühe mõiste kaudu kirjeldada. 
Seetõttu vajabki sisustamist „majandustegevuse asutuse” mõiste.  
 
c) Majandustegevuse asutuse pädevus 
Majandustegevuse asutuse esemelise pädevuse juures on küsimusi, mis ei vaja pikemat analüüsi ja 
küsimusi, mis vajaksid eriti põhjalikku käsitlust. Selge on majandustegevuse asutuse ülesannetering: 
majandustegevusteadete vastuvõtmine ja neile vastamine, tegevuslubade taotluste vastuvõtmine ja 
tegevuslubade väljaandmine tegevusaladele, millele tegevuslubade väljaandmine ei ole seadusega 
antud muude asutuste pädevusse, majandustegevuse seaduse ja teiste majandustegevust 
reguleerivate seaduste järgimise kontrollimine (inspektsiooniline järelevalve ja ohutõrje) ja 
majandustegevuse registri pidamine. Ebaselgem on aga küsimus, milline kehtiva õiguse järgne 
asutus on majandustegevuse asutuseks MTS üldosa tähenduses, kas tuleb selleks luua eraldi 
ametiasutus või piisab pädevuste jagamisest olemasolevate ametiasutuste vahel. Sellele küsimuse 
vastus sõltub MTS üldosa seaduses sätestatava kontsentratsioonipõhimõtte ulatusest ning vastata 
võib kontseptsiooniliselt kahte moodi:  majandustegevuse asutus võib olla üks kindel haldusorgan või 
iga asutus, kes täidab majandustegevuse asutuse ülesandeid (vt selle kohta lähemalt 
kontsentratsioonipõhimõtte juures). 
 
(1) Majandustegevuse asutuse I variant:  üks kindel majandustegevuse asutus 
Majandustegevuse asutus on üks kindel haldusorgan:  MTS üldosa seadus kontsentreerib kõik 
majandustegevuse aluseks olevad tegevusload ühte menetlusse ning pädevuse majandustegevuse 
asutusele (vt selle kohta allpool kontsentratsioonipõhimõtte raames allpool, § 17 punkt 2.2.4.14).  
Selliselt on majandustegevuse asutus moodustatud Austria kehtivas õiguses (AGewO § 356b). ja 
osaliselt ka saksa kehtivas õiguses (ainult käitistega seotud lubade puhul - BImSchG § 13), kuid 
täielikult eelnõuprojektides (GewO 21 2008 § 16 lg 1). Kõigepealt kõne alla tulevaks variandiks on 
sätestada, et majandustegevuse asutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (kes on ka 
majandustegevuse registri pidajaks). Seadusepaindlikkuse huvides tuleks samuti sätestada klausel, 
et seadusega võib majandustegevuse ülesandeid üle anda teistele asutustele ning eraõiguslikele 
isikutele, kui see on õigustatud eriliste põhjustega (nt KOV-dele või Kaubandus- ja Tööstuskojale). 
Kuivõrd sellise klausli kasutamine „lahjendab” pädevus- ja menetluskontsentratsiooni, tuleb 
arvestada, et majandustegevuse asutus ilma igasuguse pädevus- ja menetluskontsentratsioonita 
oleks lihtsalt ettevõtja menetluspartner, st sisuliselt „teiste haldusorganite esindaja” ning ühtne 
kontaktpunkt teenuste direktiivi art 6 tähenduse. Sellise variandi tugevuseks on esiteks asjaolu, et 
paralleelmenetluste probleemi lahendab juba MTS üldosa seadus ning teiseks, et sellisel juhul saab 
majandustegevuse asutus samaaegselt olla ka ühtne kontaktpunkt. Kriitikana  tuleb aga esile tuua, et 
tekib võimalus, et asja üle otsustab lõplikult asjast kaugemal seisev asutus („templilööja”). Vältimaks 
sellist problemaatikat oleks ilmselt paratamatu majandustegevuse asutusesisene reformimine (nt 
asjas lähemal seisvate ametiisikute toomine majandustegevuse asutuse teenistusse). Samuti tekib 
siinkohal küsimus, kas oleks vajalik kontsentreerida ka pädevus ka ehitus- ja planeerimisõiguslikeks 
ning keskkonnõiguslikes küsimustes (nii nt BImSchG § 13), mis aga tervavdaks eelnevat kriitikapunkti 
veelgi.  
 
(2) Majandustegevuse asutuse II variant: majandustegevuse asutus on iga asutus, kes täidab 
majandustegevuse asutuse ülesandeid 
Teine võimalus on sätestada, et majandustegevuse asutuseks on iga asutus, kes täid ab 
majandustegevuse asutuse ülesandeid MTS üldosa tähe nduses (vt selle kohta allpool 
kontsentratsioonipõhimõtte raames allpool, § 17 punkt 2.2.4.14). Sellisel juhul kontsentreeritakse 
tegevusload ühte menetlusse ja majandustegevuse asutuse pädevusse valdkonnapõhiselt 
eriseadustes (kasutades nt EMTAK 2008). Majandustegevuse asutuseks võib põhimõtteliselt samal 
ajal olla ka mitu erinevat asutust, st et on võimalik, et MTS üldosa seadus sätestab eelistatud 
asutused, kes on majandustegevuse asutusteks juhul, kui eriseadustes ei sätestata teisiti (nt 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja kohalikud omavalitsused). Vältides üleliia konkreetset 
majandustegevuse asutuse formuleeringut, on võimalik ka olukord, kus majandustegevuse asutuseks 
on ka eraõiguslik isik (nt Kaubandus- ja Tööstuskoda), sõltumata sellest, et paralleelselt on pädev ka 
avalik-õiguslik asutus. Kriitikana  jääb sõelale eelkõige MTS üldosa sätestatava 
kontsentratsioonipõhimõtte tegeliku õigusmõju puudumine: majandustegevuse asutusteks on MTS 
üldosa tähenduses hulk erinevaid asutusi ning paralleellubade probleemid lahendatakse alles eriosas. 
Samuti on sellise variandi rakendamise korral halb see, et tuleb eraldi luua ühtne kontaktpunkt, kes 
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oleks igal juhul ettevõtja menetluspartner (front Office). Lahenduse tugevuseks  tuleb pidada asjaolu, 
et majandustegevuse asutuseks on  tõenäoliselt asjale sisuliselt kõige lähemal seisev asutus. 
 
d) Kohalik omavalitsus kui majandustegevuse asutus 
Eraldi väärib käsitlemist küsimus, kuivõrd kohalikud omavalitsused võiksid täita majandustegevuse 
asutuse ülesandeid. Siinkohal näib põhimõtteliselt olevat võimalik kohalikul omavalitsusel kahel viisil 
majandustegevuse asutuse ülesandeid täita: esiteks kohaliku elu küsimuste üle otustamisena ja 
korraldamisena (PS § 154 lg 1) ning teiseks seaduse või kokkuleppe alusel pandud riikliku 
kohustusena (PS § 154 lg 2). Teisel juhtul ei tohiks olla problemaatiline, täidetud peavad olema 
üksnes põhiseaduslikud tingimused „seaduse alusel” võik „kokkuleppe alusel”. Esimesel juhul sõltub 
aga vastus sellest, kas majandustegevuse asutuse ülesandeid võib pidada kohaliku elu küsimuseks 
PS § 154 lg 1 tähenduses. Kohaliku elu küsimuste kindlaksmääramisel tuleks lähtuda järgmistest 
tunnustest: kohaliku elu küsimused peavad seonduma kogukonna liikmete ühiselu ja ühiste huvidega 
kohaliku omavalitsuse territooriumil, nende küsimuste lahendamine kohaliku omavalitsuse poolt peab 
olema võimalik ja tõhusust silmas pidades otstarbekas965. Teiste sõnadega, kohaliku elu küsimused 
on lähtuvalt sisulisest kriteeriumist need küsimused, mis võrsuvad kohalikust kogukonnast ja 
puudutavad seda ega ole vormilise kriteeriumi kohaselt haaratud või PS-ga antud mõne riigiorgani 
kompetentsi966. Kohaliku elu küsimuste sellise piiritlemise puhul on tagatud ka Euroopa Kohaliku 
Omavalitsuse Harta (EKOH) art 4 lg-st 3 tuleneva subsidiaarsuse printsiibi rakendamine: ülesandeid 
täidetakse inimesele kõige lähemal seisval avaliku võimu tasandil, kus see on ülesannete iseloomu, 
ulatust ning täitmise tõhususe nõuet arvestades kõige sobivam. Kuivõrd MTS üldosa seaduse keskne 
eesmärk on tagada isikule põhiseaduslikult kaitstud majandustegevuse vabadus, on ka 
majandustegevuse asutuse ülesannete keskne eesmärk esmajärjekorras majandustegevuse 
vabadust toetada ning alles seejärel on majandustegevue asutusel kohustutus vältida 
majandustegevuse vabaduse kasutamist selliselt, mis kahjustaks avalikke huve (ettevõtja perspektiiv). 
Kaheldav on, kas majandustegevusest lähtuvate korrarikkumiste vältimine, st õigushüvede 
kahjustamine või kahjustamise ohu tõrjumine ja ennetamine on kohaliku elu küsimus. Pigem tuleks 
väita, et see ei oleks üksnes kohaliku elu huvides, vaid võib potentsiaalselt puudutada kogu riigi 
territooriumi, sest iga majandustegevusega kaasnev mõju võib ulatuda kohaliku omavalitsuse maa-
alalt väljapoole. Seega võiks öelda, et majandustegevuse asutuse üles anded ei ilmuta 
spetsiifilist suhet ühtselt kohaliku omavalitsusüks use elanike kui selliste suhtes ega puuduta 
nende inimeste kohaliku tasandi kooselu.  Ka Saksa ja Austria õiguses ei peeta reeglina 
majandustegevuse asutuse ülesandeid kohaliku elu küsimuseks967 (vdl pädevuste kohta GewO § 155, 
AGewO §§ 333-338). Pigem tuleks majandustegevuse asutuse ülesandeid pidada kohaliku elu 
küsimuseks ulatuses, mis puudutab kohaliku omavalitsuse õigust enda territooriumi iseseisvalt 
planeerida. Siinkohal kerkib esile tegevuskoha  mõiste olulisus: kui see paikneb kohaliku 
omavalitsuse territooriumil, tuleb igal juhul kohaliku omavalitsuse planeerimisvabadusega arvestada. 
Eelkõige tegevusloa väljastamise otsuse tegemisel tuleks arvestada kohaliku omavalitsuse 
seisukohta enda territooriumi planeerimise osas. HMS pakub sellise kaasamise tarbeks välja mitmeid 
instrumente, nendeks on eelhaldusakt  ja osahaldusakt (HMS § 52) ning kooskõlastus ja arvamus 
(HMS § 16). Sellest aspektist vaadatuna osutub kohaliku elu küsimusega oluliselt seotud 
tegevusvaldkonnaks kauplemine turuplatsidel, tänavatel, näitustel ja messidel ning muudel kohaliku 
omavalitsuse territooriumil korraldavatel avalikel üritustel (vdl KaubTS 5. peatükk, §§ 17-20). Nii on ka 
saksa ja austria õiguses leitud, et turgude ning nendega sarnanevate ürituste korraldamine on 
tavapärasest majandustegevusest enam seotud kommunaalse tasandiga ning peab jääma kohaliku 
omavalitsuse pädevusse968 (vdl GewO § 64 jj, AGewO § 286 jj). 
 
Arvestades PS § 154 suuniseid, võiks MTS üldosa kõigepealt ette näha näha reegli, et 
majandustegevuse asutuseks ei ole kohalik omavalitsus, kuid majandustegevuse asutuse ülesandeid 
võib seadusega või vastava kokkuleppe alusel kohalikule valla- või linnavalitsusele üle anda. Seejärel 
võiks MTS üldosa täpsustavalt sätestada, et majandustegevusega alustamise lubatavuse üle 
otsustamisel, eelkõige tegevusloa väljastamisel tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse 
planeerimisõigusliku seisukohaga juhul, kui majandustegevuse tegevuskoht asub kohaliku 

                                                      
965 Kohaliku omavalitsuse volikogud on algatanud põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse PS §154 lg 1 suhtes kolmel korral, 
vdl RKPJKo 21.02.2003, 3-4-1-2-03, RKPJKo 16.01.2007, 3-4-1-9-06, RKPJKo 08.06.2007, 3-4-1-4-07.  
966 Vdl RKPJKo 08.06.2007, 3-4-1-4-07; Vt „kohaliku elu küsimuste kohta” ka Ü. Anton, Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti 
Vabariigi 1992. aasta põhiseaduses , Juridica VI 1998, 305 jj. 
967 Vdl R. Stober, AllgemeinesWirtschaftsverwaltungsrecht, § 8 III, § 39 I, § 42; Vt ka Saksa Konstitutsioonikohtu tõlgendust 
„kohaliku elu küsimuse suhtes” (Saksa k „Angelegenheiten der örtlicehn Gemeinschaft”), BVerfGE 79, 127, 151 j (Rastrede). 
968 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 46 VI 1 ja 2. 
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omavalitsusüksuse territooriumil. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on aga korraldada kauplemist 
turuplatsidel, tänavatel, näitustel ja messidel ning muudel kohaliku omavalitsuse territooriumil 
korraldavatel avalikel üritustel (vdl KaubTS 5. peatükk, §§ 17-20). 
 
1.2.5.8. Majandustegevuse järelevalve asutus 
 
Välisriigid: GewO 21 2003 § 2 lg 4, GewO 21 2008 § 2 lg 4, GewO § 139b; Eesti õigus: KaubTS § 21. 
 
a) Majandustegevuse järelevalve asutuse definitsiooni vajalikkus 
Sageli näevad eriseadused ette, et nn rutiinset järelvalvet teostavaks ametiasutuseks on loa 
väljastajast erinev asutus, samuti võib rutiinset järelvalvet teostada samal mitu erinevat ametisasutust. 
Seega eristamaks majandustegevusega seotud üldise haldusmenetlusega seotud ülesanneteringi 
inspektsioonilisele järelevalvele suunatud haldusmenetlusest, oleks kasulik lisaks 
majandustetegevuse asutusele ka majandustegevuse järelevalve asutuse mõiste sisustamine (vdl 
GewO 21 2008 § 2 lg 3 ja 4). Nii võiks MTS üldosa sätestada, et eriseadustega võib ette näha, et 
inspektsioonilist järelvalvet majandustetegevuse üle teostab mõni muu asutus, mis ei ole 
majandustegevuse astutuseks MTS üldosa tähenduses (majandustegevuse järelevalve asutus), kuid 
mis on asjale sisuliselt lähemal seisvaks haldusoganiks (eelkõige vajalik majandustegevuse asutuse 
mõiste I variandi puhul). Majandustegevuse järelevalve asutustena tulevad eelkõige kõne alla 
kõikvõimalikud riiklikud ja regionaalsed ametid (nt tarbijakaitseamet, Tervisekaitseinspektsioon, Valla- 
või linnavalitsus etc).  
 
b) Majandustegevuse järelevalve asutuse sõnastusettepanek 
Majandustegevuse järelevalve asutus on iga asutus, mis täidab talle seadusega või seaduse alusel 
antud majandustegevuse järelevalve ülesandeid, eelkõige ülesanded keskkonnakaitse, tööohutuse, 
masinaohutuse ning tooteohutuse valdkonnas. 
 

1.2.6. Majandustegevuse register ja ühtne kontaktpu nkt 

Välisriigid: GewO §§ 149-153b, AGewO §§ 365-365g, GewO 21 2003 § 18, GewO 21 2008 § 13, 
GüKG § 15, LuftVG § 64; Puudutatud eesti õigus: MTRS, ÄS §§ 22-74 
 
1.2.6.1. Majandustegevuse registri aluste sõnastusettepanek 
Majandustegevuse asutus peab arvestuse pidamise ning efektiivse järelevalve teostamise eesmärgil 
avalikkusele kättesaadava viisil majandustegevuse registrit, millesse kantakse kõik 
majandustegevusteates esitatud andmed, nende muudatused ning reguleeritud majandustegevuse 
puhul lisaks sellele ka andmed tegevusloa kohta (majandustegevuse register). Majandustegevuse 
registrit peetakse üksnes elektroonsel kujul. 
 
Majandustegevuse registrisse kantakse eelkõige: 

- füüsilise isiku puhul tema perekonna- ja eesnimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul 
ärinimi; 

- asukoht; 
- esindaja andmed, kui esindaja on määratud;  
- tegevusala (EMTAK 2008); 
- majandustegevusega tegelemise tingimused, kui need on sätestatud; 
- tegevuskoht ja lisategevuskoht; 
- tegevusloakohustusega majandustegevuse puhul tegevusloa kehtivuse aeg; 
- nimetatud andmete muudatused; 
- majandustegevusega tegelemise peatumine või lõppemine (majandustegevuse keelamine või 

tegevusloa peatamine või kehtetuks tunnistamine); 
- majandustegevuse järelvalveasutus. 

 
1.2.6.2. Majandustegevuse registri vajalikkus ning seos kehtiva õigusega 
Saksa õiguses valitseb üksmeel selles osas, et avalikes huvides ning isiku usaldusväärsuse 
hindamisel on põhjendatud majandustegevuse kohta andmete kogumine ning nende andmebaasi 
salvestamine969. Majandustegevuse keskregister on Saksamaal ennast juba ca 30 aasta jooksul 
õigustanud kui vajalik ning kasulik rakendus ning peaks seetõttu ka MTS-i sisse viidama. Samuti näeb 

                                                      
969 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 134. 
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GewO 21 2008 § 13  ette elektroonilise majandustegevuse registri. Täna on kõikvõimalikud 
erinõuetega majandustegevused (osaliselt) kantud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
poolt peetavasse majandustegevuse registrisse, mida reguleerib MTRS970 (vt selle kohta ülevalt § 17 
punkt 1.1.2.3). Seega ei vaja majandustegevuse registri temaatika MTS üldosas põhjalikku 
reguleerimist. Pigem oleks kasulik jätta majandustegevuse registriga seotud küsimustering MTRS 
konkretiseerida. MTS üldosas tuleks paika seada vaid põhimõttelist laadi küsimused. Oluline on 
rõhutada, et MTRS peab olema üldiseks registriks kõikide teiste registrite suhtes, mis tähendab 
eriregistrite loomise vajadus peab olema hoolikalt põhjendatud. Pidades silmas, et 
infotehnoloogiliste lahenduste innovaatilisuse piir e tähistavad tavaliselt üksnes õigusaktid, 
tuleks pigem liikuda selles suunas, et MTR kõrval p uuduvad igasugused erilised registrid . 
Samuti tuleb arvestada, et MTRS-s sätestatu lõikub osaliselt ÄS alusel loodud ettevõtjaportaaliga (vt 
üleval § 15 punkt 1.1.3.1.). Samal ajal kui arutelu väärib ka põhimõtteline küsimus ettevõtjaportaali 
ning majandustegevuse registri ühendatavuse osas, tuleks kõigepealt igal juhul selgelt teineteisest 
lahutada ettevõtjaportaali äriõiguslikud funktsioonid ning majandustegevuse registri avalik-õiguslikud 
ülesanded. Nii ei saa pidada ÄS-i õigeks raamõigusaktiks ettevõtja oma tegevusala ja selle 
muutmisest teavitamise kohustust ettenägemiseks (ÄS § 4 lg 5 ja lg 6) ning seega sellise kohustuse 
nimetamist ka tänase ettevõtjaportaali ülesandeks. Samuti ei ole ÄS-s sobivaks paigaks teatud 
ettevõtjatele nende tegevuslast lähtuvalt eristaatuse andmine (ÄS § 4 lg 4).  
 
1.2.6.3. Majandustegevuse registri andmete avalikkus 
Sätestada tuleks majandustegevuse registriandmete avalikkuse põhimõte (nii ka MTRS § 5). Ette 
võiks näha, et majandustegevuse registri andmed on igaühele vastava internetiaadressi kaudu tasuta 
kättesaadavad (vdl GewO 21 2008 § 13 lg 3). Alternatiiviks on sätestada, et majandustegevuse 
asutus peab andma tasuta teavet majandustegevuse registrist isikule, kellel on selleks õigustatud 
huvi,  järelevalveõiguslikule riigiasutusele ja kohtule (GewO 21 2003 § 18 lg 2). Õigustatud huvi 
olemasolu eeldatakse ettevõtjal, tema esindajal, järelevalvet teostaval riigiasutusel, kohtul ja muul 
õigustatud huvi omaval isikul majandustegevuse asutus otsusel. Registripidamine on lubatud arvutis 
ja andmete edastamine on lubatud arvutivõrgu kaudu. Registreid pidavad kohtud peavad 
majandustegevuse asutustele arvutivõrgu kaudu andma vajalikke teateid. 
 
1.2.6.4. Teenuse osutajate mitmes registris registreerimiskohustuse mittelubatavus 
 
Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 14 nr 2 
 
Küsitav on, kas teenuste direktiiv keelab liikmeriikidel ette näha enamasse kui ühte registrisse 
kandmise kohustuse. Teenuste direktiiv nimetab siseriiklikke nõudeid, mis on keelatud kehtestada 
teenuste osutajate suhtes, kes tegutsevad asutamisvabaduse raames. Siinkohal on märkimisväärne 
eriti lubamatu siseriiklik nõue, mis toob endaga kaasa teenuse osutaja kohustuse olla sisse kantud 
enamasse kui ühe liikmesriigi registrisse (teenuste direktiiv art 14 nr 2). Seda teenuste osutajate 
kasuks sätestatud privileegi ei tule aga MTS üldossa integreerida, sest teenuste direktiivi sõnastuse 
kohaselt ei tohi registreering olla juurdepääsu eeltingimuseks, st teenuse osutamine ei tohi sõltuda 
registreeringust (teenuste direktiivi art 14). MTS üldosas sätestatud majandustegevuse registrisse 
kandmise kohustus ei ole aga juurdepääsu eeltingimus, vaid majandustegevusteate ning sellega 
seotud konkreetse majandustegevuse tagajärg. Teenuste osutamise alustamist ja teostamist (st 
juurdepääsu) ei tehta seega registreeringust kitsamas tähenduses „sõltuvaks”. Teenuste direktiivi art  
14 priviligeerimisnormi eesmärgipärasel tõlgendamisel võiks öelda, et „eeltingimuse” koosseisutunnus 
võiks mõista ka laiemas tähenduses, sest ei ole täielikult vaieldamatu järeldus, et kuigi restriktiivse 
mõistekäsitluse tulemusena ei teha teenuste osutamise alustamine ja teostamine sõltuvaks 
registreeringust, aga teenuste osutajale siiski registreerimiskohustuse ette võib näha. Sellise 
argumentatsiooni tulemusena teenuste direktiivi art 14 nr lg 2 ekstensiivse tõlgendamiseni jõutud 
lahendust siinkohal siiski ei järgita, sest see viiks järjekordse erandini EL/EMR liikmesriigis asutatud 
isikute suhtes, tooks enamasti endaga kaasa majandustegevusregistrisse kandmise välistamise ning 
lõpuks mittesoovitava sisemaalaste diskrimineerimise. Seetõttu järgitakse teenuste direktiivi art 14 lg 
2 restriktiivset tõlgendamist. Erandit liikmesriigi teenuste osutajate majandustegevuseregistrisse 
kandmise kohustusest seega asutamisvabaduse raames ei fikseerita.  
 
1.2.6.6. Ühtne kontaktpunkt 

                                                      
970 Vt arvutivõrgus: http://mtr.mkm.ee; Majandustegevuse registri seadus arvutivõrgus: 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12766620.  
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Välisriigid: AGewO § 333, GewO 21 2008 § 16; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 6 ja art 7 
 
a) Ühtne kontaktpunkt MTS üldosa seaduse tähenduses (teenuste direktiivi art 6) 
Esmalt tuleb esile tõsta, et kuigi teenuste direktiiv räägib teenuseosutajast ja teenusest on kasulik 
nende mõiste horisontaalsete karakteri tõttu asendada need mõnevõrra laiema majandustegevusega 
tegeleva isiku ning majandustegevuse mõistetega MTS üldosa tähenduses. Samuti tasub teenuste 
direktiivis läbivalt kasutatav, kuid Eesti keele kõnepruugis suhteliselt tundmatu autoriseeringu mõiste 
asendada tegevusloaga. 
 
Seega tuleks MTS üldosas ette näha, et majandustege vusega tegeleval isikul on võimalik 
ühtsetes kontaktpunktides teha järgmisi menetlusi j a toiminguid: kõik majandustegevuse 
valdkonnale juurdepääsuks vajalikud menetlused, eel kõige kõik pädevatelt asutustelt 
tegevusloa saamiseks vajalikud teated või taotlused , sealhulgas registrisse kandmise 
taotlused või kutseühingu või -liidu liikmeks regis treerimise taotlused ning mis tahes 
taotlused majandustegevuseks vajaliku tegevusloa sa amiseks (teenuste direktiiv art 6 lg 1). 
 
Ühtsete kontaktpunktide loomine ei mõjuta asutuste vahelist ülesannete ja volituste jaotust 
siseriiklikes süsteemides (teenuste direktiiv art 6 lg 2). Arutlemist vajab küsimus, milline isik, 
haldusorgan või muu asutus võiks Eestis teenuste direktiivi art-st 6 tulenevad kohustused enda kanda 
võtta (vt ühtse kontaktpunkti ja kontsentratsioonipõhimõtte seose kohta allpool § 17 punkti 2.2.4.14). 
Ratsionaalne oleks majandustegevuse asutus ning ühtne kontaktpunkt samastada, kuid see eeldaks 
MTS üldosas selget seisukohavõttu küsimuses, millised on haldusorganid on majandustegevuse 
asutusteks. Juhul, kui majandustegevuse asutusteks võivad olla mitmed erinevad haldusorganid (vt 
üleval § 17 punkt 1.2.5.7. lit c) jookseks ühtse kontaktpunkti ülesannete andmisel nendele asutustele 
teenuste direktiivi art 6 tühja. Igal juhul peaks kaasaegsust taotlev ühtne kontakt võimaldama täielikku 
suhtlust elektroonilisel teel. Peamise võimaliku ühtse kontaktpunktidena tuleb kõne alla seega tänane 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetav majandustegevuse register, sest sellise 
registri õiguslik roll ja ülesanded on enim omistatavad majandustegevuse asutusele. Küsitav on vaid, 
kas on otstarbekas seda teostada tehniliselt isoleeritult täna olemasolevatest ühtsele kontaktpunktile 
sarnanevastest lahendusest. Pigem tuleks see siduda kaasaegsema äriregistri osaks oleva 
ettevõtlusportaaliga (vt üleval § 15 1.1.3.1.). Tähelepanu tuleb seejuures juhtida sellele, et 
majandustegevuse registrit ei saa seejuures sarnaselt äriregistrile pidada Maakohus ning seda isegi 
juhul, kui MTR on üksnes ilma esemelise pädevuseta ettevõtja menetluspartner ehk nn „Front Office”, 
sest MTR pidamine on igal juhul administratiivsete haldusülesannete täitmine. Majandustegevuse 
registri pidajaks peaks seega endist viisi jääma asjale administratiivselt kõige lähemal seisev 
riigiasutus, so ilmselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ühendatakse paljalt 
ettevõtjaportaali ning majandustegevuse registri tehniline lahendus. Sellise otsuse korral tuleb aga 
läbi vaadata ja vajadusel muuta kehtivat majandustegevuse registri seadust (MTRS). Alternatiividena 
võiks aga ühtse kontaktpunkti rolli andmist kaaluda notaritele, Kaubandus- ja Tööstuskojale või 
kohalikele omavalitsustele. Sellisel juhul tuleks teenuste direktiivi art-st 6 tulenevad avalik-õiguslikud 
kohustused välja valitud kontaktpunktile seadusega üle anda. Peale eeltoodu tuleks kaaluda ühtse 
kontaktpunkti loomist, mille raames antakse artiklist 6 tulenevad kohustused üle isikule või asutusele, 
kes sellel eesmärgil luuaksegi.  
 
b) Ettevõtja õigus saada teavet (teenuste direktiiv art 7) 
Küsitav on, kas informatsiooninõue tuleks sätestada MTS üldosas või sellest väljaspool, nt 
haldusmenetluse seaduses. Õigemaks tuleks ilmselt pidada lahendust, et täpne informatsiooninõude, 
mis ulatub majandustegevuse õigusest ning sellega seonduvast menetlusest väljapoole, peaks 
sätestama üldises haldusmenetlust reguleerivas õigusaktis. Tõepoolest näeb teenuste direktiivi art 7 
ette informatsiooninõude, mille piirid võivad MTS üldosast väljapoole ulatuda. Arvestades 
reservatsiooni, et informatsiooninõue võib enda kandepinna hoopis haldusmenetluse seaduses leida, 
võib MTS üldosas siiski teha ettepaneku sätestada, et majandustegevusega tegeleva isiku ja teenuse 
kasutajatele on ühtsete kontaktpunktide kaudu hõlpsasti kättesaadav järgmine teave: 
 

- Eesti Vabariigi territooriumil asutatud majandustegevusega tegelevate isikute suhtes 
kohaldatavad nõuded, eelkõige menetlused, mida tuleb täita majandustegevuse valdkonnale 
juurdepääsuks ja selles valdkonnas tegutsemiseks; 
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- pädevate asutuste kontaktandmed, mille abil nendega saab vahetult ühendust võtta, 
seahulgas majandustegevuse valdkonnas tegutsemisega seotud küsimuste eest vastutavate 
asutuste andmed; 

- majandustegevusega tegelevate isikute ja majandustegevust käsitlevate riiklike registrite ja 
andmebaaside kasutamise võimalused ja tingimused; 

- pädevate asutuste ja majandustegevusega tegeleva isiku või teenuse kasutaja vahel ning 
majandustegevustega tegeleva isiku ja teenuse kasutaja vahel või majandustegevusega 
tegelevate isikute vahel tekkinud vaidluste korral üldkasutatavad õiguskaitsevahendid; 

- kontaktandmed ühenduse võtmiseks liitude ja organisatsioonidega, mis ei ole pädevad 
asutused ja millelt teenuseosutajad või teenuse kasutajad võivad saada praktilist abi. 

 
Teenuseosutajatel ja teenuse kasutajatel on taotluse korral võimalik saada pädevatelt asutustelt abi, 
mis seisneb teabes nõuete üldise tõlgendamise ja kohaldamise viisi kohta ja vajaduse korral 
nõuandeid ja lihtsaid sammsammulisi juhiseid, kusjuures teave esitatakse lihtsas ja arusaadavas 
keeles (teenuste direktiiv art 7 lg 2). Teavet ja abi antakse selgel ja üheselt mõistetaval viisil, et selline 
teave ja abi on hõlpsasti kättesaadav vahemaa tagant ja elektrooniliste vahendite abil ning et see on 
ajakohastatud (teenuste direktiiv art 7 lg 3). Ühtsed kontaktpunktid ja pädevad asutused vastavad 
võimalikult kiiresti mis tahes taotlustele MTS üldosas sätestatud teabe või abi saamiseks ning 
teavitavad taotlejat viivitamata vigasest või põhjendamatust taotlusest (teenuste direktiiv art 7 lg 4). 
Vabariigi valitsus võtab kasutusele meetmeid, julgustamaks ühtseid kontaktpunkte tegema teenuste 
direktiivi artiklis 7 ettenähtud teabe kättesaadavaks teistes ühenduse keeltes, kusjuures see säte ei 
mõjuta teise keelte kasutamist käsitlevaid liikmesriikide õigusakte (teenuste direktiiv art 7 lg 5). 
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 (teenuste 
direktiiv art 7 lg 6). 
 
c) Ettevõtjatele suunatud „ühtsete kontaktpunkide” veebirakendused välisriikides 
 

Veebiaadress Kirjeldus 

Funktsioonid
seonduvad 

alustamisega 
(„kas”) 

Funktsioonid 
seonduvad 

teostamisega 
(„kuidas”) 

Eesti 
 

  

http://mtr.mkm.ee  Majandustegevuse register   
www.rik.ee  e-äriregister (ettevõtjaportaal)   
www.emta.ee  e-maksuamet / e-toll   
www.eesti.ee Eesti Riigiportaal   

 http://ytra.visio.ee Riiklik ühistranspordiregister   
 http://www.ehr.ee Ehitisregister   

 
Ühendkuningriik    

www.businesslink.gov.uk Õigusaktide kontrollnimekiri,    

Soome 
 

  

www.y4.fi Y4 komitee   
www.palkka.fi Teenus e-palgaleht väikeettevõtjate jaoks   

Belgia 
 

  

www.ksz-bcss.fgov.be Belgia sotsiaalkindlustusvaldkonna e-
valitsuse programm VKEde jaoks   

Tšehhi Vabariik    

www.mpo.cz Ettevõtjate ühtsed registreerimispunktid   

Slovakkia    

www.telecom.gov.sk Avaliku halduse keskportaal   

Saksamaa 
 

  

www.one-stop-shop-trier.de     Ettevõtjate teeninduskeskused   
www.startothke.de 971     

                                                      
971 U. Schönleiter, Herbstsitzung 2005 des Bund-Länder- Ausschusses „Gewerberecht”, GewArch, 2006, 69 j. 
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Prantsusmaa 
 

  

www.artifrance.eu Mikroettevõtete juhtimiskeskus majandus- 
ja finantsaruannete esitamiseks, 

 X 

www.pme.service-public.fr    Avaliku teabe portaal väikeettevõtjatele  X 
www.cro.ie CORE - Companies Online Registration 

Environment, Iirimaa (Veebikeskkond 
ettevõtete registreerimiseks) 

  

Malta 
 

  

www.mcmpgov.mt Paigaltstardi projekt   

Holland    

www.bedrijvenloket.nl   Interneti-põhine portaal ettevõtjatele,   

Poola    

www.euroinfo.org.pl / 
www.ksu.parp.gov.pl 

KSU - riiklik teenustevõrk VKEdele   

Portugal 
 

  

www.portaldaempresa.pt Ettevõtjad Internetis   
 
 

1.2.7. Menetlusülesannete üleandmise ning menetluse  privatiseerimise printsiip 

 
Välisriigid: GewO 21 2003 § 21 lg 2, GewO 21 2008 § 16 lg 3, § 38, UGB-KOmE §134 lg 2 
 
Majandustegevuse asutus võib üksikuid tegevusloa menetluse etappe või terve tegevusloa menetluse 
üle anda kolmandale isikule, kui on kindlaks tehtud, et kolmas isik on ei ole rikkunud õigusaktidest 
tulenevaid nõudeid (st on usaldusväärne) ning sellele ei seisa vastu avalik huvi. Selline otsus oleks 
kooskõlas kaasaegse ja efektiivse loamenetluse põhimõttega, mis annaks vajadusel võimaluse 
kujundada tegevusloa menetlus nö „projektiks”972, mille puhul on luba väljastaval majandustegevuse 
asutusel näiteks võimalik tellida projektijuht (uurib, millised nõuded kehtivad majandustegevusele, 
milliseid tähtaegu tuleb silmas pidada, milliseid lube on vaja taotleda etc), samuti on võimalik kaasata 
halduseksternseid eksperte ja nõustajaid ning loamenetlusprojekti poolt puudutatuid kolmandaid 
isikuid.    
 

1.2.8. Elektrooniline menetluse printsiip 

Välisriigid: GewO 21 2008 § 26, PBefG § 5; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 8 lg 1, 
 
Teenuste direktiiv 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 (teenuste direktiiv art 8 lg 1).  
Seega tuleks sätestada, et majandustegevuse asutus tagab, et MTS üldosas sätestatud menetlusi 
saab läbi viia elektrooniliselt ning et tegevusluba, st haldusakt võib adressaadi nõusolekul olla 
elektroonilisel kujul. 
 
 

2. Peatükk - Majandustegevusega alustamine  

 
2.1. Alajaotuse moodustamise lähtekaalutlused 
 
Välisriigid: DIHT-juhis973, §§ GewO 21 2003 Titel II §§ 16 jj, GewO 21 2008 Titel II §§ 11 jj, AGewO 
[osaliselt] §§ 5-27, GewO Titel II §§ 14 jj, MLS II osa, MTVS II ja III osa; Eesti õigus: PS § 29, § 31, 
 

                                                      
972 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 34 III 9. 
973 Vdl Gewerberecht aus einem Guß – Leitsätze für ein Gewerbegesetzbuch, Deutscher Industrie- und Handelstag, vorgestellt 
vom Hauptgeschäftsführer des DIHT Franz Schoser, Bonn, WuV 1981, 188,  197. 
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2.1.1. Peatüki eesmärk 

Käesoleva alajaotusse eesmärk on koondada kokku üldine regulatsioon, mis puudutab 
majandustegevusega alustamist, st üldine regulatsioon selle kohta, kas isik võib majandustegevusega 
tegelemist alustada974. Majandustegevusega alustamise lubamine tähendab majandustegevuslike 
põhiõiguste kasutamise lubamist, mistõttu on alustamispiirangute puhul tegu PS § 29 ja § 31 kaitseala 
tugevaima riive vormiga. Seega on majandustegevuse alustamise ja teostamise regulatsiooni 
eristamine eelkõige küsimus proportsionaalsusest: majandustegevuse alustamist reguleerivad normid 
on võrreldes teiste normidega alati kõrgema riiveintensiivsusega, nt võrreldes nendega, mis 
majandustegevuse teostamisele (kahe astme eristamine). Seetõttu on MTS üldosa peamiseks 
süstemaatiliseks karakteriks alustamise ja teostamise eristamine. Käesolev peatükk taotleb 
põhiseadusliku majandustegevuse vabaduse kasutamise tingimuste üldist reguleerimist.  Nii leiab 
teine peatükk enda kandepinna põhiseaduses ning näeb ette üldised ja erilised 
majandustegevusega tegelemise õiguse kasutamise tin gimused PS § 29 lg 1 ls 1 ja § 31 ls 2 
tähenduses. 
 
Teise peatüki eesmärgi  raskuskese paikneb erinevatel tegevusaladel majandustegevuse 
alustamisega seotud regulatsiooni ühtlustamisel. Majandustegevusega alustamise suhtes kehtivaid 
nõudeid peaks MTS üldosa seadus sisaldama üksnes ulatuses, mis kehtib kõikide erinevate 
tegevusalade suhtes samaväärselt. Säärase abstraktse kujunduse kaudu peaks teise peatüki 
regulatsioon olema kohaldatav võimalikult paljudele sarnastele või võrreldavatele juhtumitele975. 
Eelkõige on alajaotuse eesmärk süstematiseerida majandustegevusele esitatavad nõuded üldiseks ja 
erilisteks. Esimesed neist võiksid olla ammendavalt reguleeritud MTS üldosa seaduses. Erinõuded 
seevastu sätestatakse MTS eriosas. Majandustetegevuse erinõudeid kohaldatakse vaid reguleeritud 
majandustegevusele. Siinkohal tuleks täpsemalt sätestada suunised tegevusloa regulatsioonidele 
erilistes seadustes, eelkõige selle eesmärk. Majandustegevuse nõuete jaotamisel üldiseks ja erilisteks 
võetakse peale Saksamaa ja Austria eeskujuks ka Poola, Tsehhi ja Soome. 
 
Peale selle on majandustegevuse alustamiseks eraldi peatükk ette näha otstarbekas mitte üksnes 
õigusdogmaatilisest aspektist vaid, on ka lihtsalt kronoloogilist struktuuri  silmas pidades loogiliseks 
jätkus üldsätteid puudutavale alajaotusele. 
 
Tõenäoliselt moodustab majandustegevusega alustamisega seonduv probleemistik MTS üldosa 
seaduse keskse rolli. Probleeme on võimalik vaadelda kolmest perspektiivist, need on õiguspoliitiline, 
korrapoliitiline ning majanduspoliitiline perspektiiv. 
 
2.1.1.1. Õiguspoliitiline ja korrapoliitiline perspektiiv 

- Ebaselge on vaba ja reguleeritud majandustegevuse eristamine: välistatud ei ole kehtivas 
õiguses olukord, kus formaalselt vabale (st tegevusloakohustuseta) majandustegevusele on 
kehtestatud hulk lubatavuse piiranguid st tingimusi, mis de facto takistavad juurdepääsu 
majandustegevusele, ilma seejuures formaalselt tegevusloakohustust sätestamata, mis 
tähendaks sisuliselt vaba majandustegevuse loareservatsiooniga keelamist. 

- Vaba ja reguleeritud majandustegevus ei anna garantiid, nende mõistete tegeliku materiaalse 
sisu kohta 

- Problemaatiline majandustegevuse keelamise kontekstis: millal on olemas materiaalne alus 
majandustegevuse haldusõiguslikuks keelamiseks? 

 
2.1.1.2. Majanduspoliitiline ja ettevõtja perspektiiv 

- Tegevuslubade ja teiste piiravate regulatsioonide rohkus kehtivas õiguses (ca 153 tükki). 
- Registreeringu mõiste kehtivas õiguses ebaselge (MTRS) 
- dubleerivate informatsioonikohustuste  olemasolu.  
- paljude informatsioonikohustuste ja/või registreerimisnõuete eesmärk ebaselge.  
- registreerimis- ja/või tegevusloamenetlused ning muud kohustused majandustegevusega 

alustamisel kohati ettevõtja jaoks ebamõistlikult koormavad 
- registreeringu/tegevusloa perioodilise uuendamise nõue koormav 
- registreeringu/tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluste ebamäärasus, mis ühelt poolt seab 

hoolsad ettevõtjad haldusorganite omavoli ohtu , teiselt poolt aga ei taga tahtlikult ja/või 

                                                      
974 Vdl M Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 130. 
975 Vdl Gewerberecht aus einem Guß – Leitsätze für ein Gewerbegesetzbuch, Deutscher Industrie- und Handelstag, vorgestellt 
vom Hauptgeschäftsführer des DIHT Franz Schoser, Bonn, WuV 1981, 188,  191. 
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süstemaatiliselt majandustegevuse nõudeid rikkuvate ning seeläbi konkurentsieelist saavate 
ettevõtjate turult kõrvaldamist 

- majandustegevuse alustamist, sealhulgas erinõuetega tegevusalasid puudutava 
informatsiooni laialipillutatus erinevatesse õigusaktidesse 

 
 

2.1.2. Peatüki sisu 

2.1.2.1. Materiaalõiguslik sisu 
MTS üldoas teine peatükk jaotab majandustegevus vabaks ja reguleerituks . Kui vaba 
majandustegevusega tohib vastavalt MTS üldosa seaduse fundamentaalsele kontseptsioonile 
alustada ilma tegevusloata üksnes teatamise alusel, siis reguleeritud majandustegevusega 
alustamise eelduseks on tegevusloakohustuse täitmine või seadusega ettenähtud võimalus 
majandustegevuse teostamiseks (nt riigimonopol). Vaba ja reguleeritud majandustegevusele võiks 
lisada veel majandustegevuse, millel kehtib absoluutne keeld, samuti majandustegevuse, millel kehtib 
põhimõtteline erandireservatsiooniga keeld. Samuti püüab peatükk teha algust kõikide piiravate 
nõuete süstematiseerimisega, jaotades need põhimõtteliselt kaheks: esiteks piiravad nõuded, mille 
intensiivsus on niivõrd suur, et nende mittetäitmise tulemusena kaob faktiliselt juurdepääs 
majandustegevusele ning nõuded (lubatavuspiirangud), mille mittetäitmine ei takista küll juurdepääsu, 
kuid piiravad majandustegevuse teostamist (teostamispiirangud). Nii otsustatakse piirangu 
intensiivsus PS §§ 29 ja 31 mõõdupuu järgi. 
 
Teatamiskohustuse  peamine mõte on olla üldiseks teatamiskohustuseks kõikide teiste 
teatamiskohustuste suhtes, mis tooks endaga kaasa mitmete kehtivas õiguses leiduvate 
teatamiskohustuste (osalise) ühendamise. Kuigi teatamiskohustus kehtib reeglina igale 
majandustegevusega alustavale isikule, ei saa teatamiskohustus kehtida EL-st pärit teenuse 
osutajate suhtes. Tegevusloakohustuse mõiste sisustamisel lähtutakse teenuste direktiivist ning 
saksa õigusest. Tegevusloakohustuse sätestamisel rõhutatakse selle laiendatud tähendust. MTS 
jätab seadusandja otsustada küsimuse, millal on majandustegevus vaba või tegevusloakohustusega, 
kuid püüab  siiski määratleda neid kriteeriumile, mille alusel sisuliselt vaba ning reguleeritud 
majandustegevust eristada. Teenuste direktiivile omane tegevusloakohustuse formaalne 
määratlemine ei tooks selgust küsimuses, mida tähendab tegevusloakohustus sisuliselt ning millistele 
avalik-õiguslikele normidele vastavust tuleb enne majandustegevusega alustamist kontrollida 
(kontrolliese) ning milline peaks olema tegevusloakohustuse mittetäitmise õigustagajärg. Seetõttu 
täiendatakse tegevusloakohustust ning öeldakse, et  
 
Tegevusloakohustuse tähtsus kerkib eriti hästi esile majandustegevuse keelamise  kontekstis. MTS 
üldosa seadus näeb majandustegevusega tegelemise õiguse äravõtmisel ette põhimõtte, et 
eristatakse (vaba või reguleeritud) majandustegevuse keelamist ning tegevusloa kehtetuks 
tunnistamist või peatamist. Kui reguleeritud majandustegevuse puhul saab tegevusloa peatada või 
kehtetuks tunnistada tegevuskohustuse kontrolliesemeks olnud nõuete rikkumisel, siis kõikide 
ülejäänud nõuete rikkumisel (korrarikkumisel) saab majandustegevust keelatakse üksnes täiendava 
ohuprognoosi alusel. Nii tuleb vaba majandustegevuse või muu reguleeritud majandus tegevuse 
puhul tuleb põhimõtteliselt majandustegevuse keelamise õigustatus kõne alla mistahes nõuete 
rikkumise tõttu, tingimusel, et majandustegevusega tegelev isik on ohtlik ka tulevikus. See toob 
endaga kaasa esiteks ettevõtja tõendamiskohustuse ning teiseks selle, et enne otsust koostatakse 
ohuprognoos. 
 
2.1.2.2. Menetlusregulatsioon 
Samuti koondab käesolev peatükk kokku koondada majandustegevuse alustamisega seotud 
haldusmenetluse regulatsioon, st majandustegevusteatega ning tegevusloaga seonduva 
menetluse, tegevusloa menetlusega tihedalt seotud kontsentratsioonipõhimõtte. Peamiselt AGewO 4. 
peatükki eeskujuks võttes peaks teatud ulatuses (üldosa) seaduses olema sätestatud teatamis- ning 
loamenetlus ning mitte üksnes andma vastava konkretiseeriva määruse volituse, sest nii 
saavutatakse isiku seisukohast selgem arusaam majandustegevusega alustamise põhilistest 
eeldustest976. Seejuures peaksid vähemalt majandustegevuse alustamisega seotud tähtsamad 
haldusmenetluse sammud ning ametiasutused ning nende pädevused nimetatud saama. Nii võiks 
siinkohal võrdlevalt vaadelda saksa ehitus- ja planeerimisõigust, mis ei reguleeri üksnes planeerimis-, 

                                                      
976 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 131. 
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ehitusloamenetlust977 ja pädevaid ametiasutusi (BauGB §§ 1 jj, LBO Baden-Württemberg §§ 49 jj) 
vaid normeerib ka ametliku väärkäitumise tagajärgi (BauGB §§ 39 jj). Sellist laadi regulatsiooni taga 
seisab ilmselt GG art-s 14 sätestatud omandigarantiist tulenev isiku ehitusvabadus978. Seetõttu võiks 
majandustegevuse õiguses pidada loamenetluse, ametiasutuste pädevuste ja nende väärkäitumise 
tagajärgede reguleerimise aluseks GG §-s 12 sätestatud kutse- ja ettevõtlusvabadust, mis Eestis on 
tsementeeritud PS §§-desse 21 lg 1 ja 31 lg 1. Kuivõrd, käesolev alajaotus võtab kokku üldise 
menetlusregulatsiooni, tooks see endaga vältimatult kaasa kehtivas õiguses sisalduva 
menetlusregulatsiooni muutmise vajaduse (nt kehtivas õiguses sisaldub majandustegevusteate 
menetlust puudutav regulatsioon MTRS §§-des 20-24 ning KaubTS §§-des 13-16). 
 
Tegevusloa menetluse  raames tuleb MTS üldossa installeerida ka teatud menetlusõiguslikud 
instrumendid (osaline ja esialgne tegevusluba), mis võimaldaksid ettevõtjal majandustegevusega 
õigeaegselt alustada. Isegi kui sellised instituudid võivad lubatavad olla põhimõtteliselt ka ilmas 
konkreetse sõnastuseta MTS üldosa seaduses, on soovitatav majandustegevuse ametile suunatult 
normeerida nende instituutide kasutamise tingimused. Sellisest transparentsuse põhimõttest lähtuvalt 
oleks kasulik menetlusõiguslikud instrumendid deklaratiivselt MTS üldosas esile tuua, et nii seaduse 
kohaldaja kui ka ettevõtja ülevaatlikult nende tähendusest aru saaks. 
 
Vaatamata sellele, et süstemaatiliselt on haldusmenetlus ja ametiasutused pigem seotud teiste 
alajaotustega (nt loamenetlus majandustegevuse alustamisega ja keelamismenetlus 
majandustegevuse lõpetamisega), võib siiski osutuda, et haldusmenetlust ja ametiasutusi puudutava 
õigusmaterjali jaoks on otstarbekas iseseisev peatükk moodustada. See on põhjendatav esiteks 
menetlusregulatsiooni tiheda seosega ülejäänud alajaotustega, mis tõttu ei taha see hästi ühe kindla 
peatüki alla sobituda, ning teiseks on menetlusregulatsioonil tõenäoliselt märkimisväärne mahukus. 
Ilmselt ei oleks liialdatud väita, et majandustegevusega seotud haldusmenetlus moodustab 
keskkonna- ning ehitus- ja planeerimisõiguse kõrval haldusmenetlusõiguse põhilise osa. Seetõttu võib 
tekkida vajadus selle järele, et MTS üldosa seaduses ettenähtud menetlused (majandustegevusteate 
ja majandustegevusloa menetlused ning majandustegevuse keelamise menetlus) tuleb sätestada 
iseseisva peatükina Süstemaatilise seose tõttu tuleks sellisel juhul koos menetlusega samas peatükis 
sätestada ka menetluses pädevad haldusorganind ning sisustada ka Majandustegevuse asutuse 
mõiste. 
 
2.2. Regulatsiooni ettepanek ja selle põhjendus 
 

2.2.1. Majandustegevuse alustamise lubatavus  

2.2.1.1. Majandustegevusega tegelemise õiguse kasutamise  tingimused (PS §§ 29 ja 31) 
Vastavalt majandustegevuse vabaduse põhimõttele ja seaduse eesmärgile tuleb selgelt sätestada, et 
majandustegevusega alustamine on lubatav, kui isik on täitnud majandustegevusele esitatud üldised 
ja erilised nõuded, st isik vastab eelkõige PS § 29 lg 1 ls 1 § 31 ls 1 sätestatud õiguse kasutamise 
tingimustele. Kuivõrd majandustegevuse üldised ja erilised nõuded on samal ajal PS 29 ja § 31 
põhiõiguste piiranguteks, tuleb siinkohal sätestada, et üldised ja erilised nõuded võib tulenevalt 
seadusreservatsioonist ette näha üksnes seadusega. Seejuures sätestab MTS üldosa seadus 
majandustegevuse üldised nõuded ammendavalt. erilised nõuded võivad tuleneda aga spetsiaalsest 
regulatsioonist. Selgelt tuleks siinkohal otsustada, et majandustegevuse üld- ja erinõuete 
määratlemine ei ole kohaliku elu küsimus PS § 154 tähenduses. 
 
2.2.1.2. Majandustegevusega tegelemise õiguse kasutamise  tingimuste eesmärk 
Et tagada majandustegevuse üld- ja erinõuete rakendamine kooskõlas MTS üldosa seaduse ja 
põhiseadusega, oleks kasulik ette näha, et majandustegevuse eriliste nõuete kehtestamisel 
eriseadustes tuleb esile tuua ka selle eesmärk või eesmärgid. Majandustegevuse tingimuste 
sätestamise eesmärk saab seejuures olla vaid suunatud majandustegevuse sobivuse kontrollimisele. 
Veelgi majandustegevuse lubamise tingimuste eesmärki täpsustades võib selle jaotada 
põhimõtteliselt kaheks: eesmärk kontrollida isiku (subjektiivset) sobivust ning eesmärk kontrollida 
majandustegevuse sisulist (objektiivset) sobivust. Seega ilmnevad siinkohal majandustegevuse 
lubamise tingimuste põhiliigid, need on subjektiivsed ja/või objektiivsed. 
 
2.2.1.3. Majandustegevuse tegeliku alustamise lubamise aeg 

                                                      
977 Ehitusloamenetlus on saksa õiguses reguleeritud liidumaade ehituskorra seadustes (Landesbauordnung). 
978 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 131. 
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a) Majandustegevusega alustamise lubamise aeg reguleeritud majandustegevuse puhul 
Reguleeritud majandustegevuse alustamise lubamise aeg on reeglina selge: reguleeritud 
majandustegevuse puhul võib isik alustada majandustegevuse õiguse kasutamist kahe aasta jooksul 
tegevusloa väljaandmise päevast. Kui tegevusloal on majandustegevuse alustamise ajana näidatud 
hilisem aeg, siis sellest ajast. 
 
b) Majandustegevusega alustamise lubamise aeg vaba majandustegevuse puhul 
Keerulisem on olukord vaba majandustegevuse puhul. Küsitav on eelkõige, milline iseloom on 
majandustegevusteate esitamisel ja milline on selle õigustagajärg. Esimene variandina võib selgelt 
välja tuua, et isik võib alustada majandustegevuse õiguse kasutamist vaba majandustegevuse puhul 
ühe aasta jooksul alates majandustegevusteate vastuse saamise päevast. Selline vaba 
majandustegevusega tegelemisega kasutamise õiguse alustamisregulatsioon annab võimaluse MTS 
üldosa seadusega selgelt kontrollida alustamise lubatavust vaba ja reguleeritud majandustegevuse 
puhul diferentseeritult: majandustegevusega tegelev isik alustab majandustegevust pärast seda, kui 
majandustegevusteate vastusest selgub, et see on vaba. Kuigi majandustegevusteate vastuse 
saatmisele ei eelne mingit nõuetele vastavuse kontrolli ning vastamise tähtaeg on kõigest kolm 
päeva, võib sellise lahenduse kahjuks rääkida see, et alustamine sõltub majandustegevusteate 
vastusest ning rääkida võib teatamisreservatsioonig a keelust (nii nt KaubTS § 12 lg 1 ja GewO § 
14 lg 1). Alternatiiviks on sätestada, et majandustegevusega tegelemise õiguse kasutamist võib isik 
alustada vaba majandustegevuse puhul alati ning alustamist ei seata sõltuvusse 
majandustegevusteate esitamisest (vt allpool joonist punkt 2.2.6.)  Lisaks tuleb vaid märkida, et vaba 
majandustegevusega tegelemine ei vabasta isikut üldisest teatamiskohustusest. Sellise 
alustamisregulatsiooni eelis seisneb selles, et  nii ei looda mingit laadi sõltuvust 
majandustegevusteate vastusest. Küll aga tekib vähemalt teoreetiline võimalus, et isik alustab 
majandustegevusega tegelemise õiguse kasutamist teadmata seejuures, kas on tegu vaba või 
reguleeritud majandustegevusega, mis toob endaga kaasa suurema ohupotentsiaali. 
 
2.2.1.4. Majandustegevuse tegelik alustamine 
Samuti on ka järelvalvet teostava asutuse aspektist vaja selgelt määratleda ajahetk, millest alates 
võib öelda, et isik on alustanud majandustegevusega. Majandustegevus alustamiseks loetakse igat 
uut põhilisel või kõrvalisel tegevusalal majandustegevuse teostamise eesmärgil ette võetud toimingut, 
eelkõige on alustamisel määravaks see toiming, mida võib kõrvalt vaatav isik pidada igapäevase 
ärisuhtluse esimeseks toiminguks979. Majandustegevuse alustamiseks loetakse käesoleva seaduse 
tähenduses ka majandustegevusala või tegevuskoha muutmist. 
 
2.2.1.5.  Vaba ja reguleeritud majandustegevus 
 
Välisriigid: AGewO §§ 5-7, § 30, GewO 21 2003 §§ 11 j ning §§ 14 jj, GewO 21 2008 §§ 11 jj ning 14 
jj. 
 
Kõige selgem on jaotada majandustegevus vabaks ja reguleeritud majandustegevuseks. Esimese 
puhul kehtivad üksnes majandustegevuse üldnõuded (eelkõige teatamiskohustus, vdl AGewO § 5 lg 
2, §§ 151-160) ning teise puhul peavad lisaks täidetud olema ka erinõuded (eelkõige 
tegevusloakohustus, vdl AGewO § 5 lg 1, §§ 94-150). Isik võib samal ajal paralleelselt tegeleda nii 
vabade kui reguleeritud majandustegevustega.  
 
2.2.1.6. Majandustegevuse alustamise piiramise lubatavus 
Kuigi vaba ja reguleeritud majandustegevuse eristamine leiab lähemalt käsitlemist allpool (vt § 17 
punkt 4.2.2.1), on siinkohal selle seotud definitsioonid kasulik juba eelnevalt kompaktselt ära tuua: 

- Vaba majandustegevus  on mistahes majandustegevus, millele ei ole kehtestatud piiranguid, 
mis oleksid niivõrd intensiivsed, et seavad majandustegevusega alustamise, st juurdepääsu 
majandustegevusele, sõltuvusse teatud objektivisete või subjektiivsete tingimuste täitmisest 
(lubatavuspiirangud), pigem võib vabale majandustegevusele seadusega ette näha piiranguid 
reeglina üksnes majandustegevuse teostamise viisi suhtes (teostamispiirangud). 

- Reguleeritud majandustegevuse  on mistahes majandustegevus, mille alustamine, st 
juurdeääs sellele, on seatud sõltuvusse teatud subjektiivsete või objektiivsete tingimuste 
täitmisest (lubatavuspiirangud). Seejuures võib seadusandja otsustada, kas 

                                                      
979 Heß teoses: Friauf, GewO § 14 äärenr 15.  
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majandustegevusega alustamise lubamiseks on vaja kehtestada preventiivne 
loareservatsiooniga keeld (tegevusloakohustus). 

 
See tähendaks, et vaba majandustegevuse  alustamise suhtes ei või kehtestada sellist laadi piiravaid 
nõuded, mis osutuvad niivõrd intensiivseks, et nende mittetäitmise tulemusena kaob faktiliselt 
juurdepääs majandustegevusele. Reguleeritud majandustegevuse alustamise suhtes võib suhtes 
võib ette näha piiravaid nõudeid, mis osutuvad niivõrd intensiivseks, et nende mittetäitmise 
tulemusena kaob faktiliselt juurdepääs majandustegevusele. Selline radikaalne säte tõstaks esile 
erinevate majandustegevuse vormide sisulist tähendust ning kõikide piiravate nõuete põhimõttelist 
jaotumist kaheks: piiravaid nõudeid, mille intensiivsus on niivõrd suur, et nende mittetäitmise 
tulemusena kaob faktiliselt juurdepääs majandustegevusele, võib kehtestada vaid tegevusloa 
saamise alustena. Kõiki teisi nõudeid võib kehtestada nii vaba kui reguleeritud majandustegevuste 
suhtes. Vaba ja reguleeritud majandustegevusele võiks lisada veel majandustegevuse, millel kehtib 
absoluutne keeld, samuti majandustegevuse, millel kehtib põhimõtteline erandireservatsiooniga keeld. 
 
2.2.1.7. Majandustegevuse kasutaja õiguste piiramise lubatavus (teenuste direktiiv art 19-20) 
Kuivõrd mitte üksnes majandustegevusega tegeleva isiku tegevuse piiramine, vaid ka 
majandustegevuse adressaatide (klientide) võimaluste piiramine võib osutuda majandustegevusega 
tegelemise õiguse kasutamise tingimuseks, võivad need majandustegevuse vabadust piirata (kaudne 
piiramine). Seetõttu juhib sellele tähelepanu ka teenuste direktiiv, mis näeb ette reeglid, mille alusel 
on võimalik teenuse kasutajate õiguseid piirata (teenuste direktiiv art 19-21). Esiteks ei või 
liikmesriigid kehtestada teenuse kasutajale nõudeid, mis piiravad teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja poolt osutatava teenuse kasutamist (teenuste direktiiv art 19). Eelkõige on on 
keelatud järgmised nõuded: kohustus hankida kõnealuse liikmesriigi pädevatelt asutustelt 
autoriseering või esitada neile deklaratsioon (teenuste direktiiv atrt 19 lit a) ning rahalise abi andmise 
suhtes kehtivad diskrimineerivad piirangud, mis on seotud asjaoluga, et teenuseosutaja on asutatud 
mõnes teises liikmesriigis, või teenuse osutamise koha tõttu (teenuste direktiiv art 19 lit b). Teiseks 
peavad liikmesriigid tagama, et teenuse kasutajatele ei kohaldata diskrimineerivaid nõudeid nende 
kodakondsuse või elukoha tõttu (teenuste direktiiv art 20 lg 1). Liikmesriigid tagavad, et 
teenuseosutaja poolt avalikkusele üldiselt kättesaadavaks tehtud teenusele juurdepääsu 
üldtingimused ei sisalda diskrimineerivaid sätteid, mis on seotud teenuse kasutaja kodakondsuse või 
elukohaga, kuid ilma et see välistaks võimaluse näha juurdepääsutingimuste puhul ette erisused, kui 
need on otseselt õigustatud objektiivsete kriteeriumidega (teenuste direktiiv art 20 lg 2). 
 

2.2.2. Vaba majandustegevus (majandustegevuse üldnõ uded)  

 
2.2.2.1. Teatamiskohustus 
 
Välisriigid: GewO § 14 lg 1, BImSchG § 15 ja § 23 lg 1, ChemG §§ 4 jj, TKG § 6, AMG § 74a lg 3, 
GüKG § 15a, EnWG § 5, AGewO §§ 5 lg 1, 339, 340, DIHT-juhis nr 7, DIHT-eelnõu § 5 lg 1, GewO 
21 2003 §§ 11 jj, GewO 21 2008 §§11 jj, MTVS art 14, MLS § 9 ja § 19, SMTS § 7; Euroopa õigus: 
teenuste direktiivi art 6 jj; Eesti õigus: MTRS, ÄS § 4 lg 4, lg 5 ja lg 6, §§ 22 jj, KaubTS § 12 lg 1. 
 
a) Teatamiskohustuse sõnastusettepanek 
Majandustegevusega tegeleval isikul on kohustus teatada majandustegevuse alustamisest 
majandustegevuse asutusele, sõltumata sellest, kas majandustegevuse alustamise eelduseks on 
tegevusloakohustuse täitmine või mitte (teatamiskohustus).  Teatamiskohustuse võib 
majandustegevusega tegelev isik jätta täitmata, kui ta tegutseb reguleeritud majandustegevusega 
ning esitab enne alustamist tegevusloa taotluse (valikuvabadus).  Teatamiskohustuse ülesanne on 
võimaldada majandustegevuse asutusel teostada järelvalvet ning pidada majandustegevuse registrit, 
mille kaudu on võimalik informeerida teisi majandustegevusega seotud asutusi ning mida saab ka 
statistilisel eesmärkidel kasutada. Samuti teenib teatamiskohustus eesmärki võimaldada 
majandustegevusega alustaval isikul teada saada, kas plaanitav majandustegevus on vaba või 
reguleeritud ning reguleeritud majandustegevuse puhul seda, millised on sellele esitavatest nõuded. 
Teatamiskohustus kehtib majandustegevusega alustamise, majandustegevuse muutmise ning 
majandustegevuse täieliku või osalise lõpetamise suhtes. Edasisi teatamiskohustusi võib seadusega 
ette näha vaid juhul, kui see on õigustatud eriliste põhjustega.  
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b) Teatamiskohustuse vajalikkus 
Kõigepealt tuleb rõhutada, et teatamiskohustus on vajalik nii majandustegevuse asutuse kui ka 
ettevõtja huvides980. Teatamiskohustus teenib huve kahes põhilises suunas: ühest küljest on 
majandustegevuse asutusel efektiivse järelevalve teostamiseks parem ülevaade ning teisest küljest 
püüdleb teatamiskohustus selle suunas, et see asendab võimalikult palju eriseadustes ette nähtud 
teavitamiskohustusi ning kaotab võimalikud topeltregulatsioonid (informatsioonikohustuste 
ühtlustamine, nt kohustused Äriregistri, Statistika ameti, Eesti Panga ees, Maksu- ja Tolliameti 
ees). Oluline on ka rõhutada, et teatamiskohustus ei piira mingil moel majandustegevust ning 
majandustegevuse alustamist ei seata sellest sisulisse sõltuvusse. Ka paljudes võrdlusmaades on 
majandustegevuse alustamise esimeseks eelduseks teatamiskohustus981 ehk registreerimiskohustus. 
MTS üldosa seaduse teises peatükis nähakse ette üldine teatamiskohustus. Majandustegevuse 
üldnõuete puhul vajab ennekõike analüüsimist küsimus, kuivõrd vajalik ning põhjendatud on isiku 
üldine kohustus teatada avaliku võimu kandjale enda majandustegevusest. Antud küsimuse juures 
ilmneb järgmine dilemma: kellele seada vastutus tegevusloa vajalikkuse väljaselgitamise osas - kas 
isikule või avalikule võimule? Isiku üldine teatamiskohustus võiks osutuda kasulikuks juhul, kui seada 
tegevusloakohustuse väljaselgitamise kohustus riigile. Kui avaliku võimu esindaja on kohustatud isikut 
tegevusloa vajalikkusest informeerima, siis on üldine teatamiskohustus sobiv menetlusaste, kus 
tegevusloa vajalikkust kindlaks teha. Juhul, kui tegevusloa vajalikkuse väljaselgitamise kohustus on 
isikul, räägib üldise teatamiskohustuse kasuks lisaks eeltoodule siiski ka vajadus üldise kontrolli ning 
järelevalve järele. Majandustegevuse ameti kohustust anda teavet reguleeritud majandustegevusele 
kehtivate nõuete kohta oleks põhjendatud ka teenuste direktiivi art-st 7 tulenevast ühtse kontaktpunkti 
kohustusest väljastada teenuse osutajalae informatsiooni selle kohta, mis on asutamisvabaduse 
kasutamise eelduseks, sh nõuded tegevusalale, pädevate ametiasutuste, õiguskaitsevahendite, 
liitude ja organisatsioonide kohta (vdl teenuste direktiiv art 7). 
 
c) Teatamiskohustuse eesmärk 
See üldine teatamiskohustus võimaldab Majandustegevuse asutusel saada teavet isiku tegevusalade 
arvu (vastavalt klassifikaatorile EMTAK 2008), jaotuse ning teostamise viisi kohta. Informatsiooni 
kogumine on tähtis majandustegevusele kehtivate rohkearvuliste nõuete tõttu ning teatava 
baasinformatsiooni olemasolu korral on võimalik teostada järelevalvet efektiivselt982. Samuti on teadet 
menetleval ametiasutusel võimalik teatamiskohustusest saadavat informatsiooni ka teistele ametitele 
edastada. Selguse huvides oleks kasulik majandustegevuse alustamist, muutmist ning lõpetamist 
puudutavale teate kohta kasutada spetsiaalselt selleks ettenähtud terminit (majandustegevusteade). 
Üldine teatamiskohustus hõlmab endas katusinstituudina kõiki teisi teabe edastamise kohustusi ning 
erilisi teatamiskohtusi võib seadusega ette näha vaid juhul, kui seda õigustavad erilised põhjused.  
 
d) Teatamiskohustuse mõiste ning iseloom 
Teatamiskohustus on isiku ühepoolne ametiasutuse poolt vastuvõtmist vajav tahteavaldus, mis ei 
põhjenda isiku õiguste või kohustuste tekkimist, vaid on tõend majandustegevuse teostamise tegeliku 
alustamise kohta983. Teavitamine ei asenda seejuures teatud tegevusaladel kehtivat luba, mistõttu 
tuleks sellele teatamiskohustust sätestavas normis ka viidata. Sellisel juhul oleks teatamiskohustust 
sätestavaks parimaks eeskujunormiks AGewO § 5, mis ütleb, et kui seadusega ei ole sätestatud 
teisiti, võib majandustegevust teostada üldiste ja eriliste nõuete täitmise korral registreerimise 
(teavitamise) alusel.  
 
e) Teatamiskohustuse täitamata jätmine ning selle tagajärjed 
Majandustegevuse teatamiskohustus tuleb täita füüsilisel isikul, kes majandustegevust iseseisvalt 
teostab ning juriidilisel isikul õigustatud esindaja kaudu984. Jäetakse teatamiskohustus täitmata, ei saa 
ametiasutus majandustegevuse teostamist selle alusel keelata, sest vastasel korral võrdsustuks teade 
õigustagajärgede poole peal tegevusloaga985. Teatamiskohustuse täitmata jätmisel on võimalik 
majandustegevuse asutuse käsutusse anda mitmeid volitusi: teatamiskohustuse täitmise 
ettekirjutus , sunniraha,  asendustäitmine  ning väärteomenetlus . Neist lihtsaim oleks ilmselt 
ettekirjutus ning sunniraha instrument, kuid kaaluda võiks ka asendustäitmist. Väärteomenetluse 
                                                      
980 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 46 I 2 lk 37 j. 
981 Vt teatamiskohustuse kohta saksa õiguses nt P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO § 14 äärenr 1 jj; Austria õiguses 
W. Kinscher/S. Paliege-Barfuß, GewO § äärenr 1 jj. 
982 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 130. 
983 BVewG NVwZ 2004, 103; VGH München GewArch 1985, 298, 299. 
984 Vdl K.-M- Heß teoses: Friauf, GewO § 14 äärenr 9. 
985 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 10, äärenr 32. 
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alustamine teatamata jätmise suhtes võib olla liialt intensiivne meede (ebaproportsionaalne). Eelkõige 
võiks majandustegevuse asutus teatamiskohustuse täitmata jätmise korral nõuda isikult 
ettekirjutusega teatamiskohustuse järgimist. Teatamiskohustuse järgmise ettekirjutus kujutab endast 
haldusakti, mida haldusõiguslikel alustel (nt sunniraha instituudi kaudu) täitmisele pöörata saab986. 
Alternatiivseks lahendusel teatamiskohustuse täitmise tagamisel on sisse viia säte, mille alusel võib 
teatamistoimingu läbi viia ametiasutuse enda initsiatiivil asendustäitmise kaudu ning lugeda seejärel 
teatamiskohustuse täidetuks (HMS § 35 lg 1 p 2 ja 3, GewO 21 2003 § 17 lg 3, GewO 21 2008 § 12 lg 
3). Viimane lahendus on pooldamist vääriv, sest see võimaldab majandustegevuse asutusel 
paindlikumalt läheneda (nt juhul kui ametiasutusele on majandustegevusteate sisu teada tulenevalt 
üksikjuhtumi asjaoludest või muul moel ei ole vaja nõuda majandustegevusteate esitamist) kui 
haldussunni meetmete kaudu987. Teatamiskohustuse mittetäitmiseks nähakse ette ka vastav 
väärteokoosseis, mis kehtib sõltumata sellest, kas majandustegevusteate menetlus viidi läbi 
sunniraha või haldusorgani initsiatiivil teostatava asendustäitmise kaudu. Praktikas tähendab see 
seda, et majandustegevusteadet menetlev asutus peab enne enda initsiatiivil teostatavat menetlust 
ettevõtjaga ühendust võtma ning välja selgitama, kas viimane kavatseb majandustegevusteate 
tagantjärele esitada (=mitteõigeaegne majandustegevusteade ning väärteokoosseis) või keeldub ta 
majandustegevusteate esitamisest lõplikult (=majandustegevusteate esitamata jätmine ning 
väärteokoosseis). 
 
f) Teatamiskohustuse tekkimise hetk ning kehtimise ulatus 
Teatamiskohtus kehtib kõikidele tegevusaladele. Teatamiskohustus tekib majandustegevuse 
alustamisel , st mistahes väljapoole suunatud majandustegevuslikult relevantse käitumisega, sh ka 
tegelikku majandustegevuse ettevalmistavad toimingud, nt ruumide üürimine, edasimüügiks 
planeeritavate kaupade omandamine jne988. Majandustegevuse alustamisega tuleks võrdsustada ka 
uue ja/või lisategevuskoha valimisega989. Kuigi teatamiskohustus tekib koos majandustegevuse 
alustamisega, võiks seadusepaindlikkuse huvides sätestada, et teatamiskohustus loetakse täidetuks, 
kui isik esitab teate pärast majandustegevuse alustamist mõistliku aja jooksul990.Samuti kehtib 
teatamiskohustus majandustegevuse tegevuskoha muutmise (GewO § 14 lg 1 ls 2 nr 1), 
majandustegevuse eseme vahetamise või laiendamise  (GewO § 14 lg 1 ls 2 nr 2) ning 
majandustegevusest loobumise (GewO § 14 lg 1 ls 2 nr 3) korral. Teatamiskohustus kehtib ka 
majandustegevuse muutumisel loakohustusega tegevusaladel loa olemasolu korral991 või kui 
majandustegevuse asutus isiku majandustegevusest teisel viisil kui teatamiskohustusega teada on 
saanud992. 
 
g) Eesti teatamiskohustuse erinevused Saksa instituudist 
Seejuures ei ole põhjendatud kehtiv saksa mudel, mis sätestab traditsioonilise kolme 
majandustegevuse vormi puhul (so püsiva tegevuskohaga, ilma selleta ning turgudel ja messidel 
teostatava majandustegevuse suhtes) erinevat laadi teatamiskohustused993. Ühtse teatamiskohustuse 
kasuks räägib tehniliste kontrollvõimaluste edasiarenemine ning seaduslikult paremal tasemel 
tarbijakaitse. Varasem umbusaldus nn lendavate kaupmeeste994 vastu ei ole täna ka Saksamaal 
enam põhjendatud, sest praktikas ei eristata enam teineteisest selgelt püsiva ning muutuva 
tegevuskohaga majandustegevust995. Peale selle tuleb erandjuhtudel ette olukorratüüp, kus 
kaupmees pidevalt ühest linnast teise liikumise kaudu karistusõiguslikust vastutusest eemale hoida. 
Enamikel juhtudel on tuvastatav kaupmehe ning tema asukohajärgse tegevuspaiga vahel kindel suhe, 
sest kaupmehel on huvi enda majandustegevust teostada vaid tulutoovates paikades996. Kuivõrd 
üldine teatamiskohustus kehtib saksa õiguses ka sellise muutuva tegevuskohaga 
majandustegevusele, mis ei eelda muutuva asupaigaga majandustegevuses suhtes kehtivad erilist 
luba (Reisegerwerbekarte), allub enamik majandustegevuse liikidest juba täna üldisele 
teatamiskohustusele. Seega ei oleks ka üldise teatamiskohustuse laiendamine kõikidele 

                                                      
986 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 10, äärenr 32. 
987 Vdl P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO 14 äärenr  54 j. 
988 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 10 äärenr 31; K.-M- Heß teoses: Friauf, GewO § 14 äärenr 15. 
989 Vdl P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO § 14 äärenr 14 jj. 
990 Vdl K.-M- Heß teoses: Friauf, GewO § 14 äärenr 10. 
991 Vdl P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO § 14 äärenr 29. 
992 OVG Saarlouis, GewArch 1992, 227, 228. 
993 Vdl GewO § 14, mis sätestab püsiva asupaigaga majandustegevusele üldise teatamiskohustuse ning GewO § 36, mis näeb 
püsiva tegevuskohata majandustegevusele ette erilise tegevusloa. 
994 Saksa k fliegende Händler. 
995 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 130. 
996 Vdl Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, § 55 äärenr 16. 
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tegevusaladele Majandustegevuse asutusi suhtes liialt koormav ning pigem õigustaks üldist 
teatamiskohustust seeläbi saadav teave997. 
 
h) Majandustegevusteate vastuse iseloom  
Majandustegevusteate alusel kontrollib majandustegevusamet, kas majandustegevuse teostamiseks 
on vaja isikul täita nõudeid, st tuvastab, kas tegu on reguleeritud majandustegevusega ning teeb 
tulemuse teatavaks majandustegevusteate vastuses. Sätestada tuleks, et majandustegevusega 
tegelev isik võib majandustegevusteate vastuse saada nii kirjalikult kui ka elektrooniliselt 
(valikuvabadus). Elektroonilise vastuse puhul oleks ilmselt otstarbekas lugeda, et 
majandustegevusteate vastus võrdub registreeringuga  ehk kandega majandustegevuse registrisse. 
Regulatiivse sisu puudumise tõttu ei ole majandustegevuse teate vastus haldusakt. Selguse huvides 
võib majandustegevusteate vastuse sätestada selleks ettenähtud termini kaudu (nt 
majandustegevuse tõend või tunnistus998). Majandustegevusega tegeleval isikul on subjektiivne avalik 
õigus majandusteatele vastuse saamiseks999.  
 
2.2.2.2. EL või EMR liikmesriigis asutatud isikute vabastamine teatamiskohustusest 
 
Välisriigid: GewO 21 2008 § 4 lg 2; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 16 lg 2 lit g koosmõjus art 19 
lit a, art 2 lg 2, art 17 
 
Võimalik on aga, et erisused tulenevad teenuste direktiivist. Tähelepanu tuleb pöörata teenuste 
direktiivis sätestatud suunistele autoriseerimisskeemide lubatavuse kohta. Nagu selgitatud, kehtivad 
teenuste osutamisele MTS sätted, kui on täidetud majandustegevuse eeldused. Teenuste direktiivi 
art-s 9 sätestatud autoriseerimisskeemiks on MTS üldosa seaduse tähenduses on 
tegevusloakohustus. Küsitav on aga, kas teatamiskohustust võib pidada autoriseerimisskeemiks 
teenuste direktiivi art 9 tähenduses. Jaatava vastuse korral tuleks teenuste direktiivi järgi EL isikud 
vabastada lisaks tegevusloakohustusest ka teatamiskohustusest. Nii tekiks teatud euroopa õigusest 
tingitud erand MTS üldosa seaduse regulatsiooni.  
 
Samas on võimalik, et isegi juhul, kui teatamiskohustus ei ole autoriseerimisskeem, võib EL 
liikmesriigist pärit teenuseosutajate allutamine teatamiskohustusele teisel teenuste direktiivist 
tuleneval põhjusel ära langeda. Nii sätestab teenuste direktiivi art 16 lg 2 lit g, et liikmesriigis asutud 
teenuse osutajale ei või seada teenuste direktiivi art-s 19 nimetatud piiranguid. Teenuste direktiiv art 
19 lit a sätestab, et teenuste kasutajatele  ei või seada kohustust „hankida kõnealuse liikmesriigi 
pädevatelt asutustelt autoriseering või esitada neile deklaratsioon ”. Kõigepealt 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 MTS üldosa seaduse tähenduses. Küsitav on aga, kuidas tõlgendada art 16 lg 2 
lit g ning art 19 lit a koosmõju. Põhimõtteliselt on seda koosmõju võimalik mõista kahel viisil. Esiteks 
selliselt, et art 19 lg 2 lit g keelab teenuse osutaja teenuse osutamise vabaduse piiramise seeläbi, et 
teenuse kasutajale  seatakse art 16 lit a nimetatud kohustused. Teine võimalus seda 
koosmõju mõista on selline, et art 16 lg 2 lit g keelab teenuse osutajale muuhulgas art 16 I a 
tähenduses kohuste seadmise.  Sätte grammatilise ning eesmärgipärase tõlgendamise korral tuleb 
otsus teha pigem selle kasuks, et teenuste direktiivi art 19 lit a peab „deklaratsiooni” all silmas ka 
teatamiskohustust MTS üldosa seaduse tähenduses1000. Kuivõrd teenuste direktiivi art 16 lg 2 lit g 
fikseerib selle, et liikmesriigis asutatud teenuste  osutajaid ei tohi allutada art-s 19 sätestatud 
piirangutele, on sellisel juhul ka teatamiskohustus e seadmine EL liikmesriigis asutatud 
isikutele välistatud (nii ka GewO 21 2008 § 4 lg 2). Seepärast on siinkohal vältimatu sätestus, et 
teatamiskohustus ei kehti EL asutatud isikute suhtes, kes on osutavad teenuseid teenuste direktiivi art 
2 tähenduses. 
 
Nii tekib olukord, kus siseriiklikust aspektist on EL kodanikud paremas olukorras kui riigi enda isikud. 
Selline nn ümberpööratud diskrimineerimine (discrimination à rebours) on Euroopa õiguse 

                                                      
997 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 131. 
998 Sk Gewerbeschein. 
999 Vdl J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 10 äärenr 33. 
1000 Sarnasele tulemusele jõuab ka C. Herresthal teoses: Schlachter/Ohler, Dienstleistungsrichtlinie, art 19 äärenr 47 j. 
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seisukohast lubatud1001. Ümberpööratud diskrimineerimine on ka kooskõlas siseriikliku õigusega, sest 
PS § 12 seob siseriikliku valitsemisala piirides riigivõimu selliselt, et nõuab ebavõrdse kohtlemise 
puhul mõistliku põhjuse olemasolu. 
 
Teatamiskohustusest vabastamine ei saa kehtida aga teenuste direktiivi art 2 lg-s 2 nimetatud 
teenuste puhul, sest antud säte võtab teenuste dire ktiivi kohaldamisalast teatud 
majandustegevused välja. Näiteks ei ole teenuste direktiiv kohaldatav eraõiguslikule 
julgeolekuteenusele (teenuste direktiivi art 2 lg 2, art 17). Teenuste direktiivi kohaldamisalast välja 
jäetud tegevustele ei kehti erandina teenuste direktiivi art 4 lg 2 privileegid (vt teenuste direktiivi art 2 
lg 2). Siin alluvad teatamiskohustusele ka EL asutatud isikud.  
 
2.2.2.3. Volitusnorm majandustegevuse asutusele täiendavate andmete kogumiseks 
 
Välisriigid: GewO §§ 11, 14 lg 1, 29 ja 3, DIHT-juhis 1981 nr 7; DIHT-eelnõu 1991 § 5,  GewO 21 
2003 § 16 lg 4, GewO 21 2008 § 12 lg 2 ls 4 
 
a) Täiendavate andmete kogumise volitusnormi sõnastusettepanek 
Seadusega võib ette näha, et majandustegevusega tegelevalt isikult võib lisaks 
majandustegevusteates esitatavatele andmetele erandjuhtudel nõuda täiendavaid andmeid, kui see 
on õigustatud eriliste põhjustega ning täiendavad andmed on seotud majandustegevusega. 
 
b) Täiendavate andmete kogumise volitusnormi vajalikkusest 
Peale teatamiskohustuse tuleks majandustegevusega alustamise alajaotusesse sisse viia 
Majandustegevuse asutusile suunatud volitusnorm, mis võimaldab vajadusel nii majandustegevusega 
tegelev isiku kui avalikkuse huvides koguda, töödelda, kasutada täiendavaid andmeid, sh 
isikuandmeid, keskkonnaalaseid, statistilisi, maksualaseid ning tarbijakaitsega seotud andmeid. 
Teatamiskohustusele lisanduv volitusnorm andmete kogumiseks võimaldab pärast 
majandustegevusest teatamist ning enne majandustegevusega alustamist majandustegevusametil 
vajadusel teostada võimalikult kaugeleulatuv andmeanalüüs, et määratleda üksikjuhtumil kehtivad 
nõuded. Täiendavate andmete kogumise volitusnormi taga seisab kaalutlus, et mitte isikul endal ei 
tule välja selgitada loakohustuse olemasolu, vaid pigem on teadet menetleva haldusorgani ülesanne 
tuvastada, kas isiku majandustegevus on vaba või reguleeritud. Seejuures tuleks topeltteatamise 
vältimiseks sisse viia volitusnormi piirang, et täiendavat informatsiooni on võimalik nõuda vaid erilistel 
põhjustel erandjuhtudel. 
 
2.2.2.4. Majandustegevusega tegeleva isiku teo- ja õigusvõimelisus 
Samuti võiks ka sätestada muud üldnõuded, nt nagu füüsilise ja juriidilise isiku õigusvõimelisus ning 
välismaiste isikute õigusvõimelisus. Sätestada võiks nt, et füüsiliste ja juriidiliste isikute 
majandustegevusliku teo- ja õigusvõimelisuse üle otsustamisel lähtutakse tsiviilõiguslikest sätetest. 
Füüsiline isik, kes soovib tegeleda majandustegevusega, peab olema täisealine ja teovõimeline, kui 
seadus ei ole sätestanud teisiti. Alaealise või piiratud teovõimega füüsilise isiku nimel ja arvel võib 
majandustegevusega tegeleda seadusliku esindaja kaudu. Majandustegevusega tegelemisest teatab 
või taotluse tegevusloa saamiseks esitab sel juhul esindaja. Kui füüsiline isik kaotab 
majandustegevusega tegelemise õiguse, võib majandustegevusega edasi tegeleda tema seaduslik 
esindaja või  tema seadusliku esindaja poolt määratud esindaja.  
 

2.2.3. Majandustegevusteate menetlus 

Välisriigid: AGewO §§ 339-340, § 345, GewO § 14, GewO 21 2003 § 17 jj, GewO 21 2008 § 11 jj, 
VwVfG § 3a; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 6 jj, art 8 lg 1; Eesti õigus: MTRS §§ 20-24, KaubTS 
§§ 13-16, HMS § 5 lg 6, 
 
2.2.3.1. Majandustegevusteadet menetlev asutus (GewO 21 2008 § 12 lg 1)  
Majandustegevusteade tuleb esitada pädevale majandustegevuse asutusele, kelle tööpiirkonnas on 
majandustegevuse asukoht või selle puudumisel majandustegevusega tegeleva isiku elukoht. Kui  
puudub MTS üldosa seaduse reguleerimisala raames majandustegevuse asukoht või selle 
puudumisel majandustegevusega tegeleva isiku elukoht, siis on majandustegevusteadet menetlevaks 

                                                      
1001 EuGHE, 1979, 699, 710;  EuGH, NJW 1994, 2013; BVerwGE 96, 292, 301 j; BVerwG, GewArch 1996, 19, 22;  Epiney, 
Umgekehrte Diskrimierungen, 1995; C. Hammerl, Inländerdiskrimierung, 1997; R. Stober, Allgemeines 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 9 lk 68.  



 

277 
 

asutuseks see asutus, kelle tööpiirkonnas majandustegevust teostatakse. Seega ilmneb siinkohal 
majandustegevuse asukoha ja selle puudumisel majandustegevusega tegeleva isiku elukoha 
reguleerimise vajalikkus. Ettepanek on majandustegevusteate menetlemise ainupädevus anda 
majandustegevuse asutusele. Alternatiivina võib jätta võimaluse tegevusloa menetlemise pädevuse 
andmist ka teistele avalikele asutustele, kuid see lõhuks MTS üldosa „õhukest” ning läbipaistvat 
karakterit. 
 
2.2.3.2. Majandustegevusteadet esitav isik 
Majandusteate esitamise kohustus on majandustegevusega alustaval, seda muutval või lõpetaval 
füüsilisel või juriidilisel isikul. Juriidilise isiku asutamisel esitab teate majandustegevuse asutusele 
asutaja või muu isik, kes võib esitada avalduse juriidilise isiku majandustegevuse registrisse 
kandmiseks, jättes teates näitamata juriidilise isiku registrikoodi ning lisades teatele asutamislepingu 
ja muud juriidilise isiku asutamist tõendavad dokumendid. Sama kehtib välismaa äriühingu filiaali 
äriregistrisse kandmisel. 
 
2.2.3.3. Puudused majandustegevusteate esitamisel 
Kui teade või selle lisad ei vasta seaduse nõuetele, peab ettevõtja puudused kõrvaldama 
Majandustegevuse asutusi poolt määratud tähtaja jooksul. Ettevõtja taotlusel võib tähtaega 
pikendada. Kui ettevõtja kõrvaldab puudused ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse teade esitatuks 
puudusteta. Kui ettevõtja puudusi ettenähtud tähtaja jooksul ei kõrvalda, esitab majandustegevuse 
asutus nõude teatamiskohustuse täitmiseks (haldusakt). 
 
2.2.3.4. Majandustegevusteates esitatud andmed 
Majandustegevuse asutus edastab majandustegevusteates esitatud andmed maksu- ja tolliametile, 
statistikaametile ja muudele ametiasutustele seadusega sätestatud juhtudel. majandustegevuse 
asutus kannab majandusteate alusel saadud informatsiooni majandustegevuse registrisse. Teate 
alusel peab majandustegevuse asutus vaba majandustegevuse puhul 5 tööpäeva ja reguleeritud 
majandustegevuse puhul 10 tööpäeva jooksul selle kättesaamisest tegema kande majandustegevuse 
registrisse. 
 
2.2.3.5. Majandustegevusteates esitatud andmete muutmine 
Majandustegevuse teates esitatud andmete muutumisel tuleb sellest Majandustegevuse asutusele 
teatada 14 päeva jooksul.  majandustegevuse asutus otsustab, kas asjaolude muutumine on aluseks 
käitise tegevuse peatamiseks või majandustegevusega tegelemise keelamiseks. 
 
2.2.3.6.  Majandustegevusteate vorm 
Majandusteade esitatakse kirjalikult. Majandustegevuse teate esitamine on võimalik ka vastavalt 
seaduses sätestatud nõuetele elektroonilisel kujul (Välisriigid: VwVfG § 3a; Euroopa õigus: teenuste 
direktiiv art 8 lg 1; Eesti õigus: HMS § 5 lg 6). 
 
2.2.3.7. Majandustegevusteate menetlus majandustegevuse alustamisel 
 
a) Majandustegevusteate kohustuslik sisu 
Teates tuleks näidata majandustegevusega tegeleva füüsilise isiku nimi ja isikukood, selle 
puudumisel sünniaeg ja võimalik ärinimi või juriidilise isiku nimi, eraõigusliku juriidilise isiku puhul ka 
registrikood, ettevõtja elukoht või asukoht, esindaja määramisel tema nimi, elukoht ja isikukood, 
viimase puudumisel sünniaeg, ettevõtja õiguslik vorm, tegevuskoha ja lisategevuskohtade asukohad 
ja aadressid, ettevõtja tegevusala (EMTAK 2008), majandustegevusega tegelemise alustamise aeg, 
majandustegevuse lõpetamise aeg, kui majandustegevus on kavandatud kindlaks ajaks. Teatele tuleb 
lisada isikut tõendavad dokumendid, eraõigusliku juriidilise isiku kohta registri väljavõte, kus juriidiline 
isik on registreeritud, ettevõtja või esindaja majandustegevusega tegelemiseks ja andmed isiku 
varasemate tegevusalade ja tegevuskohtade kohta. Majandustegevusteate sisu võiks täpsemalt 
määratleda MTS üldosa seaduse lisas toodud ankeetide kaudu. Sellise teatamiskohustus tulemusena 
tuleks näiteks ÄS-st ära kaotada tegevusalast teatamise kohustus. 
 
b)  Majandustegevusteatele vastamine ja majandustegevuse tõend 
 
Välisriigid: GewO § 15 lg 1, AGewO § 340 lg 1,GewO 21 2003 § 17 lg 4, GewO 21 2008 § 12 lg 4 
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Majandustegevuse asutus kohustatud edastama majandustegevusteate esitanud isikule vastuse, mis 
võib vastavalt isiku soovile olla kas kirjalik või elektrooniline (viimasel juhul on tegu lihtsalt 
majandustegevuse registri registreeringuga). Vastust nimetab MTS terminoloogia 
majandustegevuse tõendiks  ning see kujutab endast peamiselt kinnitust majandustegevusteate 
kättesaamise kohta ja majandustegevuseameti otsust selle kohta, kas on tegu vaba või reguleeritud 
majandustegevusega ning reguleeritud majandustegevuse korral viide seadusest tulenevatele 
majandustegevusele esitatavatele erilistele nõuetele (elektroonilise teatamismenetluse puhul 
tehniliselt hõlpsasti teostatav). Selline teabe edastamine on põhjendatud ka teenuste direktiivi art-st 7 
ühtse kontaktpunkti kohustusest väljastada teenuse osutajalae informatsiooni selle kohta, mis on 
asutamisvabaduse kasutamise eelduseks, sh nõuded tegevusalale, pädevate ametiasutuste, 
õiguskaitsevahendite, liitude ja organisatsioonide kohta (vdl teenuste direktiiv art 7). 
Majandustegevusteates esitatud andmed kantakse majandustegevuse registrisse. Peale selle 
sisaldab majandustegevuse tõend eelkõige isiku ees- ja perekonnanime või ärinime, 
majandustegevuse registrisse kandmise numbrit (registri kood) ning majandustegevuse asukohta või 
selle puudumisel majandustegevusega tegeleva isiku elukohta. Majandustegevusega tegeleval isikul 
on nõue majandustegevuse tõendi saamisele ning vajadusel selle kinnitatud ärakirjadele. Ühingute 
puhul võib iga ühingu omanikuks või kaasomanikuks olev isik või ühingu seaduslik esindaja (juhatuse 
liige) taotleda enda nimele väljastatavat majandustegevuse tõendit. Majandustegevuse tõend on 
seega kaasaegne tõendamismeedium, nagu seda peetakse tavapäraseks haigekassa ja eraõiguslike 
ühenduste liikmelisuse tõendamise puhul (samuti võib majandustegevuse tõend olla ID-kaardi 
lisafunktsiooniks). Majandustegevuse tõend väljastatakse igale majandustegevusega tegelevale 
isikule majandustegevusteate menetluse käigus ning oleks mõistlik, kui see oleks lisaks 
paberkandjale olemas ka plastikkaardina krediitkaardi formaadis, millele võib ka lisafunktsioone anda 
(nt Kaubandus- ja tööstuskoja liikmelisuse kaart).  
 
c) Majandustegevusteatele vastamise aeg 
 
Välisriigid: GewO § 15 lg 1 ning GewO 21 2003 § 17, GewO 21 2008 § 12 lg 4 ls 1 
 
Õigusselguse huvides tuleks isikule anda nõue vastuse saamiseks MTS üldosas ettenähtud aja 
jooksul. Arvestades, et majandustegevuse teatele võib sageli järgneda aeganõudev loamenetlus, 
tuleks majandustegevuse teatele ametiasutusel Majandustegevusega tegeleva isiku aspektist vastata 
võimalikult lühikese aja jooksul. Kõne alla tuleks näiteks Saksamaa eeskuju, kus on teatele vastamise 
tähtaeg kolm tööpäeva (GewO § 15 lg 1 ning GewO 21 2003 § 17, GewO 21 2008 § 12 lg 4 ls 1). 
Majandustegevusteatele vastamise tähtaeg jooksma alles pärast lõpplikku majandustegevusteate 
esitamist, st pärast puuduste kõrvaldamist. Kui seadusega on ette nähtud, et majandustegevusega 
tegelevalt isikult võib lisaks majandustegevusteates esitatavatele andmetele erandjuhtudel nõuda 
täiendavaid andmeid ning majandustegevuse asutus seda teeb, siis tuleb sätestada, et tähtaeg ei 
alga enne lõpplikku majandusteate esitamist. Majandustegevuse asutusel on kohustus teavitada 
tähtaja jooksma hakkamise täpsest algusest. 
 
d)  Majandustegevusteade ja tegevusluba 
Juhul, kui majandustegevusega alustaval isikul on teada, et tegevuseks on vajalik 
tegevusloakohustuse täitmine, võib isik majandustegevusteate asemel kohe esitada tegevusloa 
taotluse (valikuvabadus). Majandustegevusega alustamiseks tuleb isikul eelnevalt täita 
tegevusloakohustus, ei pea tegevusluba olemas olema juba majandustegevusteate esitamisel, kui 
majandustegevusega saab vähemalt osaliselt tegeleda vastavat rajatist või seadet kasutamata. 
 
2.2.3.8. Majandustegevusteate menetluse teised ülesanded 
 
a) Majandustegevuseteate menetlus majandustegevuse asjaolude muutumisel  
Majandustegevuse asjaolude muutumisest teatamisel vastab majandustegevuse asutus 
majandustegevusteate esitanud isikule kolme päeva jooksul (GewO 21 2008 § 12 lg 5). 
Majandustegevuse lõpetamise vastus võib näiteks osutuda vajalikuks juhul, kui on ebaselge, kas isik 
teatas õigeaegselt majandustegevuse asjaolude muutumisest, st kas on täidetud väärteokoosseis.  
 
b) Majandustegevuseteate menetlus majandustegevuse lõppemisel ja peatumisel  
Majandustegevuse lõppemisest ja peatumisest teatamisel vastab majandustegevuse asutus 
majandustegevusteate esitanud isikule kolme päeva jooksul (majandustegevuse lõpetamise tõend, 
vdl GewO 21 2008 § 12 lg 5). Majandustegevuse lõppemisest teatamisega samaaegselt  tuleb 
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tagastada majandustegevuse asutusele majandustegevuse tõend koos kinnitatud ärakirjadega, välja 
arvatud juhul, kui selle mittetagastamine on õigustatud eriliste põhjustega. Majandustegevuse 
lõpetamise tõend võib näiteks osutuda vajalikuks juhul, kui on ebaselge, kas isik teatas õigeaegselt 
majandustegevuse lõpetamisest, st kas on täidetud väärteokoosseis.  
 
c) Majandustegevuse jätkamise õiguse kasutamine 
Peale eeltoodu on majandustegevusteade instrumendiks jätkamise õigust kasutava soovivale isikule. 
 
 

2.2.4. Reguleeritud majandustegevus (majandustegevu se erinõuded) 

 
2.2.4.1. Tegevusloakohustus 
 
Välisriigid : Saksamaa: GewO §§ 29 jj; GewO 21 2003 § 2 lg 5, §§ 19 jj, GewO 21 2008 § 2 lg 5, §§ 
14 jj, PBefG § 52 lg 3, GüKG § 6, DIHT-juhis 1981 nr 2 ja 20, DIHT-eelnõu 1991, §§ 2 ja 3, HGB § 84, 
BImSchG § 4, GewO § 30, §§ 55 j, GastG § 2, BImSchG § 33 (käitiste ehitusviisi lubatavus), 
KrW/AbfG § 31 (jäätmetöötluskäitise kasutusele võtmine), KrW/AbfG § 49 (transpordiluba), KrW/AbfG 
§ 52 (jäätmete koristamisega tegelemine), TKG § 52 jj (frekventsiluba), EnWG § 4, LuftVG § 27a 
(õhkutõusmise ja maandumisaegade määramine), GSPSG § 14 lg 1 nr 4 (kontroll enne kasutusele 
võtmist), HandwO § 1 lg 1 (kanne käsitööregistrisse),  Austria: AGewO §§ 16-23 ja §§ 74-84, Tsehhi, 
MLS § 9 ja §§ 26 ja 27, Poola: MTVS art 5 lg 5, art 15, art 46, art 75, art 64, Soome: SMTS § 3; 
Euroopa õigus : teenuste direktiiv art 2 punkt 11, art 3 lg 1, 4 p 6, art 9 lg 1, 10 lg 3, art 11 lg 1 ja 2, 
art 13 lg-d 3, 4, 5 ja 6, art 7; Eesti õigus : PS § 29 ja § 31, MTRS § 1 lg 2, § 2 lg 2, § 14 lg 1, § 15 lg 
1, § 16 ja § 17. 
 
a) Tegevusloakohustuse sõnastusettepanek (teenuste direktiiv art 4 lg p 6) 
Tegevusloakohustus  on iga regulatsioon, mis asetab majandustegevusega tegelevale isikule 
kohustuse astuda enne majandustegevusega alustamist samme, et saada pädevalt asutuselt luba 
juurdepääsuks majandustegevusele või selles valdkonnas tegutsemist käsitlev ametlik otsus või 
vaikimisi tehtud otsus, st tegevusluba on sisuliselt preventiivne loareservatsiooniga seaduslik keeld 
(vdl teenuste direktiiv art 4 lg p 6). Tegevusloakohustuse täitmise objektiivsed ja/või subjektiivsed 
eeldused tulenevad vaid seadusest (GewO 21 2008 § 2 lg 5).  
 
b) Tegevusloakohustuse sisustamine üksnes teenuste direktiivi kaudu 
Tegevusloa mõistest olulisemaks, mis on üksnes haldusakt, võib pidada tegevusloakohustuse 
mõistet, mis on majandustegevuse piirang ning mille sõnastuse ülesanne siinkohal on rõhutada selle 
mõiste laiendatud tähendust. Teenuste direktiivi järgi on autoriseerimisskeem (tegevusloakohustus) 
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; Teenuste direktiiv näib järgivat mitte 
niivõrd sisulist ehk materiaalset kuivõrd formaalset lähenemist, öeldes põhimõtteliselt, et 
tegevusloakohustusega on tegu siis, kui see on nii sätestatud (vdl teenuste direktiivi art 2 lg 6). Nii 
jääb teenuste direktiiv tegevusloakohustuse sisulise tähenduse määratlemisel poolel teel seisma. 
Sõnastades tegevusloakohustuse üksnes teenuste direktiivi järgi, saame me küll ühest küljest 
definitsiooni tundmaks ära, millal on tegu tegevusloakohustusega ning kriteeriumid, millal 
tegevuslaokohustus on lubatav (teenuste direktiiv art 9), kuid teisest küljest ei anna selline lahendus 
selgust tegevusloakohustuse sisulise tähenduse osas, sest alles jääb kogum kehtivas õiguses 
leiduvaid majandustegevuse nõudeid, mille täitmist kontrollitakse, kas enne või pärast 
majandustegevusega alustamist, vastavalt sellele, kuivõrd seadusandja otsustab need 
tegevusloakohustuse kontrolliesemele allutada. Kaheldav on seega, kas selline teenuste direktiivis 
pakutud tegevusloakohustuse defintsioon parandaks piisavalt õiguspoliitilist olukorda ning tõstaks 
õigusselgust. 
 
Vaba ja reguleeritud majandustegevuse eristamise ma teriaalseks aluseks ei ole mitte üksnes 
see, kas seadusandja otsustab kõrgema ohupotentsiaa li tõttu kehtestada 
tegevusloakohustuse, vaid pigem see, kas majanduste gevusega alustamise lubatavus 
seatakse sõltuvusse teatud subjektiivsete või objek tiivsete tingimuste täitmisest. Seega tuleks 
teha fundamentaalne otsus selle kasuks, et vaba ja reguleeritud majandustegevuse tähendus 
otsustatakse ettevõtja, st majandustegevuse vabadus e (PS § 29 ja § 31) kandja ega mitte 
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(üksnes) riigi perspektiivist. Küsimus on juurdepää sust majandustegevusele ning korra- ja 
majanduspoliitilise perspektiivi vahekorrast. 
 
c) Tegevusloakohustuse tähtsus ilmneb majandustegevuse keelamisel 
Sellise küsimuse lahendamise vajadus kerkib esile vaba ja reguleeritud majandustegevuse 
eristamisel, eelkõige olukorras, kus ettevõtja rikub vabale majandustegevusele kehtestatud nõudeid. 
Seega mängib vaba ja reguleeritud majandustegevuse eristamine ka majandustegevuse lõppemisel 
vähemalt sama olulist rolli. Nii tõstatub küsimus majandustegevuse keelamise kon tekstis: kui 
majandustegevuse võib probleemideta keealata ka mis tahes muu nõude rikkumise tõttu, mis 
ei ole tegevusloakohustuse kontrolliesemeks, tekib olukord, kus sellel nõude õigusmõju ei 
erine oluliselt nõudest, mis oli tegevusloakohustus e kontrolliesemeks ning nõrgeneks vaba ja 
reguleeritud majandustegevuse eristamine.  Juhul, kui vaba majandustegevusele kehtestatud 
nõude rikkumine õigustab automaatselt majandustegevuse keelamist, ei erineks selline nõue sisuliselt 
tegevusloakohustuse täitmisel kontrollitavast nõudest ning nõude rikkumise õigustagajärg on sama 
nagu seadusliku keelu puhul. See ei oleks kooskõlas vaba majandustegevuse olemusega ning 
selliste õigustagajärgede korral satuks sageli proportsionaalsuse tagamine raskustesse. Seega ei saa 
vabale majandustegevusele kehtestatud nõuded reeglina olla niivõrd intensiivsed, et nende 
mittejärgimine majandustegevuse keelamise kaasa tooks, st et nad ei saa olla preventiivseks 
loareservatsiooniga keeluks. Seetõttu tuleb täpsustavalt otsida lahendust sellele, kuidas eristada 
teineteisest tegevusloakohustust ning vabale majandustegevusele esitatavaid nõudeid. 
 
d) Tegevusloakohustuse mõiste täpsustamine saksa õiguse eeskujul 
Siinkohal on võimalik abi leida saksa õigusest, mis püüab tegevusloakohustust mõnevõrra 
teistsuguse nurga alt sisustada: teineteisest eristatakse piiranguid, mis on tegevusloakohustusteks 
sellistest piirangutest, mis reguleerivad üksnes majandustegevusega tegelemise viisi. Nimelt võib 
saksa õigusruumis tegevusloakohustuseks või sellega samaväärseks nimetada igat piirangut, mille 
intensiivsus on niivõrd suur, et tegevusloakohustuse täitmisest või mittetäitmisest sõltub juurdepääs 
majandustegevusele, st tegevusloakohustus otsustab küsimuse „kas”  üle1002. Siinkohal käsitletava 
tegevusloakohustuse täpsem nimetus olekski seetõttu eesti keelde tõlgituna juurdepääsukohustus 
(Zulassungspflicht). Selliste piirangute kehtestamine langeb saksa majandustegevuse vabaduse 
kaitsealasse. Seevastu seadusest tulenev nõue, mis reguleerib küsimust „kuidas”,  st regulatsioon, 
mis üksnes piirab majandustegevuse teostamise viisi, ei saa olla tegevusloakohustuseks vaid on 
teostamiskohustus (Ausübungspflicht). Teostamispiirangud aga saksa majandustegevuse vabaduse 
kaitsealasse ei lange. Seejuures on sageli üksikjuhtumil tegevusloakohustuse ja teostamiskohustuse 
piiritlemine problemaatiline1003. Siinkohal oleks võimalik postuleerida Eesti õigusko rrale kasulik 
reegel, et  reguleeritud majandustegevuseks loetakse iga majand ustegevus, mille suhtes kehtib  
regulatsioon, mis seab majandustegevusega alustamis e lubatavuse, st juurdepääsu 
majandustegevusele sõltuvusse teatud objektiivsete ja/või subjektiivsete eelduste täitmisest 
(„kas”), sõltumata sellest, kas sellega on seotud f ormaalne autoriseerimismenetlus või mitte.  
Seega on tegevusloakohustuse kontrolliesemeks need subjektiivsed ja objektiivsed tingimused, mille 
täitmisest või mittetäitmisest sõltub majandustegevusega alustamise lubatavus ning 
tegevusloakohustuse kontrolliesemeks olevate nõuete rikkumine toob endaga automaatselt kaasa 
majandustegevuse illegaalsuse ning võimaluse majandustegevuse takistamiseks. Täpsustatud 
tegevusloakohustuse käsitlus põhjendaks olukorda,  kus majandustegevusse sekkumisel on ohu 
vältimiseks põhimõtteliselt kaks meedet: majandustegevuse takistamine tegevusloakohustuse 
mittetäitmise tõttu (GewO §15 lg 2) või üldise keelamisnormi alusel (GewO § 35 lg 1). Ülejäänud 
juhtudel, tuleb ohu vältimiseks leida leebemad meetmed, st meetmed, mis peavad tagama 
majandustegevuse teostamisviisi järgimise, nt väärteomenetlus, sunniraha, asendustäitmine, 
sundtäitmine. 
 
Kehtiks lihtne ja arusaadav reegel: kui majandusteg evus on vaba, st tegevusalal puudub 
tegevusloakohustus, puuduvad ka piirangud, mis olek sid majandustegevuse keelamise 
materiaalseks aluseks.  Pigem toimub vaba majandustegevuse keelamine üldise  volitusnormi 
alusel ja üksikjuhtumi ohuprognoosi kaudu (vt selle  kohta allpool §17 punkt 4.2.2.3.).  Nii 

                                                      
1002 BVerwGE 38, 209, 213; P. J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO § 1 äärenr 70;  G. Kahl teoses: Landmann/Rohmer, 
GewO I § 1 äärenr 6; K. H. Friauf teoses: Friauf, GewO § 1 äärenr 205 jj; R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrect § 
29 III 1 lk 203; R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 45 IX 1 lk 30; J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht § 
10 äärenr 28;  W. Frotscher/ U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 10 äärenr 243. 
1003 Vdl K. H. Friauf teoses: Friauf, GewO  § 1 äärenr 214 jj;  
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annaksid vaba ja reguleeritud majandustegevuse mõis ted ning tegevusloakohustuse mõiste 
ka garantii enda tegeliku materiaalse sisu kohta.  
 
e) Lahenduse kooskõla teenuste direktiiviga  
Esiteks võib kahelda sellise täpsustatud tegevusloakohustuse kooskõlas teenuste direktiiviga. Kuigi 
teenuste direktiivist ei nähtu selgelt, kas tegevusloakohustuse all on silmas peetud saksa mudeliga 
sarnast tegevusloakohustuse sisulist käsitlust, ei pea sellest järeldama, et saksa lahendus on 
vastuolus teenuste direktiivi mõttega. Pigem tuleb teenuste direktiivi tegevusloakohustuse sisuline 
tähendus leida tõlgendamise teel. Teenuste direktiivi sõnastus ütleb üksnes, millal on 
tegevusloakohustuse reguleerimine lubatav. Tähtsaim neist on eel- ja järelkontrolli kriteerium  (art 9 
lg 1 lit c), mille kohaselt on tegevusloakohustus lubatav, kui taotletavat eesmärki ei ole võimalik 
saavutada vähem piirava meetmega, eelkõige põhjusel, et tagantjärele tehtav kontroll toimuks liiga 
hilja selleks, et olla tõeliselt tõhus. Sellele lubatavuse kriteeriumitele võib probleemideta allutada ka 
sisulisema lahenduse määratluse: teenuste direktiivi art 9 lg 1 lit c ütleb, millal on põhjendatud 
majandustegevuse alustamise keelamine või lubamine („kas”=eelkontroll)  ning millal piisab üksnes 
teostamisviisi reguleerimisest („kuidas”=järelkontroll).  Täpsustatud sisulise lahenduse kooskõla 
hindamisel teenuste direktiiviga on määravaks pigem direktiivis silmas peetud järelkontrolliga 
seonduvate õigustagajärjede küsimus. Selles osas aga teenuste direktiiv seisukohta ei võta. Nii võib 
väita, et kui teenuste direktiiv eristab einest eel - ja järelkontrolli, võib eristada ka nende 
kontrollivormide õigustagajärgi:  kui need on järelkontrolli puhul eelkontrollist leebemad, on 
täpsustatud sisuline lahendus kooskõlas teenuste direktiivi mõttega. Kuivõrd täpsustatud sisulise 
lahenduse puhul on tegevusloakohustega majandustegevuse keelamine (eelkontroll=rangem) 
tunduvalt lihtsam kui vaba majandustegevuse keelamine (järelkontroll=leebem), on täpsustatud 
sisuline lahendus kooskõlas teenuste direktiiviga. Kui järelkontrolli käigus võib majandustegevuse 
keelata või lubada, mistahes normi rikkumisel, on kaheldav, kas on tegu leebema meetmega. Samas 
võib isegi väita, et eelkontroll tegevusloakohustuse vormis on ettevõtja seisukohast leebem, sest 
tagab õiguskindluse1004. Seega on täpsustatud sisuline lahendus kooskõlas teenuste direktiiviga, kui 
järelkontroll on eelkontrollist leebem meede.  
 
Nii argumenteerides võib jõuda lahenduseni, et tege vusloakohustuse määratlemisel MTS 
üldosa seaduses võetakse eeskujuks teenuste direkti ivi formaalne tähendus (sh 
tegevusloakohustuse reguleerimise lubatavus vastava lt art 9) ning mistahes nõuete rikkumise 
õigustagajärgede määratlemisel tegevusloakohustuse täpsustatud sisuline tähendus. 
Tegevusloakohustuse kontrolliesemeks olevate nõuete  rikkumine võib kaasa tuua tegevusloa 
kehtetuse. Seejuures on tegevusloakohustuse kontrol liesemeks lubatavuspiirangud. 
Ülejäänud nõuete rikkumisel toimub keelamine üldise  volitusnormi alusel ja üksikjuhtumi 
ohuprognoosi kaudu (vt allpool § 17 punkt 4.2.2.).  
 
f) Täpsustatud tegevusloakohustuse tagajärjed Eesti õigusele 
Sellise vaba ja reguleeritud majandustegevuse erist amise kasuks MTS üldosa seaduses räägib 
nii õiguspoliitiline kui ka majanduspoliitiline arg ument: see omaks õiguskorra suhtes üldist 
selgustloovat toimet, luues kriteeriumi täna Eesti kehtivas õiguses leiduva 
majandustegevusele kehtestatud nõuete massi süstema tiseerimiseks ning  piiritlemiseks 
(luuakse piirangute tüübid) ning annaks garantii re guleeritud ja vaba majandustegevuse 
tegeliku materiaalse sisu kohta.  Leevendamaks paradoksaalset olukorda, kus formaalselt vabale 
majandustegevusele on kehtestatud hulk lubatavuse piiranguid st tingimusi, mis de facto takistavad 
juurdepääsu majandustegevusele, ilma seejuures formaalselt tegevusloakohustust sätestamata 
(subjektiivsetest nõuetest nt vanusepiirangud, kvalifikatsiooninõue ning objektiivsetest nõuetest nt 
lõhkeaine kasutamise keeld karjäärides), mis tähendaks sisuliselt vaba majandustegevuse 
loareservatsiooniga keelamist, väärib kaalumist idee, et MTS üldosa näeb ette, et niivõrd intensiivsed 
nõuded, mis takistavad juurdepääsu majandustegevusele (lubatavuspiirangud), võib kehtestada 
üksnes reguleeritud majandustegevusele, peaks olema erandiks. Pigem võib vabale 
majandustegevusele seadusega ette näha piiranguid reeglina üksnes majandustegevuse teostamise 
viisi suhtes (teostamispiirangud). Nii oleks olemas garantii vaba ja reguleeritud majandustegevus 
tegeliku materiaalse eristamise kohta. Samas tuleks otsida ka lahenduse varjukülgi. Sellise lahenduse 
vastu rääkida kaks argumenti: esiteks on praktiline argument, et praktikas ei suudetaks vahet teha 
tegevusloakohustuse ja teostamisregulatsiooni vahel ning teiseks tõuseks kehtivas õiguses 
reguleeritud majandustegevuste, sh tegevuslubade arv (st eelkontrolli juhtumite arv) ning suur hulk 

                                                      
1004 Nii ka M. Cornils teoses: Europäische Dienstleistungsrichtlinie, Art 9 äärenr 38 jj.  
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kehtivast majandustegevust piiravast regulatsioonist vastaks täpsustatud tegevusloakohustuse 
määratlusele ning tuleks allutada eelkontrollile. Küsimusele, kuivõrd ülaltoodud tegevusloakohustus 
tooks endaga kaasa kehtivas õiguses nende normide muutmise vajaduse, mis on aluseks 
majandustegevuse keelamisele, ilma et eelnevalt oleks vajalik olnud tegevusloa taotlemine, on 
siinkohal ilma vastava uurimuseta keeruline vastata. Ilmselt tuleb üle vaadata täna MTR 
registreeringu  alusel alustatavad tegevuslaad ning otsustada, kas seni registreeritud tegevusalad on 
pigem reguleeritud või vaba majandustegevus. 
 
g) Täpsustatud tegevusloakohustuse määratlemine MTS üldosas  
Eeldades, et selline kontseptsioon leiab MTS üldosa seaduse kujundamisel heakskiidu, on järgmiseks 
sammuks majandustegevuse õiguse eriosa ülevaatamine pilguga küsimusele, kui palju kehtivas 
õiguses leiduvatest nõuetest on vaba majandustegevuse nõuded (teostamispiirangud) ja kui palju 
reguleeritud majandustegevuse nõuded (lubatavuspiirangud). Selgitada tuleb, kus ja millisel kujul 
MTS üldosas eristada, et milline kehtiva õiguse tingimus on üksnes teostamispiirang („kuidas”) ja 
milline nõue on lubatavuse piirang, st reguleeritud majandustegevuse tingimus („kas”).  Kaks põhilist 
küsimust on, kuidas eristada seaduse tekstis teineteisest vaba ja reguleeritud majandustegevust ning 
kuidas eristada tegevusloakohustusega majandustegevust vabast majandustegevusest. 
Põhimõtteliselt näib siinkohal, olevat vähemalt kolm võimalust: teoreetiline põhistus üksnes tulevase 
seaduse seletuskirjas; didaktiline ent suhteliselt väheregulatiivne säte MTS üldosas; mingisuguse 
definitsiooni andmine, millel võiks olla regulatiivne mõju vähemalt niivõrd, kui eriseadustes pole 
otsesõnu sätestatud teisiti. Arvestades, et enim omaksid toimet teine ka kolmas variant, võiks ilmselt  
püüelda nende suunas. 
 
h) Tegevusloakohustusega majandustegevuse eristamine reguleeritud majandustegevusest 
Reguleeritud majandustegevust ei saa samastada tegevusloakohustusega järgmistel põhjustel. 
Tegevusloakohustusega majandustegevuse ning vaba majandustegevuse eristuse aluseks on lihtsalt 
eeldatav ohu tase (ohupotentsiaal). Tegevusloakohustusega majandustegevuse puhul peetakse seda 
liiga kõrgeks selleks, et jätta selle tõrjumine pelgalt ettevõtja vastutusele, sestap eelkontroll ning ka 
ilma konkreetse ohuta toimuv järelkontroll. Vaba majandustegevuse puhul leitakse, et võib eeldada 
ohu puudumist või selle neutraliseerimist ettevõtja enda poolt ning riiklik sekkumine on vajalik üksnes 
konkretiseerunud ohu (või halvemal juhul juba tekkinud kahju) tõttu. Kokkuvõttes aga sõltub 
tegevusloakohustuse kehtestamine eriseadustest, mida MTS selle vastuvõtmise korral kindlasti 
mõjutab, ent liialt optimistlik ei tasuks kehtiva õiguse suhtes olla: kindlasti tuleb ette olukordi, kus 
"enamohtliku" tegevuse puhul tegevusloakohustus puudub või "vähemohtliku" puhul kehtib. Seetõttu 
on siinkohal raske lisaks tegevusloakohustuse formaalsele definitsioonile näha seaduses ette veel 
mingit täiendavat sisulist määratlust. Samuti ei saa õige olla kaalutlus, et seadusandja loobub vaba 
majandustegevuse vormist ning kehtestab tegevusloakohustuse üksnes seetõttu, et ilma selleta ei ole 
võimalik kehtestada lubatavuse piiranguid. Seega tuleb MTS üldosas öelda, et reguleeritud 
majandustegevus  on katusmõiste majandustegevuse tüübile, mille alustamine, st juurdeääs sellele, 
on seatud sõltuvusse teatud subjektiivsete või objektiivsete tingimuste täitmisest (lubatavuspiirangud). 
Sellele võivad lisanduda mistahes teostamispiirangud. Seejuures jätab MTS üldosa seadus 
seadusandja valida, kas soovib kehtestada tegevusloakohustust, st jätta eelkontrolli võimalust 
(määravaks on ohupotentsiaal). Nii oleks olemas garantii vaba ja reguleeritud maja ndustegevus 
tegeliku materiaalse eristamise kohta.  
 
i) Tegevusloakohustuse kontrolliese 
Kuivõrd tegevusloakohustus on olemuselt loareservatsiooniga seaduslik keeld, siis on tegevusloa 
kontrolliesemeks nõuded, mille täitmata jätmise õigustagajärjeks on seadusliku keelu kohaldumine, st 
tegevusloakohustuse kontrolliesemel on majandustegevuse alustamist blokeeriv toime. Sellise 
õigustagajärje proportsionaalsus satuks raskustesse juhtumitel, mille puhul rikutakse 
tegevusloakohustuse kontrolliesemeks peetavat nõuet, mille rikkumisega kaasneva ohu suurus ei 
õigustaks majandustegevuse keelamist (vt allpool § 17 punkt 4.2.2.3.). Tagamaks 
tegevusloakohustuse mittetäitmise õigustagajärgede proportsionaalust ning välistamaks 
seadusekohaldaja meelevaldset kontrollieseme laiendamist tuleb püüda leida MTS üldosas 
dogmaatilisi aluseid eristamaks tegevusloakohustuse kontrolliesemeks olevad nõudeid ülejäänud 
nõuetest. Nii võib kaaluda ettepanekut täiendavalt öelda, et tegevusloakohustuse 
kontrolliesemeks  võivad reeglina olla üksnes lubatavuspiirangud, sest nii on võimalik postuleerida 
põhimõte, et tegevusloakohustuse kontrollisemeks on nõuded, mis seavad majandustegevusega 
alustamise lubatavuse, st juurdepääsu majandustegevusele sõltuvusse teatud objektiivsete ja/või 
subjektiivsete eelduste täitmisest. Selliste nõuete rikkumine toob endaga automaatselt kaasa 
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majandustegevuse illegaalsuse ning põhimõttelise võimaluse majandustegevuse takistamiseks, sest 
tegevusloakohustus on preventiivne loareservatsiooniga seaduslik keeld. Selline kontseptsionaalne 
otsus lisab selgust nõuete rikkumise õigustagajärgede suhtes 
 
j) Tegevusloakohustuse ülesanne 
Tegevusloakohustuse ülesanne on võimaldada majandustegevuse asutusel majandustegevuse üle 
preventiivset järelevalvet teostada , st et eesmärk on tagada enne majandustegevusega alustamist 
isiku sobivus ja majandustegevuse sisuline sobivus, selleks et kaitsta teisi õigushüvesid (GüKG § 3 lg 
3, DIHT-juhis 1981 nr 13, GewO 21 2003 § 2 lg 11, GewO 21 2008 § 2 lg 8, AGewO § 16). Kui isik ei 
vasta reguleeritud majandustegevuse nõuetele, peab neile vastama tema poolt määratud esindaja. 
Isiku majandustegevusteate tegevusloakohustuse täitmist tõendab tegevusluba. 
Majandustegevusega tegelev isik või tema esindaja on erialaselt sobiv, kui temal või tema esindajal 
on majandustegevusega tegelemiseks vajalikud erialased teadmised. Erialast sobivust  on võimalik 
tõendada vastava lõpetatud hariduse, teatud ajavahemiku jooksul teostatud kutsetegevuse, erialase 
sobivuseksami või koolitusel osalemise kinnituse. Nõudeid erialasele sobivusele võib sätestada 
seadusega või seaduse alusel. Majandustegevus on sisuliselt sobiv,  kui majandustegevuse käitis 
ning muud majandustegevusega seotud sisulised (objektiivsed) asjaolud, mis ei ole isiku personaalse  
sobivusega seotud asjaolud, vastavad majandustegevuse nõuetele.  Tegevusloakohustuse ülesande 
sätestamisel on võimalik kaks lahendust. Esiteks on lisaks tegevusloakohustuse ülesande 
sätestamisele võimalik MTS üldosa seaduses ette näha suunis tegevusloakohustuse reguleerimiseks 
kõikides eriseadustes, nimelt tuleb kõne alla tegevusloakohustuse ülesande sätestamise 
kohustuslikkus kõikides eriseadustes, kusjuures üle sannet tuleb mõõta vastavalt objektiivsele 
majandustegevuse vabaduse põhimõttele (vt üleval § 15 punkti 1.2.2.2.). Alternatiivseks ja 
leebemaks ettepanekuks on üksnes tegevusloakohustuse ülesande sätestamine MTS üldosa 
seaduses, millega tuleb seadusandjal edaspidi arvestada. 
 
k) Tegevusloakohustuse lubatavus (teenuste direktiivi art 9) 
Peale tegevusloakohustuse ülesande tuleks MTS üldosas ette näha, millal on tegevusloakohustuse 
reguleerimine eriseadustes lubatav. Teenuste direktiivi art 9 määrab, millistel tingimustel üldse 
majandustegevust tegevusloakohustusele allutada tohib: tegevusloakohustuse, millest sõltub 
juurdepääs majandustegevusele, võib seadusega ette näha ainult siis, kui on täidetud järgmised 
tingimused: tegevusloakohustus ei diskrimineeri  asjaomast majandustegevusega tegelevat isikut; 
vajadus tegevusloakohustuse järele on põhjendatud olulise avaliku huviga  seotud põhjusega; 
taotletavat eesmärki ei ole võimalik saavutada vähem piirava meetmega , eelkõige põhjusel, et 
tagantjärele tehtav kontroll toimuks liiga hilja selleks, et olla tõeliselt tõhus. 
 
l) Tegevusloakohustus ja seadusreservatsioon (PS § 29 lg 1 ls 2, § 31 ls 2) 
Tulenevalt PS §§-des 29 ja 31 nimetatud seadusreservatsioonist, saab tegevusloakohustuse sisu 
tuleneda MTS üldosa seadusest ning majandustegevuse eriseadustest. Viide MTS seadustiku eriosa 
regulatsioonile peaks selgitama, et isiku suhtes kehtivate erinõuete sisu tuleneb MTS eriosast1005.  
 
m) Välismaalaste tegevusloakohustus   
Juhul, kui isiku asukoht paikneb väljaspool, kuid majandustegevuse asukoht seespool Eesti Vabariigi 
territooriumi, puudub majandustegevusloa kohustus, kui isiku asukohariigiga on sõlmitud vastav 
rahvusvaheline leping (GewO 21 2008 § 14 lg 2, teenuste direktiiv art 10 lg 3). Vastasel korral 
kehtivad välismaalaste õigusest tulenevad normid. 
 
2.2.4.2. Personaalne ehk subjektiivne tegevusloakohustus (GewO §§ 30-34c, AGewO §§ 16-23) 
Personaalse ehk isikulise tegevusloakohustuse mõiste on majandustegevuse erinõue, mille puhul 
peavad täidetud olema enne majandustegevusega alustamist teatud isikuga seotud ehk 
subjektiivsed tingimused (vt isikuliste tegevuslubadega seotud tegevusalasid üleval § 15 punkt 
1.2.3.). Isiklikeks tingimusteks on eelkõige pädevus, asjatundlikkus, kvalifikatsioon, kutse- või muu 
hariduse või kutseoskuse olemasolu (sh kutseoskuse olemasolu töötajatel) ja teised spetsiifilised 
isikuomadused ning isikuga seotud suhted majandustegevuse teostamisel. Seega lähtub oht siinkohal 
konkreetsest isikust1006. Isikulise tegevusloa eripärana ei saa seda kolmandale isikule üle anda.  
 
2.2.4.3. Sisuline ehk objektiive tegevusloakohustus (BImSchG §§ 4 jj, AGewO §§ 74-84) 

                                                      
1005 Vdl M. Benda, lk 131. 
1006 Isikulise tegevusloa nõue pärineb eeskätt Saksa ning Austria majandustegevuse õiguse dogmaatikast , Saksamaal 
Personalkonzession;  Austrias Befähingungsnachweis. 
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Sisuline tegevusluba ehk asjasse puutuv tegevusluba on erinõue, mille puhul peavad olema täidetud 
teatud majandustegevuse sisulised ehk objektiivsed tingimused (vt üleval § 15 p 1.1.2.3.), 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). Sisulise tegevusloa ülesanne on vältida mistahes ohtusid ning koormavaid asjaolusid, mis 
lähtuvad konkreetsest majandustegevusega seotud objektist. Sisulist tegevusluba leidub nii Euroopa 
õiguses1007 kui ka Saksa ning Austria majandustegevuse õiguse dogmaatikas, kus räägitakse 
peamiselt „käitistega” seotud eeldustest1008 (Saksa k Anlagen). Ka Eestis oleks kasulik siduda sisuline 
tegevusluba muu hulgas sellilise õigusmõistega nagu majandustegevuse käitis. Juhul, kui avaliku 
võimu kandja on kontrollinud majandustegevuse käitiste vastavust nõuetele ja muid objektiivseid 
erinõudeid, võib isik vastava haldusakti, st sisulise tegevusloa alusel teostada majandustegevust, 
eeskätt kasutada majandustegevuse käitiseid. Majandustegevuse sisulise sobivuse osaks on teatud 
juhtudel ka isiku majanduslik võimekus.  Seega võib osutuda vajalikuks ka majandusliku võimekuse 
defineerimine. Kuigi see ei ole MTS üldosa seisukohast tungivalt vajalik, võib seda selguse huvides 
siiski teha. Samuti tuleb majandusliku võimekuse mõiste kasutusele usaldusväärsuse hindamisel. 
Kuigi isiku usaldusväärsuse kontrollimine on peamiselt seotud võimaliku majandustegevuse õiguse 
kuritarvitamisega, hõlmab usaldusväärsus ka majanduslikku võimekust. Seetõttu on majanduslik 
võimekus siduspunktiks mitmetele teistele seadustele ning kasulik oleks see MTS üldosa seaduses 
defineerida. Majanduslik võimekus on isikul, kui tema käsutuses on piisavalt rahalisi vahendeid 
majandustegevuse korrapäraseks teostamiseks (GüKG § 3 lg 3, GewO 21 2003 § 2 lg 10, RHS § 40, 
HKTS § 12 lg 2 p 2 ja 6). Sisuline tegevusluba on reeglina täies ulatuses kolmandale isikule 
üleantav.  
 
2.2.4.4. Objektiivse  ja subjektiivsetest eeldustest koosnev tegevusloakohustus 
Võimalik on ka, et tegevusloa saamise eeldused on nii isiklikud kui sisulised1009 (nn segatud 
tegevusloakohustus). Samaaegselt nii objektiivsele kui subjektiivsele nõuetele vastavust tõendavat 
tegevusluba saab kolmandale isikule üle anda vaid osas, mis tõendab isiku vastavust objektiivsetele 
nõuetele. 
 
2.2.4.5. Mitmest tegevusalast koosnev majandustegevus 
Tuvastamaks, millised nõuded kehtivad isiku majandustegevusele ning milline on 
majandustegevusega tegelemise õiguse sisu, peab möödapääsmatult majandustegevuse asutusel 
eelnevalt olema selge küsimus, milline on isiku majandustegevuse valdkond ja tegevusala. Üldjuhul 
on see määratletav majandustegevusteate abil (EMTAK 2008). Siiski võib ette tulla olukordi, kus 
ettevõtja tegevusala on raskesti määratletav. Nii võib majandustegevusega tegelemise õiguse ulatuse 
määratlemisel problemaatiliseks osutuda isiku majandustegevus, mis ei ole selgelt piiritletav ühele 
tegevusvaldkonnale, vaid koosneb mitmest teineteisega lõiminud ja teineteisest lahutamatust 
tegevusalast. Sellisel juhul on otstarbekas lugeda majandustegevus üheks tervikuks komplekseks 
majandustegevuseks, nn integreeritud või seotud majandustegevus (vdl AGewO § 30). 
Majandustegevuse õiguse nõuetele peavad vastama kõik seotud majandustegevuse osadeks olevad 
tegevusalad. Seotud majandustegevus tekitab probleeme selle üle otsustamisel, kas tegu on vaba või 
reguleeritud majandustegevusega. Seetõttu, tuleb sätestada, et seotud majandustegevus loetakse 
reguleeritud majandustegevuseks, kui selle osadeks olevatest majandustegevustest vähemalt 
üks lahutamatu tegevus vastab majandustegevuse loak oosseisule.  Täpsustavalt tuleb sätestada, 
et isik on täitnud seotud majandustegevuse kontsentreeritud loakohustuse juhul, kui ta on täitnud 
tegevusloakohustused kõikidel tegevusaladel, millest seotud majandustegevus koosneb, esitatuks ka 
teistel seotud majandustegevuse tegevusaladel (eeskuju: AGewO § 30). Loakontsentratsiooni 
eelduseks on vähemalt mitme 
 
2.2.4.7. Tegevusluba 
 
Välisriigid: GewO 21 2003 § 2 lg 5, GewO 21 2008 § 2 lg 5, DIHT-juhis 1981 nr 2 ja 20; DIHT-eelnõu 
1991, §§ 2 ja 3, HGB § 84; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 10 lg 3 

                                                      
1007 Sisulist tegevusluba reguleerib IPPC-direktiiv. 
1008 Saksa keeles kasutatakse kõikvõimalike majandustegevusega seotud hoonete, rajatiste, seadmete jms puhul ühtse 
mõistena sõna „Anlage”, mis tõlkes tähendab seadet. Parema mõistetavuse huvides tasub ka siinkohal ning ka eelnõu 
analüüsis edaspidi kasutada üksnes mõistet „seade”, mis hõlmab tegelikult mistahes majandustegevuse teostamisel 
kasutatavaid hooneid, ehitisi, rajatisi, seadmeid, masinaid süsteeme jms. 
1009 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 46 I 7 lk 50. 
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a) Tegevusloa sõnastusettepanek  
Tegevusluba on tõend (haldusakt) selle kohta, et ettevõtja on täitnud tegevusloakohustuse, eelkõige 
iga luba, litsents, kontsessioon, ametlik nõusolek, kooskõlastus, registreering ja muu 
tegevusloakohustuse täitmist kinnitav haldusakt. Tegevusluba kehtib tähtajatult, välja arvatud juhul, 
kui eriseadustes on ette nähtud teisiti. Tegevusloa võib taotleja nõusolekul väljastada üksnes 
elektrooniliselt (sellisel juhul lihtsalt registrikanne MTR-s). 
 
b) Tegevusloa defineerimise vajalikkusest 
Majandustegevusluba on riigi poolt isikule antud tõend (haldusakt) selle kohta, et täidetud on 
majandustegevuse sisulised (objektiivsed) ning isikulised (subjektiivsed) eeldused. Tegevusloa 
definitsiooni ülesanne on eelkõige rõhutada selle mõiste laiendatud tähendust. Tegevusloa 
definitsiooni sõnastusettepanekus nimetatud konkreetsete piiramisvormide definitsioon ei ole vajalik 
ning koormaks MTS üldosa seaduse terminoloogiliselt üle. Nii on võimalik kõikides eriseaduste puhul 
lähtuda ühtsest tegevusloa mõistest ning diferentseerida seal, kus see on vältimatu. Selliseks 
juhtumiks on tegevusloa kehtetuks tunnistamine. Seal tuleb teineteisest eristada tegevuslubasid, mis 
on seotud sisuliste eeldustega, tegevusubadest, mille saamise eeldused on seotud isikuga. Seega 
tuleb piiritleda seaduses isikulise (objektiivne) ning sisulise (subjektiivne) tegevuslubade mõisted. 
Kuigi litsents ei pruugi kitsamas tähenduses olla avalik-õiguslik tegevusluba, mõistetakse seda just 
selliselt järjest enam Euroopa õiguses. Tulenevalt teenuste direktiiv art 11 lg-test 1 ja ei ole 
tähtaegsete tegevuslubade väljastamine põhimõtteliselt lubatav. 
 
2.2.4.8. Euroopa Liidu tegevusluba 
 
Välisriigid: AGewO 7. peatükk §§ 373a-373f, GewO 21 § 19 lg 1 ls 3, GüKG § 5, KWG § 53b lg 1, 
Euroopa õigus: Teenuste direktiiv art 10 lg 3, 16 lg 2 lit b; Eesti õigus: VKTS § 1 lg 1 
 
a) Euroopa Liidu tegevusloa sõnastusettepanek 
Kui Eesti Vabariigis majandustegevusega tegelev isik on täitnud mõnes teises Euroopa Liidu või 
Euroopa Majandusühenduse liikmesriigis sellise tegevusloakohustuse, mis vastab eesmärgipüstituse 
poolest ning muu poolest valdavas osas Eesti Vabariigis kehtivale tegevusloakohustusele, tuleb 
majandustegevuse asutusel tegevusloakohustuse täitmist tunnustada. Tegevusloakohustuse täitmise 
topeltkontroll on välistatud. 
 
b) Euroopa Liidu tegevusloa reguleerimise vajalikkusest 
EL ja EMR päritoluga isikutele eriliste nõuete seadmise osas on otsustava tähendusega teenuste 
direktiivi art 16 lg 2 lit b, mille kohaselt ei või teises liikmesriigis vastavalt EÜL art 43 asutatud isikult 
nõuda autoriseeringut, st isikule seada tegevusloakohustust ega seada registreerimiskohutust.  
Seepärast tuleb siinkohal sätestada, et kui isik on täitnud majandustegevuse loakohustuse mõne 
teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva ametiasutuse ees, peab see kehtima ka Eesti Vabariigis, välja 
arvatud, kui Euroopa Ühenduse õigusega ei ole ette nähtud erandeid või täiendavaid tingimus. 
Samuti ei või teenuste osutajale seada teenuste direktiivi art-s 19 nimetatud piiranguid. Peale selle 
kehtib EL liikmesriigi kodanike ja juriidiliste isikute puhul kehtib asukohamaaprintsiip1010 ning 
asukohamaa järelevalve põhimõte1011. Vastavalt nendele põhimõtetele ei tohi Eesti isikult nõuda 
pärast teises EL või EMR liikmesriigis majandustegevuse alustamise lubamist täiendavaid 
tegevuslubasid, mis on vastuolus EL art 14 lg-ga 2. Kas ja kuivõrd siiski teatud majandustegevuste 
puhul erilistel põhjustel majandustegevusele tegevusloakohust seada võib (vt art 16 lg 3), tuleb välja 
selgitada ja reguleerida MTS eriosas. 
 
2.2.4.9. Nõue tegevusloa saamiseks 
 
Välisriigid: BImSchG §§ 6 j, DIHT-juhis 1981 nr 12, GewO 21 2003 § 24 lg 1, PBefG § 17; Euroopa 
õigus: teenuste direktiiv art 10 lg 5 
 
Tegevusluba antakse niipea, kui asjakohase uurimise teel on kindlaks tehtud, et tegevusloa 
saamiseks vajalikud tingimused on täidetud (teenuste direktiiv art 10 lg 5). Ettevõtjal on järelikult nõue 

                                                      
1010 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 9 lk 77. 
1011 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 29 lk 197. 
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tegevusloa saamiseks kui ta on täitnud tegevusloakohustuse, st majandustegevus vastab avalik-
õiguslikest normidest tulenevatele objektiivsetele ja /või subjektiivsetele nõuetele. 
 
2.2.4.10. Tegevusloa tähtaeg 
 
Välisriigid: GewO 21 2008 § 14 lg 3; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 11 lg 1 ja 2 
 
Majandustetegevusega tegelevale isikule väljastatud tegevusluba ei tohi olla piiratud kehtivusajaga, 
välja arvatud, kui: 
a) tegevusluba uuendatakse automaatselt või üksnes jätkuva nõuetele vastavuse vajalikkuse korral 
(teenuste direktiiv art 11 lg 1 lit a),  
b) antavate tegevuslubade arv on piiratud olulise avaliku huviga seotud põhjuse tõttu (teenuste 
direktiiv art 11 lg 1 lit b) 
c) või tegevusloa piiratud kehtivusaeg on põhjendatud olulise avaliku huviga seotud põhjuse tõttu 
(teenuste direktiiv art 11 lg 1 c).  
 
See ei puuduta maksimaalset tähtaega, mille jooksul majandustegevusega tegelev isik peab pärast 
tegevusloa saamist oma tegevust tegelikult alustama (teenuste direktiiv art 11 lg 2). Seega on 
ettepanek sätestada, et tegevusluba antakse välja tähtajatult. Tähtajaliselt võib tegevusloa välja anda 
avaldaja taotlusel või seaduses sätestatud erandjuhtudel. 
 
2.2.4.11. Tegevusloa õigusmõju ja selle ulatus 
 
Välisriigid: GewO 21 2008 § 17 lg 4; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 10 lg 4, 
 
Tegevusluba tõendab tegevusloakohustuse täitmist, st isiku õigust tegeleda reguleeritud 
majandustegevusega. Tegevusloakohustuse täitmine võimaldab teenuseosutajale teenuste 
osutamise valdkonnale juurdepääsu või selles valdkonnas tegutsemise kogu riigi territooriumil, 
sealhulgas esinduste, tütarettevõtjate, filiaalide või kontorite loomise kaudu, välja arvatud juhul, kui iga 
individuaalse asutamise jaoks tegevusloakohustuse täitmise nõue või tegevusloakohustuse täitmise 
õigusmõju piiramine teatavale territooriumi osale on põhjendatud olulise avaliku huviga seotud 
põhjusel (teenuste direktiiv art 10 lg 4). Ettepanek on sätestada, et iga tegevusloakohustuse täitmine, 
mida saab täita vaid kindel isik, kehtib kogu Eesti Vabariigi territooriumil ning seda ei saa a priori 
kolmandale isikule üle anda (personaalne tegevusluba). Kui tegevusloakohustuse täitmiseks on lisaks 
isikuga seotud eeldustele vajalik täita muid objektiivseid eelduseid (personaalse ja sisulise tegevusloa 
segu), võib seda selles ulatuses kolmandale isikule üle anda. Kui tegevusloakohustuse täitmiseks on 
vajalik üksnes objektiivsete nõuete täitmine (sisuline tegevusluba), on see täies ulatuses üle 
kolmandale isikule antav. Sellega muutuks sisuline tegevusluba põhimõtteliselt ettevõttekeskseks 
ning läheks üle kolmandale isikule koos ettevõtte üleandmisega. Siiski võib esmapilgul näida, et 
sisulise tegevusloa üleantavus sõltub üksikjuhtumist, sest sisuline tegevusluba on täielikult üle antav 
vaid siis, kui sisulise tegevusloa andmise aluseks olevad asjaolud ei muutu. Nii võiks põhimõtteliselt 
konstrueerida näitliku olukorra ja kahelda käitisega seotud sisulise tegevusloa üleantavuses 
olukorras, kus ettevõtte üleandmisel vahetatakse käitis välja. Tegelikkuses tähendab see hoopis 
tavapärast tegevusloa andmise aluseks olnud asjaolude muutumis e juhtumit, sõltumata sisulise 
tegevusloa üleandmisest. Sellisel juhul kannab ettevõtte nõuetele vastavuse riisikot isik, kellele 
sisuline tegevusluba üle anti. Kokkuvõtlikult tähendab see praktikas, et tegevusloakohustuse see osa, 
mis on seotud subjektiivsete nõuete täitmisega, kehtib igal juhul tervel Eesti Vabariigi territooriumil 
ning see ei ole üleantav. Tegevusloakohustuse sisuliste nõuetega osa võib aga piirata teatud 
territooriumile ning see on üle antav. 
 
Näide: Kohviku pidaja X soovib kohviku pidamist üle anda uuele kohvikupidajale Y. Nii võib X tegevusloa sisulise osa üle anda 
isikule Y. Seega peab Y täitma tegevusloakohustuse personaalse osa. Kui X soovib avada kohvikut teises kohas, oleks juba 
eelnevalt täidetud personaalne tegevusloakohustus ning hoolitsema peaks ta vaid sisuliste nõuete täitmise pärast. 
 
2.2.4.12. Tegevusloa väljaandmisest keeldumise alused 
 
Välisriigid: AGewO § 87 lg 1 nr 3, § 95; Eesti õigus: KKÜS § 48 
 
Kuigi see ei ole MTS süstemaatika seisukohast otseselt vajalik, tasuks ilmselt kaaluda sellise 
deklaratiivse karakteriga sätte sisseviimist, mis tooks esile põhjused ja pidepunktid, mille alusel võib 
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tegevusloa väljaandmisest keelduda. Nii võiks sätestada, et tegevusloa väljaandmisest võib eeldada, 
kui täidetud ei ole tegevusloakohustus, st kui isik ei vasta majandustegevuse nõuetele. See tuleneb 
eriseadustest ning on olemas reeglina siis, kui majandustegevusega tegelemine toob endaga kaasa 
kahju või kahju tekkimise ohu avalikule huvile. Küsitav on siinkohal eelkõige, kas tuua MTS üldosa 
seadusesse üldine tegevusloa väljastamise keeldumis e alus, mis kehtib kõikide eriseaduse 
suhtes. Austria ja saksa õiguses on selliseks aluseks isiku mitteusaldusväärsus, mis tähendab 
sisuliselt, et isik ei suuda tõendada, et ta ei ole tulevikus ohtlik avalikkuse suhtes (vdl AGewO § 87 lg 
1 nr 3, § 95). Eestis võiks samuti sellise sätte siduda ohu mõistega, st et tegevusloa väljaandmisest 
võib keelduda juhul, kui majandustegevusega tegelev isik rikub avalikku korda korraks § 4 lg 1 
tähenduses või kui ta on tekitanud ohu avalikule korrale korraKS § 4 lg 2-5 tähenduses, sest sellistel 
juhtumid on MTS üldosa seaduse tähenduses aluseks majandustegevuse keelamisele. 
  
2.2.4.13. Tegevusloakohustus ja majandustegevusega seotud käitised ning ehitised 
 
Välisriigid: AGewO § 74-84, § 356b, GPSG, BImSchG § 4 lg 1 ls 3, 4. BImSchGV § 1 lg 1 ls 1, GewO 
21 2003 § 2 lg 13, GewO 21 2008 § 2 lg 9; Euroopa õigus: IPPC-direktiiv art 2 nr 3; Eesti õigus: MOS, 
KKSÜS § 6 ja §§ 125-129, VÕS § 185 
 
a) Tegevusloakohustuse seos majandustegevuse käitiste ja ehitistega 
Nii käitise kui ka ehitise püstitamiseks ja kasutusele võitmiseks peavad täidetud olema 
majandustegevuslikud, keskkonnaõiguslikud ning ehitus- ja planeerimisõiguslikud ning muud avalik-
õiguslikud nõuded. Valdav osa majandustegevuse sisulise tegevusloakohu stuste täitmise 
raames kontrollimisele tulevast esemesest on seotud  majandustegevuse käitistega või 
ehitisega (vt üleval § 17 punkt 1.2.5.6.).  Seega on oluline rõhutada käitise ja ehitise mõiste  
tähtsust majandustegevuse õiguses . Tähelepanuväärne on, et sisulise tegevusloa puhul on käitiste 
ja ehitise kasutamise lubamisel või keelamisel üha enam materiaalselt kaalu andvaks kriteeriumiks 
keskkonnakaitse1012. Kuivõrd käitiste õigust peetakse Saksamaal traditsiooniliselt keskkonnaõiguse 
valdkonnaks, ei ole koguni kaugel võimalus väitmaks, et majandustegevuse käitiste kasutusele 
võtmise lubamise regulatsioon kuulub keskkonnaõiguse valdkonda. Et aga keskkonnaõigusest 
tulenevate majandustegevuse käitistele suunatud nõuete täitmine või mittetäitmine otsustab faktiliselt 
juurdepääsu majandustegevusel, ilmneb siinkohal, miks saksa kirjanduses leitakse sageli, et 
majandustegevuse õigust ei saa keskkonnaõigusest isoleeritult vaadelda, vaid pigem tuleb tunnistada 
süstemaatilisi seoseid mõlema õigusharu vahel1013. Lisaks on vaja märkida, et  alused tegevusluba 
vajavate käitiste kasutusele võtmiseks loovad mitmed Euroopa õigusest tulenevad ettekirjutused, mis 
peaks eesti ja saksa käitise õiguse kujundama suhteliselt sarnaseks. Arvestades, et paralleelselt 
käesoleva projektiga on käivitatud ka keskkonnaõiguses kodifitseerimisprojekt, on siinkohal 
otstarbekas ühtlustada mõlemas seadustikus kastutatavad käitiste mõisted.  
 
b) Majandustegevuse käitise ja ehitise mõiste Eesti õigusruumis 
Esmalt tuleks selgitada käitise mõistet Eesti õigusruumi kontekstis. Euroopa õiguses mõistetakse 
käitise all tavaliselt paikset või mobiilset tehnilist üksust, mis teenib vahetult võik kaudselt 
majandustegevuse teostamise eesmärki ning käitaja all füüsilist või juriidilist isikut, kes käitist käitab 
või käitist valdab (IPPC-direktiiv art 2 nr 12). Sarnase sisuga käitise mõiste kasuks on otsustatud ka 
KKSÜS §-s 6. Majandustegevuse käitiseks võib seega olla põhimõtteliselt mistahes seade või masin. 
Samuti võib kehtiva õiguse järgi käitiseks olla ka mistahes organisatsiooniliselt terviklikuks üksuseks 
olev ettevõtte osa (VÕS § 185), st et põhimõtteliselt ka ehitis või selle osa (ehitus § 2 lg 1). Seega 
oleks siinkohal lihtsuse huvides targem rääkida mitte eristatult käitistest, masinatest, seadmetest ja 
ehitistest vaid neid kõiki hõlmavast majandustegevuse käitistest. Siiski oleks Eesti kontekstis eksituste 
ärahoidmiseks ratsionaalne rääkida paralleelselt majandustegevuse käitistest ning majandustegevuse 
ehitistest. Käitiste lubamise ning sisulise sobivuse hindamise juures omab olulist rolli parima võimaliku 
tehnika mõiste (IPPC-direktiiv art 2 nr 11, BImSchG § 3 lg 6, GewO 21 2003 § 2 lg 12, EUGB § 4 nr 
11, KKÜS § 126). 
 
c) Majandustegevuse käitised ja ehitised Saksamaal ja Austrias 
Kuvõrd majandustegevuse käitiste õiguses leidub palju üldiseid norme, tasub välisriike eeskujuks 
võttes kaaluda eraldi alajaotuse moodustamist majandustegevuse käitistega seotud üldistest sätetest. 
                                                      
1012 Näiteks Saksamaa emissiooni kaitse seaduse (Bundesimissionschutzgesetz - BImSchG) § 5 seob lubavajavate seadmete 
kasutusele võtmise võimalikkuse keskkonnaõiguses üldtunnustatud printsiipidega (keskkonnakaitse, ettevaatuse printsiip, 
keskkonnakahju (jäätmete tekkimise) vältimine ja heastamine, säästlikkuse põhimõte). 
1013 R. Stober, NJW 1992, 2128, 2132 jj. 
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Nii Austria kui saksa õigus kirjeldab ehitisi, käitiseid, seadmeid, masinaid ja muid rajatisi ühe ainsa 
terminiga, see on käitis (saksa keeles Anlagen )1014.  Käitiste õigus reguleerib Saksamaal ja Austrias 
seda, millistel tingimustel võib käitise püstitada ja kasutusele võtta, tagamaks avalikkuse (eelkõige 
naabrite) ohutust. Saksa õiguses on majandustegevuse käitised (Anlagen) ning koos sellega sisulised 
tegevusload GewO regulatsioonist täielikult välja jäetud. GewO 21 projektid ei puuduta samuti 
majandustegevuse käitiseid. Majandustegevuse käitiste kasutusele võtmise lubatavus on saksa 
õiguses peamiselt reguleeritud Liidu emissioonikaitseseaduses (BImSchG), mis sätesta loakohustuse 
teotud keskkonnaohtlike käitiste kasutusele võtmiseks (tegevusloakohustusega käitised 1015). 
BImSchG on MTS üldosa kontseptsioonis erilist tähelepanu vääriv õigusakt, sest selles sisalduv 
tegevusloakohustus (käitise kasutusele võtmise luba) hõlmab seejuures kõiki teisi käitise kasutusele 
võtmisega seonduvaid avalik-õiguslikke loakohustusi, sh ehitusõiguslikke lube, va veekasutusload 
(vdl BimSchG § 13). Seega on BimSchG-s ette nähtud luba kõiki teisi avalik-õiguslikke lube 
ühendavaks instituudiks. Plaanitava keskkonnaõiguse reformi tulemusena kaoks aga BImSchG ning 
selles sisalduv regulatsioon jaotatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning mitmete eriosa 
seaduste vahel1016. Lisaks BImSchG-le on saksa õiguses käitiseid puudutavaks õigusaktiks GPSG, 
mis reguleerib käitiseid, mille kasutusele võtmiseks ei ole reeglina vajalik tegevusluba, kuid mis 
vajavad pidevat riikliku järelvalvet (järelevalvekohustusega käitised 1017). AGewO pühendab 
esimeses peatükis (üldsätted st üldosa) teiste alajaotuste kõrval eraldi alajaotuse, mis reguleerib 
majandustegevuse käitistega seonduvat tervelt kümnes paragrahvis (AGewO §§ 74-84) ning 
majandustegevuse käitistega seonduvat tegevusluba (AGewO § 346 b). Välisriikide käitiseid 
puudutava õiguse taustal tuleb esile tuua käitiste kasutusele võtmise lubatavuse täiendavat 
reguleerimist määrustes, mis võimaldab regulatsiooni paindlikkust ning reageerimisvõimet 
dünaamiliselt areneva tootmistehnoloogia suhtes (vdl nt AGewO § 74). Erinevalt Saksa õigusest (vdl 
BimSchG § 13) on Austrias lisaks käitiste loale vajalik hankida ka ehitusõiguslik luba. Viimase 
kontrolliesemeks on üldised sellist laadi tehnilised, sanitar- või hügieeninõuded, mis ei ole 
tegevusalasptesiifilisteks nõueteks. Austrias on igal Liidumaal eraldi ehitusseadused, mis ehitiste 
püstitamist ja kasutuselevõttu käsitlevad. 
 
d) Majandustegevuse käitisega või ehitisega seotud tegevusloakohustus MTS üldosa kontseptsioonis 
MTS üldosa seisukohast vajab kontseptualiseerimist ja seisukohavõttu järgmine küsimus: kas MTS 
üldosa seadus peaks endasse koondama üldiseid norme, mis puudutavad majandustegevusega 
seotud käitiste ja ehitiste püstitamise ning kasutuselevõttu ning nende üle järelevalve teostamist? Kui 
jah, siis milliseid, kui ei, siis milline peaks olema üldine õiguslik raamistik. Eesti kehtivas õiguses on 
majandustegevuse käitise turule laskmise või kasutusele võtmise nõuded ja käitiste üle järelevalve 
teostamise alused ja kord sätestatud põhiliselt masina ohutuse seaduses (MOS)1018 ja selle § 6 lg 4 ja 
§ 7 lg 6 alusel kehtestatud määruses „Nõuded masinale ja ohutusseadisele ning nõuetele vastavuse 
hindamise ja tõendamise kord (MOSM)1019”. Erinevalt saksa õigusest ei paista MOS eristavat 
reguleerimiseseme osas teineteisest tegevusloakohustusega käitiseid („kas”) ja 
järelvalvekohustusega käitiseid („kuidas). Lisaks MOS-ile reguleerivad Eestis käitiste kasutusele 
võtmise lubatavust mitmed keskkonnaalased õigusaktid. Sellisteks käitiseid puuduutavateks üldisteks 
keskkonnaalasteks õigusaktideks on eelkõige välisõhu kaitse seadus (VälisõhuKS)1020 ning saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus (SaastuseKVKS)1021. Käitaja ja käitaja mõiste sätestab 

                                                      
1014 Vdl saksa käitiste õiguse kohta eelkõige H. Jarass, Saksa immissioonikaitseõiguse põhistruktuurid, Juridica 2007/VII, 464 jj. 
1015 Zulassungsbedürftige Anlagen. 
1016 Vt saksa keskkonnaseadustiku eelnõud ja põhjendust arvutivõrgus: 
http://www.bmu.de/umweltgesetzbuch/downloads/doc/40448.php . 
1017 Überwachungsbedürftige Anlagen. 
1018 RT I 2002, 99, 580, arvutivõrgus kättesaadaval: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12991147; Alus: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/37/EÜ masinaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 207, 
23.07.1998, lk 1–46), viimati muudetud direktiiviga 98/79/EÜ (EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1–37); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta 
(EÜT L 162, 3.07.2000, lk 1–78), viimati muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ (ELT L 344, 27.12.2005, lk 44–46); Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/9/EÜ plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.04.1994, lk 1–29). 
1019 RT I 2002, 250, 2187, arvutivõrgus kättesaadaval: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12961759 ; Alus: 98/37/EÜ 
(EÜT L 207, 23.07.1998, lk 0001–0046). 
1020 RT I 2004, 43, 298 , Arvutivõrgus kättesaadaval: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12890004;  
1021 RT I 2001, 85, 512, Arvutivõrgus kättesaadaval: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12889999; Alus:  Nõukogu 
direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (ELT L 257, 10.10.1996, lk 26–40), viimati muudetud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 166/2006/EÜ (ELT L 33, 04.02.2006, lk 1–17); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32–46), viimati muudetud direktiiviga 2004/101/EÜ (ELT L 338, 
13.11.2004, lk 18–23); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate 
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ka KKSÜS § 6. Käitaja keskkonnaalased põhikohustused on sätestatud KKSÜS §§-des 125-129. Igal 
juhul tasub nimetatud KKSÜS sätetele majandustegevuse käitiste reguleerimisel MTS üldosa raames 
viidata. Ehitise püstitamise ning kasutusele võtmise lubatavus on reguleeritud ehitusseaduses. 
Arvestades, et paralleelselt majandushaldusõigusega on käimas ka keskkonnaseadustiku loomine 
ning ehitusseadustiku loomine, on põhimõtteliselt vajalik teha selge otsus, et majandustegevuse 
käitiste kasutusele võtmise lubamine ning selle üle järelevalve teostamine reguleerida täielikult 
loodavas keskkonnaseadustikus ning majandustegevus ehitiste püstitamine ning kasutuselevõtmine 
reguleerida loodavas planeerimis- ning ehitusseadustikus ulatuses, mis ei ole tegevusalaspetsiifiline 
(vt üleval  § 17 punkt 1.2.5.6.). Seega ei vaja kokkuvõtlikult öeldes MTS üldosa seadus käitiste ja 
ehitiste püstitamise ja kasutusele võtmise lubatavuse osas põhjalikku reguleerimist. Pigem tuleb 
MOS-i ja loodavaid KKS-i ning ehitus- ja planeerimisseadustikku pidada käitiste ja masinatega seotud 
tegevusloakohustuste reguleerimiseks võrreldes MTS üldosaga sobivamaks plattvormiks, sest võib 
esineda olukordi, kus käitised on seotud  Peamine eesmärk on vältida keskkonnaõiguse, 
ehitusõiguse ja majandustegevuse õiguse kontrollies emete lõikumist ning paralleelubade 
problemaatikat 1022 muu tegevusega kui majandustegevusega. Sellele vaatamata tasub välisriikide 
eeskuju ning rahvusvahelisi suuniseid silmas pidades mõelda sellele, kas ja millised käitiste 
kasutusele võtmise lubatavuse üle otsustamisega seotud üldised sätteid leiduda võiks. Näiteks võiks 
MTS üldosa seadus siinkohal üldistavalt esile tuua, millistel juhtudel tuleb majandustegevuse asutusel 
majandustegevuse käitiste kasutusele võtmine lubada, st millistel juhtudel täidab isik sisulise 
tegevusloakohustuse (eeskuju: AGewO § 77). 
 
2.2.4.14. Kontsentratsioonipõhimõte ja ühtne kontaktpunkt 
 
Välisriigid: GewO 21 2003 § 28,GewO 21 2008 § 16, BImSchG § 13, AGewO § 356b; Euroopa õigus: 
teenuste direktiiv art 6 jj, 
 
a) Kontsentratsioonipõhimõtte sõnastusettepanek 
Tegevusluba, mis kinnitab majandustegevuse tegevusloakohustuse täitmist vastavalt MTS üldosa 
seadusele, sisaldab tegevusloas kirjeldatud ulatuses kõiki majandustegevuse alustamisel kehtivaid 
avalik-õiguslikke otsuseid (kontsentratsioonipõhimõte1023). Majandustegevusteate ja tegevusloa 
taotluse vastuvõtmiseks pädev majandustegevuse amet on majandustegevuse taotluse otsuse 
tegemiseks ainuke pädev asutus (pädevuskontsentratsioon). Tegevusloa taotluse üle otsustamine 
toimub ühes menetluses (menetluskontsentratsioon) 
 
b) Kontsentratsioonipõhimõtte vajalikkus ja piirid 
Ühe peamise tunnusjoonena on MTS üldosa seadusesse kavatsus sisse viia seni Eesti õiguskorras 
suhteliselt tundmatu kontsentratsioonipõhimõtte positiivsätestus1024. Kui ettevõtja soovib alustada 
majandustegevusega tegelemist ühel tegevusalal või samal ajal mitmel teineteisest eraldi seisvatel 
tegevusaladel ning seejuures on ette nähtud mitu paralleelset tegevusloakohustust, ühendatakse 
mitme reguleeritud majandustegevuse konkurentsi vältimiseks tegevusloakohustuste koosseisud 
üheks tervikuks loakohustuseks. Seega Kontsentratsioonipõhimõtte kohaselt hõlmab 
majandustegevuse luba endas mistahes muid avalik-õiguslikke lube, litsentse, kontsessioone, 
registreeringuid ja ülejäänuid sellelaadseid piiranguid. Tegevusloa kontsentratsioonimõju ei ulatu aga 
planeeringute kinnitusteni. Formuleering „tegevusloas kirjeldatud ulatuses” nö pehmendab 
kontsentratsioonipõhimõtte õigusmõju ning võimaldab majandustegevuse asutusel 
kontsentratsioonimõju piirid ise paika seada (vdl GewO 21 2008 § 28). Täpsustavalt tuleb sätestada, 
et isik on täitnud majandustegevuse kontsentreeritud tegevusloakohustuse MTS üldosa seaduse 
tähenduses juhul, kui ta on täitnud kõik eriseadustes ettenähtud paralleelsed tegevusloakohustused. 
Juhul kui ettevõtja on täitnud tegevusloakohustuse MTS üldosa tähenduses loetakse sellega 
hõlmatuks ka teised tegevusloakohustused tegevusaladel, millest majandustegevus koosneb (vdl 
AGewO § 30). Tegevusloakohustuste kontsentratsioonile vastandub olukord, kus 

                                                                                                                                                                     
keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ 
seoses üldsuse kaasamisega ning õiguskaitse kättesaadavusega (ELT L 156, 25.06.2003, lk 17–25). 
1022 Vt selle kohta Eesti kontekstis I. Pilving, lk 153 jj. 
1023 Vt kirjandust kontsentratsiooniprintsiibi kohta:  R. . Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 34 lk 248; R. Stober, 
Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 46 lk 59 jj; M. Hecker, Die Konzentrationswirkung der Baugenehmigung am 
Beispiel der Brandenburgischen Bauordnung, BauR 2006, 639 jj; A. Dietz, Konzeptionelle Überlegungen zur „Genehmigung 
aus einer Hand”, DÖV 2005, 772; K. Odenthal, Die Konzentrationswirkung: Formenvielfalt, Kollisionfragen und 
Alternativmodelle, VerwArch 2003, 223 jj;  K. Odenthal, Kollision von Genehmigungsvorbehalten mit Konzentrationswirkung, 
NVwZ 2002, 686 jj. 
1024 Vdl I. Pilving, lk 155 jj.  
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majandustegevusega tegeleval isikul tuleb paralleelselt täita mitmeid tegevusloakohustusi.  
Õiguspoliitilisest aspektist leidub pigem rohkem argumente tegevusloakohustuste kontsentreerimise 
kasuks1025. Kontsentratsioonipõhimõtte kasuks räägib eelkõige argument, et seeläbi suureneb 
õigusselgus ja õiguskindlus ning argument, et topeltkontroll ei taga efektiivsemat nõuetele vastavuse 
kontrolli, samuti väheneb kontsentratsiooni korral tõenäoliselt järelevalve killustumise ning õiguskaitse 
keerukaks muutumise oht. Kontsentratsioonipõhimõtet tuleb kindlasti esile tõsta ühe peamise VKE-de 
perspektiiviga arvestamist toetava aspektina, sest majandustegevuse luba formaalselt väljastav 
ametiasutus kohustatud täielikult loamenetlust koordineerima, st tagama, et majandustegevuse luba 
vastab kõikidele vajalikele loakoosseisudele. Saksamaal on kontsentratsioonipõhimõtet peetud ka 
oluliseks vahendiks haldusmenetluse lihtsustamisel ja kiirendamisel1026.. Kontsentratisoonipõhimõtte 
vastu räägib eelkõige kaalutlus, et kontsentreeritud loakohustuse üle otsustaval asutusel ei pruugi olla 
piisavalt ressursse ega kompetentsi. Samuti võib üks ja sama majandustegevus puudutada nii 
kohaliku omavalitsuse kui ka riigi, samuti EL ülesannete täitmist.  Sellistel puhkudel võib kõne alla 
tulla teiste asjaomaste asutuste kaasamine kontsentreeritud tegevusloa menetlusse eelhaldusaktide 
või kooskõlastuste  andmise teel. Mittesiduva kooskõlastuse sätestamisel tekib aga küsimus, kas 
kaasatud asutuse seisukoha arvessevõtmine on piisaval määral tagatud. Kokkuvõtlikult on ilmselt 
õiguspoliitilisel tasandil kontsentratsioonipõhimõtte põhimõttelise rakendamise vajalikkusele raske 
vastu vaielda. Tähelepanu tuleb pöörata kontsentratsioonipõhimõtte ulatusele ja vormile. Seetõttu 
tuleb kõigepealt heita pilk kontsentratsioonipõhimõtte rakendamise teoreetilist ele ja praktilistele 
võimalustele. Kontsentratsioonipõhimõtte ulatuse osas on põhimõtteliselt võimalik valida tegeliku ja 
näilise kontsentratsiooni vahel. 
 
c) Formaalne ja materiaalne kontsentratsioon (tegelik kontsentratsioon) 
Ühe loa kontsentreeriv toime tähendab seda, et selles on hõlmatud mitmed teised load, st üks luba on 
domineeriv (tegelik kontsentratsioon). Seejuures eristatakse formaalset ja materiaalset 
kontsentratsiooni. Täieliku formaalse kontsentratsiooni  puhul asendatakse ühe haldusorgani ja 
majandussubjekti vaheline formaalne haldusmenetlus teise haldusorgani omaga täielikult, st toimub 
ühe haldusmenetluse domineerimine, mille tulemusena kontsentreeritakse nii menetlus kui ka 
pädevus. Sellele vaatamata tuleb seejuures asja menetleval haldusorganil otsuse tegemisel 
formaalselt arvestada ka neid norme, mida teine haldusorgan oleks pidanud kontrollima (vdl nt 
BimSchG § 13). Ehitusloa puhul kontrollib ehitusloa eest vastutav ametiasutus formaalselt (vdl nt art 
59 nr 3 Bayerische Bauordnung – BayBO) mitte üksnes materiaalset ehitusõigust vaid ka 
mälestisekaitseseaduse norme (BdenkSchG § 6 lg 2). Isegi kui majandustegevusega alustamisele 
kohalduvad eriseadused eeldavad lisaks majandustegevuslikule loale ka muid lube (nt ehitus- ja 
planeerimisõiguses või keskkonnaõiguses) hõlmab kontsentratsioonipõhimõtte kehtimise korral 
majandustegevuse luba ka kõiki teisi lube1027. Seega on majandustegevuse luba formaalselt väljastav 
ametiasutus kohustatud täielikult loamenetlust koordineerima, st tagama, et majandustegevuse luba 
vastab kõikidele vajalikele loakoosseisudele (koordineerimiskohustus) 1028. Samas võib ette tulla 
olukordi, kus kontsentreeritakse üksnes pädevus. Nii on erinevalt menetluskontsentratsioonist üksnes 
pädevuskontsentratsiooni puhul tegu mitme paralleelse loamenetlusega, mida viib läbi üks 
ametiasutus. Seega ei esine ühe loa domineerimist, vaid ühendatakse kõigest pädevus viia 
paralleelseid loamenetlusi. Materiaalse kontsentratsiooni  puhul seevastu asendatakse üks 
loamenetlus teisega täielikult (vdl nt BauGB § 38), st kontsentratsiooninorm välistab kõikide ülejäänud 
seaduste kohaldamise ning tegevuse lubatavus otsustatakse üksnes kontsentratsiooninormi alusel. 
Materiaalne kontsentratsioon on saksa õiguses formaalsest tunduvalt haruldasem. Arvestades ühe 
avalik-õigusliku piirangu aluseks olevaid sisulisi kaalutlusi, ei saa materiaalne kontsentratsioon 
majandustegevus kunagi olla nö täielik (nt olukord, et kehtib üks norm, mis sisaldab endas kõikidele 
majandustegevusele kehtivaid nõudeid). Paratamatult eksisteerib suur hulk majandustegevusele 
esitatavaid sisuliselt erinevaid nõudeid, mida materiaalselt üheks kontsentreerida ei saa. 
 

                                                      
1025 Analoogselt I. Pilving , lk 155 jj. 
1026 Vt kirjandust menetluse lihtsustamise ka kiirendamise kohta: R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 34 lk 
249; C. Steinbeiß-Winkelmann, Verfassungsrechtliche Vorgaben und Grenzen der Verfahrensbeschleunigung, DVBl 1998, 809 
jj; J. Ziekow, Die Wirkung von Beschleunigungsgeboten im Verfahrensrecht, DVBl 1998, 1101 jj; R. Stober, Deregulierung im 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, - Die Wirtschaftsverwaltung zwischen Staats- und Privatfunktionen -, DÖV 1995, 125 jj; O. 
Schlichter, Investitionsförderung durch flexible Genehmigungsverfahren, - Eine Darstellung der Untersuchungsergebnisse der 
Unabhängigen Expertenkommission zur Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren -, 
DVBl 1995, 174 jj; M. Schmidt-Preuß, Möglichkeiten und Grenzen reduzierter Regelungsgehalte von Parallelgenehmigungen, 
DVBl 1991, 229 jj. 
1027 Nii on nt Saksa seadusandja otsustanud emmissioonikaitseseaduse (BImSchG) §-s 13. 
1028 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 46 II 3, lk 61;  
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d) Näiline kontsentratsioon 
Näilise kontsentratsiooni juures on tegu lahendusega, mille puhul ei toimu formaalset ega 
materiaalset kontsentreerimist, vaid antakse haldusorganile üksnes administratiivseid ülesandeid 
majandustegevusega tegeleva isikuga suhtlemisel, ilma, et haldusorganil oleks õigus mistahes 
otsuste tegemiseks (nn menetluspartner ehk front Office), Sellise rolli annab haldusorganile ka 
teenuste direktiiv art 6 ühtsele kontaktpunktile. 
 
e) Osaline kontsentratsioon ja segakontsentratsioon 
Ilmselt on praktikas keeruline saavutada puhtalt tegelikku, sh materiaalset ja formaalset või näilist 
kontsentratsioonivormi. Nii tuleb lisaks tegelikule, näilisele, materiaalsele ja formaalsele 
kontsentratsioonile kõne alla ka osaline kontsentratsioon . Selle kontsentratsioonivormi puhul võib 
üks luba küll kontsentreerida formaalselt ja/või materiaalselt teisi lube, kuid siiski leidub peale 
kontsentreeritud loavormi ka paralleelseid teiste ametiasutuste poolt menetletavaid lube. Näiteks on 
küll ühest küljest majandustegevuse load, kas üksnes formaalselt või ka materiaalselt olla 
kontsentreeritud, kuid siiski eksisteerivad keskkonna- ja ehitusload, mis võivad omakorda muid lube 
kontsentreerida. Osalise kontsentratsiooni vastandiks võiks pidada täielikku kontsentratsiooni, st 
tegelikku formaalset ja materiaalset kontsentratsiooni. Segakontsentratsiooniks  võib pidada 
juhtumit, mille puhul on tegu tegeliku ja näilise, formaalse ja materiaalse kontsentratsiooni 
segunemisega. Näiteks kontsentreerib majandustegevuse luba teatud hulga teisi lube formaalselt, 
teise hulga lube lisaks ka materiaalselt, kuid siiski leidub samas näiliselt kontsentreeritud ning 
kontsentreerimõju poolt täielikult hõlmamata lube. 
 
f) Kontsentratsioonipõhimõte MTS üldosa seaduse tähenduses: formaalne kontsentratsioon 
MTS üldosa võiks püüelda mitte üksnes näilise vaid tegeliku kontsentratsiooni poole. MTS üldosa 
seaduse eesmärk võiks seejuures eelkõige olla formaalne loakontsentratsiooni sätestamine. 
Formaalse kontsentratsiooni kõrval püüdleb MTS üldosa seadus ka materiaalse kontsentratsiooni 
poole, arvestades seejuures asja sisulisi piire. Kuivõrd materiaalne kontsentratsioon on aktuaalne 
eelkõige erinevate üksikute tegevusvaldkondade puhul, saavutatakse see eriosa regulatsiooni abil. Nii 
peaks ideaalolukorras isiku enda või majandustegevuse käitiste sobivusnõuded sätestama asja sisule 
kõige lähemal seisev norm, mitte kõrvaline õigusakt. Samuti on materiaalne kontsentratsioon vajalik 
seal, kus esineb ühe ja sama nõude topeltreguleerimist. 
 
g) VKE-de perspektiiv ja ametiasutuste koordineerimiskohustus 
Majandustegevusõiguslikest loakohustustest tulenevate eel- ja järelkontrollmenetluste tõttu on 
liikmesriikide majandushaldusõigusel märkimisväärselt oluline osa VKE-de igapäevase 
majandustegevuse lihtsustamisel. Siinkohal on võiksid VKE-de majandushaldusõigusliku 
koormusprobleemi lahendamisel märksõnaks olla ametiasutuste koordineerimiskohustus.  
Justiitsministeerium on seisukohal, et SBA raames ametiasutuste koordineerimiskohustuse instituudi 
arendamise ja rakendamine ning ametiasutuste koordineerimiskoormuse (vajadusel eraõiguslike 
isikute toel) suurendamine liikmesriikide avalik-õiguslikes loamenetlustes toetab eesmärki saavutada 
KVE-de perspektiivist maksimaalne ettevõtlusvabadus, ilma, et liikmesriigid seejuures 
möödapäästmatutest avalik-õiguslikest majandustegevuse piirangutest loobuma peaksid. Seda oleks 
võimalik saavutada teenuste direktiivist tuleneva ühtse kontaktpunkti nõude edasiarendamisel 
liikmesriikide poolt, kuid enne sellise lahenduse käsitlemist tuleks selgitada majandustegevuslubade 
kontsentratsioonimõju ja ametiasutuste koordineerimiskohustuse omavahelist suhet. 
 
h) Kontsentratisoonipõhimõte ja ühtne kontaktpunkt ja (GewO 21 2008 § 16) 
Tegevuslubade konkurentsi problemaatikale viidates võttis EL Komisjon vastu teenuste direktiivi (vdl 
preambula punkt 3 ls 1)1029, mille tähtsaimaks suuniseks võib pidada art 6 jj poolt sätestatavat ühtse 
kontaktpunkti  nõuet, sest viimane võtab üle teatud koordinatsiooniülesandeid, mida tuleb eelkõige 
reguleerida haldusmenetluse regulatsioonis (vt üleval § 17 punkt 1.2.6.6.). Siinkohal on hea võimalus 
nn „ühe akna süsteemi”  loomiseks, mille puhul võiks majandussubjekti seisukohast alati olla üks 
kindel koht, kelle poole majandustegevuse alastes asjades pöörduda. Teenuste direktiivi art-s 6 
sätestatud ühtes kontaktpunkti tähtsus ilmneb seega eriti hästi kontsentratsioonipõhimõtte valguses, 
sest menetluse lihtsustamise ja kiirendamiseks on vaja täpselt paika seada, millised on need avaliku 
võimu asutused, kelle poole ühes või teises küsimuses pöörduda. Majandustegevuse asutus või 
mistahes muud nime kandev tulevikus ühtset kontaktpunkti opereeriv asutus või isik võiks igal juhul 
täita ühte põhifunktsiooni: kõikide majandustegevusele juurdepääsuks vajalike m enetluste ja –

                                                      
1029 Vdl R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 34 III 7, lk 249. 
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formaalsuste läbiviimise võimaldamine, eelkõige kõi kide pädevatelt asutustelt tegevusloa 
saamiseks vajalike taotluste ning muude deklaratsio onide, teadete, sealhulgas registrisse, 
nimistusse või andmebaasi kandmise taotluste või ku tseühingu või -liidu liikmeks 
registreerimise taotluste vastuvõtmine, majandusteg evuse kohta info kogumine, koondamine 
ja säilitamine (teenuste direktiiv art 6), samuti e ttevõtjatele info jagamine (teenuste direktiiv art 
7). See tähendab põhimõtteliselt ühtse kontaktpunkti alternatiiviks olemine muude asutuste poole 
pöördumisele (on kohustatud edastama taotlused ja dokumendid pädevale asutusele) elektroonilise 
menetluste võimaluse tagamine (nn menetluspartner, inglise keeles front Office, teenuste direktiiv art 
6). Kuigi teenuste direktiivist tulenev ühtse kontaktpuntki nõue ei eelda formaalset ega materiaalset 
kontsentratsiooni, vaid üksnes mitmete menetlustoimingute teostamise võimalust ühe kontaktpunkti 
kaudu (taotluste ja avalduste tegemine), oleks otstarbekas ühtse kontaktpunkti ideed GewO 21 2008 
§ 16 eeskujul majandustegevuse seadustiku üldosa seadusele kehtivaid suuniseid arvestades ning 
muuhulgas direktiivi preambulas nimetatud koostamiskaalutlusi edasi arendades ühtsele 
kontaktpunktile anda kontsentratsiooni toetavaid lisaülesandeid. Eelkõige tasuks seoses ühtse 
kontaktpunktiga kaaluda pädevuskontsentratsiooni rakendamist. Sellisel juhul tuleks ühtsele 
kontaktpunktile seada koordineerimiskohustus, mis võimaldaks tegevuslubade formaalse 
kontsentratsiooniidee realiseerimist. Nii võiks ühtsel kontaktpunktil olla koordineerimiskohustuse 
kaudu õigus väljastada tegevuseluba, mis kinnitaks isiku enda ning kasutatavate käitiste sobivust 
majandustegevuse teostamiseks. Koordineerimiskohustuse toimel võib tõenäoliselt efektiivsemaks 
muutuda ka haldussisene menetlus, vähendades näiteks topeltkontrolli juhtumeid. Sidudes Euroopa 
osaühingu määruse eelnõu kaudu ka Euroopa osaühingute asutamine teenuste direktiivis ette nähtud 
ühtse kontaktpunkti idee ja ametiasutuste koordineerimiskohustuse ja kontsentratsioonipõhimõttega, 
muutub Euroopa osaühingu loomine ja selle tegevuse alustamine VKE-de perspektiivist lihtsamaks. 
 
i) Pädevuskontsentratsiooni teostatavus 
Nagu ülal toodud, tuleb formaalse kontsentratsiooni raames teineteisest eristada kahte külge: üks asi 
on paralleelmenetluste vältimine  domineeriva menetluse  kaudu (konkreetsele tegevusele vajalike 
loamenetluste kontsentratsioon ühte menetlusse), teine aga mistahes kontsentreeritud 
loamenetluste viimine ühe asutuse pädevusse  (pädevuskontsentratsioon). Kui pooldada üksnes 
menetluskontsentratsiooni, siis ei saa seda lahendada MTS üldosa seaduses, sest konkreetsele 
tegevusele vajalike loamenetluste kontsentratsioon ühte menetlusse, on MTÕ eriosa 
reguleerimisesemeks . Seega on siinkohal arutelu all üksnes pädevuskontsentratsiooni teostatavuse 
ning otstarbekuse küsimus. Seega püüdkem vaadelda pädevuskontsentratsiooni praktilist 
teostatavust ning otstarbekust.  
 
(1) Pädevuskontsentratsiooni põhimõtteline teostatavus 
Pädevuskontsentratsiooni teostatavuse põhiküsimus seisneb selles, kuidas kujundada haldussisene 
suhtlus. Küsitavused tekivad eelkõige domineerivat tegevusluba formaalselt menetleva haldusorgani 
ja ning teiste haldusorganite omavahelise pädevuse suhtes. Nimelt on vaieldav, kas ja millal on teistel 
haldusorganitel võimalik domineerivat loamenetlust takistada, sest kindlasti ei saa loa andmise või 
andmata jätmise üle otsustada menetlev haldusorgan üksi, kes on paratamatult võrreldes sisuliselt 
asjaga tegelevate haldusasutustega tunduvalt asjakaugem. Samas tekib asjalähedasemale 
ametiasutusele vetoõiguse andmise korral oht, et kontsentratsioonimõju ei täida oma eesmärki. 
Haldussisese menetluse kujundamisel annab Eesti õiguskord põhimõtteliselt neli instrumenti, need on 
kooskõlastus ja arvamus (HMS § 16), osa- ja eelhaldusakt (§ 52). Neid instrumente vastavalt 
vajadusele kasutades on võimalik luua haldusinternses suhtes domineeriv menetlus: arvamused ja 
kooskõlastused jääksid mittesiduvaks nagu täna, eelhaldusaktideks ja osahaldusaktideks võiksid aga 
kujuneda varem paralleelmenetluses lahendatud, edasipidi aga domineeriva menetluse alla hõlmatud 
otsusteks. Nii on näiteks  KKSÜS-s ületatud keskkonnaloa ja ehituslubade menetluste paralleelsus 
lihtsakoeliselt: keskkonnaluba on ehitusloa suhtes eelhaldusaktiks. Seda loogikat kasutades võib 
keskkonnaloa lugeda eelhaldusaktiks MTS üldosa seaduses sätestatava tegevusloa suhtes. Samas 
on sellist mõttekäiku jätkates võimalik väita, et k õik avalik-õiguslikud otsused, mis on 
tegevusloaks MTS üldosa seaduse tähenduses (sh kesk konnaload ning ehitusõiguslikud load) 
on eelhaldusaktideks majandustegevusele kehtiva teg evusloa suhtes. Sellisel juhul oleksid 
eelhaldusaktid hilisema lõpliku otsuse suhtes siduvateks kinnituseks selle kohta, et täidetud on teatud 
tegevusloa saamise tingimused, st et majandustegevus on sisuliselt ja isikuliselt sobiv ning 
tegevusluba MTS üldosa tähenduses oleks lõplikuks otsuseks majandustegevusega alustamise 
lubamisel. Kuivõrd eelhaldusakt on nii isiku kui majandustegevuse asutuse suhtes siduv, siis on see 
erinevalt arvamusest ja kooskõlastusest, mis ei ole isiku suhtes siduvad, ka halduskohtuliku 
õiguskaitse korras vaidlustatav. Samuti võib eelhaldusakti asendada osahaldusaktiga (HMS § 52 lg 1 
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p 1) juhtudel, kus on ilmne, et majandustegevuse alustamist võib lubada osas, mis ei sega hilisemate 
otsuste tegemist. Erinevalt eelhaldusaktides ei vaja osahaldusakt küsimuses, milles see anti, enam 
lõplikku kinnitamist ei vaja ning majandustegevuse asutuse otsus muutub selles osas üleliigseks. 
Küsimus, millistel juhtudel on osa- ja eelhaldusaktide asemel otstarbekas kasutada kooskõlastusi ja 
arvamusi, on valdkonnaspetsiifiline ning tuleb lahendada eriosa raames. Selline lahendus oleks 
tõenäoliselt ka tehniliselt hõlpsasti teostatav, sest piisaks ilmselt reaalajas jälgitavast 
veebikeskkonnast, kuhu kantakse sisse kõik osa- ja eelhaldusaktid. Nii oleks 
pädevuskontsentratsioon põhimõtteliselt teostatav ning ära langeks avalik-õiguslike lubade 
parallaleelsusprobleem.   
 
(2) Argumendid pädevuskontsentratsiooni teostamise vastu 
Samas leidub ka pädevuskontsentratsiooni mittesoosivaid argumente. Majandustegevuse asutusele 
(ühtsele kontaktpunktile) kõigis valdkondades sisulise pädevuse andmise vastu räägivad järgmised 
kaalutlused: 
 

- Kuigi põhimõtteliselt  võib väita, et pädevuskontsentratsiooni puhul on tegemist teostatava 
ning hea lahendusega, on sellise lahenduse tungiv vajalikkus küsitav, sest paralleelseid 
menetlusi on põhimõtteliselt võimalik vältida ka ilma sellise pädeva „superasutuse” loomiseta,  
nimelt valdkonnapõhiselt üksnes domineeriva menetluse loomise kaudu 
(menetluskontsentratsioon). 
 

- Selleks, et nimetatud asutus saaks kõiki asju ise sisuliselt lahendada, peaks tal vastavates 
valdkondades olema ka sisuline pädevus. Sellise „superasutuse” loomine eeldab aga 
fundamentaalseid reforme (vähemalt 2/3) ministeeriumide tööga seonduvalt ning põhjalikku 
analüüsi selle kohta, milliseid täna eksisteerivaid probleeme see lahendaks ning kuidas see 
lahendaks, kui palju see maksma läheb ja milliseid ametiasutuste ümberstruktureerimisi 
eeldab. Ilma vastava analüüsita on problemaatiline sellise lahenduse väljapakkumine. 

 
- Juhul, kui panna selline asutus vaid „templilööja”  rolli, kelle ülesandeks on pädevatelt 

asutustelt „eelhaldusaktide“ kokku kogumine, toob selline lahendus kaasa loamenetluses 
tehtavate otsuste laadi fundamentaalse muutumise. Nimelt tekib oht, et ei tehta kogu 
menetluse jooksul mitte ühtegi otsust, kus kaalutaks koos kõiki asja erinevaid aspekte, välja 
arvatud juhul, kus lõplikult otsustav majandustegevuse asutus on sisuliselt võimeline sellist 
tervikotsust tegema. Rõhutamaks sellist ohtu veelgi võib seda võrrelda nt kohtuotsusega, kus 
kohtunik ise ühtegi seisukohta ei võta, vaid üksnes „kleebib kokku“ erinevalt ekspertidelt 
võetud arvamused. Sellisest küljest vaadatuna on selline lahendus ebasoovitav, sest 
loamenetlustes lahendatavad küsimused ei ole reeglina jagatavad üksnes spetsiifilisi 
eriteadmise nõudvateks küsimusteks, millele eksisteerib üks õige vastus. Pigem tuleb 
tervikotsus teha sisuliselt. Muuhulgas tuleb haldusorganil kaaluda, kas eeldatav oht avalikele 
huvidele või kolmandate isikute õigustele on piisavalt suur selleks, et kaaluda üles isiku 
õiguse majandustegevusele. Sellist küsimust ei saa lahendada ükski ekspert oma 
vaatevinklist, vaid üksnes haldusorgan, kellel kõik menetlusega seonduvad asjaolud ja 
materjalid teada. Seega on eel- ning osahaldusaktidele tuginev lõppotsus heaks lahenduseks 
vaid juhul, kui lõpliku otsuse tegija ei ole üksnes „templilööja” vaid ka tegelikult sisuliselt 
pädev asutus. Siinkohal oleks mõeldavaks otsuse tegijaks Majandus- ja 
Kommunikatsioonimniisteerium, kes on ka majandustegevuse registri pidajaks. 
 

- Juhul, kui näha ette, et iga loamenetluse puhul on siiski mõni muu lõplikult pädev asutus, kes 
kõiki asjaolusid juba enne lõplikku otsust koos hindab ja selle põhjal majandustegevuse 
asutusele siduva ettepaneku teeb, siis tooks majandustegevuse asustusele lõpliku haldusakti 
andmise andmine kaasa lihtsalt menetluse venimise ja dubleerimise: tegelikult on tõeline 
otsus kõigis aspektides tehtud ju siduva ettepaneku näol. 

 
j) Kokkuvõte kontsentratsioonipõhimõtte rakendamise kohta 
Seega on võimalik pooldada hetkel eelkõige valdkonnapõhist menetluskontsentratsiooni ilma 
pädevuskontsentratsioonita , st ühes valdkonnas tegutsemiseks ei peaks isik (kui ta seda ise ei 
soovi) sisulistes küsimustes suhtlema enama kui ühe asutusega, viimane peab aga hoolitsema kõigi 
arvamuste, kooskõlastuste ja seonduvate lubade hankimise eest majandustegevuse alustamisest 
kuni selle lõpetamiseni (koordineerimiskohustus). Teatamiskohustusega  tegevusalade puhul on 
pädevaks asutuseks alati üks asutus: majandustegevuse registrit haldav majandustegevuse asutus 
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ning ühtne kontaktpunkt juhul, kui see viimasest erineb. Tegevusloakohustusega  tegevusalade 
puhul võib isik valida, kas pöördub sama asutuse poole või otse pädeva asutuse poole (kes on 
valdkonniti erinev). Esimesel juhul ammenduvad majandustegevuse asutuse ülesanded materjalide 
kohese edastamisega pädevale asutusele (alternatiivina võiks selle majandustegevuse ameti 
pädevuses olla ka taotluse ja sellele lisatud dokumentide formaalse nõuetekohasuse kontroll ja 
puudustele osundamine), kogu edasise menetluse viib läbi pädev asutus. Teisel juhul viib kogu 
menetluse läbi pädev asutus. Mõlemal juhul edastatakse menetluse lõppemisel asjakohane 
informatsioon majandustegevuse asutusele (ilmselt oleks mõistlik, kui iga pädev asutus saaks need 
andmed ise otse majandustegevuse registri elektroonilisse andmebaasi kanda). Tegevusloa andmise, 
samuti majandustegevuse keelamise otsuseid teeks üksnes konkreetses majandustegevuse 
valdkonnas pädev asutus. Kirjeldatud lahenduse puhul ei oleks vaja arvamuste , kooskõlastuste 
ning eelhaldusaktide temaatikat põhjalikult reformi da. 
 
k) Majandustegevuse loa kontsentratsioonimõju keskkonnalubade ja  ehitus- ja planeerimisõigusest 
tulenevate lubade suhtes 
Küsimuses, kas majandustegevuslike lubade kontsentratsioonimõju peaks ulatuma keskkonna- ja 
ehitusõiguslike lubadeni, on võimalik kaks juba ülaltoodud lahendust: esiteks täielik formaalne 
kontsentratsioon ning teiseks formaalne kontsentratsioon ilma pädevuskontsentratsioonida. Vaatleme 
esmalt täieliku formaalse kontsentratsiooni õigusdogmaatilist põhjendatust. Saksa õiguses eristatakse 
teineteisest põhimõtteliselt käitistele ja muudele rajatistele seatud nõuete reguleerimisele suunatud 
(sisuline tegevusluba) ohutõrjekodifikatsioone1030 ning isikutele seatud nõuete reguleerimisele 
suunatud (isikuline tegevusluba) ohutõrjeseaduseid1031. Paratamatult kohalduvad ka 
majandustegevuse seadusest teistsuguse (laiema) reguleerimisalaga ohutõrjeseadused ka 
majandustegevusega tegeleva isiku suhtes, nt ehitusõiguslikud nõuded tegevuskoha suhtes. Seega 
tekib kontsentratsioonipõhimõtte sätestamisel küsimus kontsentratsioonimõju ulatuse piiritlemise 
suhtes. Nii on küsitav, kas majandustegevuse luba peaks endas hõlmama ka keskkonnaseadustikust 
ning ehitus- ja planeerimisseadustikust tulenevaid lube või mistahes avalik-õiguslikke otsuseid, mis 
takistavad juurdepääsu majandustegevusele. Õige on tegevusloakohustuse põhiseaduslikku 
tähendust silmas pidades argumenteerida, et kui avalik-õiguslik piirang on tegevusloakohustus MTS 
üldosa tähenduses (loareservatsiooniga seaduslik keeld), võib tegevusloakohustus tuleneda  ka 
teistest õigusharudest, eelkõige keskkonnaõigusest ning ehitusõigusest, st tegevusloakohustus võib 
seisneda selles, et tegevust ei saa alustada enne, kui tegevuskoha kasutusele võtmiseks 
keskkonnaluba ja ehitusluba. Vastasel korral ei reguleeriks MTS üldosa seadus PS §-s 29 ka §-s 31 
sätestatud majandustegevuse vabaduse kasutamise tingimust ja korda täielikult, vaid üksnes 
fragmentaarselt tegevusaladel, mis ei ole keskkonnaõiguse või ehitusõiguse poolt reguleeritud. Õige 
oleks olukord, et isiku tegevusele on seatud vaid ü ks tegevusloakohustus, mille andmisel on 
arvestatud kõikidest avalik-õiguslikest normidest t ulenevaid nõudeid (vdl eelkõige BImSchG § 
13). Seejuures tuleb kontrollida vaid vastavust nõuetele, mis saavad MTS üldosa seaduse 
tähenduses olla tegevusloakohustuse kontrollesemeks („kas-nõuded). Isegi kui majandustegevusega 
alustamine eeldab lisaks traditsioonilisele „majandustegevuslikule loale” ka muid lube (nt ehitus- ja 
planeerimisõiguses või keskkonnaõiguses) hõlmaks kontsentratsioonipõhimõtte täieliku formaalse 
kehtimise korral majandustegevuse luba ka kõiki teisi lube1032. Seega oleks majandustegevuse luba 
väljastav ametiasutus kohustatud täielikult loamenetlust koordineerima, st tagama, et 
majandustegevuse luba vastab kõikidele vajalikele loakoosseisudele (koordineerimiskohustus)1033. 
Küsitav on aga, kas selline lahendus oleks õiguspol iitiliselt soovitav. Sellele küsimusele 
vastust otsides tugevneb argumentatsioon täieliku p ädevuskontsentratsiooni vastu: Eestis ei 
leiduks kindlasti sellist ametiasutust, kes oleks suuteline terviklikult kontrollima keskkonnaõigusest, 
ehitusõigusest ning majandustegevuse õigusest tulenevate nõuetele vastavust ning pädev 
tervikotsust tegema. Seega kehtib siinkohal sarnane seisukoht, nagu maja ndustegevuse 
õigusest tulenevate lubade omavahelise kontsentrats ioonimõju suhtes: pooldatav on pigem 
osaline formaalne kontsentratsioon, st taotletakse paralleelmenetluste vältimist, mitte aga 

                                                      
1030 Tähtsamateks seadmetele (käitistele) seatud nõuete reguleerimisele suunatud (sisuline tegevusluba) 
ohutõrjekodifikatsioonideks on Saksamaal liidumaade ehitusseadused (Landesbauordnung –LBO), mälestistekaitseseadus 
(Denkmalschutzgesetz – DenkmSchG), emissioonikaitseseadus (Bundesimmissionschutzgesetz – BimSchG), 
pinnasekaitseseadus (Bodenschutzgesetz – BodSchG), looduskaitseseadus (Naturschutzgesetz – NatSchG) ja aatomiseadus 
(Atomgesetz – AtomG). 
1031 Saksamaal on tähtsamateks isikutele seatud nõuete reguleerimisele suunatud (isikuline tegevusluba) ohutõrjeseadusteks 
on politseiseadus (Polizeigesetz – PolG), kogunemisseadus (Versammlungsgesetz – VersG), külalistemajaseadus 
(Gaststättengesetz – GastG), relvaseadus (Waffengesetz – WaffenG), lõhkeaineseadus (Sprengstoffgesetz – SprengG). 
1032 Nii on nt Saksa seadusandja otsustanud emmissioonikaitseseaduse (BImSchG) §-s 13. 
1033 Vdl R. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 46 II 3, lk 61;  
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pädevuse kontsentreerimine ühele asutusele. Paralleelmenetlused oleksid välditavad eelkõige 
eelhaldusaktide kaudu: kõigepealt on keskkonnaluba eelduseks ehitusloa suhtes ning seejärel on 
mõlemad load eelduseks majandustegevusõigusliku loa suhtes. Nii peab majandustegevuse asutus 
lõpliku otsuse langetama keskkonnaõigusest ning ehitusõigusest tulenevate eelhaldusaktide põhjal. 
Seejuures hinnatakse majandustegevuse käitiste nõutelevastavust keskkonnaõiguse alusel ning 
majandustegevuse tegevuskoha (ehitise) nõutelevastavust ehitusõiguse alusel. 
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l) Joonis: Kontsentratsioonipõhimõte, ettevõtja ja majandustegevuse asutus 
 

MAJANDUSTEGEVUSE ASUTUS  
 

ETTEVÕTJA 
 
 

Majandustegevuse asutus e ülesanded:  
1. Majandustegevusteadete vastuvõtmine ja nende menetlemine  
2. tegevusloa taotluste vastuvõtmine, nende menetlemine ja otsustamine 
3. Majandustegevusregistri pidamine 
4. Inspektsiooniline järelevalve ja ohutõrje 
5. Majandustegevuse keelamine 
6. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine  
7. Majandustegevuse tegelik takistamine 
8. Infotmatsiooni väljastamine ettevõtjale (juhul, kui on ÜK) 
 

1. Luba (ravimite 
hulgimüük ja 
tootmine, 
apteegiteenus, 
väljastab 
Ravimiamet, 
tähtaeg 60 päeva, 
RavimS § 38) 

Tegevusloa taotluse otsus:  Erinevalt senisest kehtivast õigusest toimub paralleelsete lubada vältimiseks 
pädevuskontsentratsioon ja menetluskontsentratsioon. Seda võib realiseerida kahel viisil: 
 

1. Majandustegevuse  alustamine: Ettevõtja, esitab tegevusloa taotluse majandustegevuse asutusele majandustegevuse 
alustamiseks, mis hõlmab järgmisi tegvusi: ravimite tootmine, ravimite hulgimüük, apteegi pidamine, ravimite import. 
2. Tegevusloakohustus:  Kehtiva õiguse järgi vaja paralleelselt mitmeid erinevaid tegevuslubasid  (seejuures on välja on 
jäetud kõikvõimalikud keskkonnaõiguslikud load ja formaalselt lubadeks mitteolevad kooskõlastused) 
 

3. Luba  (ühekordne 
narkootiliste ja 
psühhotroopsete 
ainete sisse- või 
väljaveoluba, 
väljastab 
Ravimiamet,  
tähtaeg 5 tööpäeva,  
RavimS § 19 lg 2) 

2. Luba  
(Ravimite müük, 
väljastab  
Ravimiamet, 
tähtaeg reeglina 
90 päeva, 
RavimisS § 63) 

Instrumendid pädevus - ja menetluskontsentratsiooni teostamiseks ning s isuliselt lähem al seisva haldusorgani 
kaasamiseks: Eelhaldusakt  ja osahaldusakt (HMS § 52), kooskõlastus ja arvamus (HMS § 16) 

 I variant:   
Majandustegevuse asutus on üks kindel haldusorgan: 
MTS üldosa seadus kontsentreerib kõik 
majandustegevuse aluseks olevad tegevusload ühte 
menetlusse ning pädevuse majandustegevuse 
asutusele. MTS üldosa seadusesse võib jätta klausli, 
et majandustegevuse asutuse ülesandeid võib 
eriseadustega üle anda teistele asutustele. Tugevus:  
Paralleelmenetluste probleemi lahendab MTS üldosa 
seadus. Sellisel juhul oleks majandustegevuse asutus 
samaaegselt ka ühtne kontaktpunkt. Kriitika:  Tekib 
võimalus, et asja üle otsutab lõplikult asjast kaugemal 
seisev asutus („templilööja”). Küsitav, kas 
kontsentreerida ehitusõiguslike ja keskkonnaõigusliku 
otsuste tegemise pädevus. 
 

MAJANDUSTEGEVUSE JÄRELEVALVE ASUTUSED  
 Eriseadustega võib ette näha, et inspektsioonilist järelvalvet majandustetegevuse üle teostab mõni muu asutus, mis ei ole 
majandustegevuse astutuseks MTS üldosa tähenduses (majandustegevuse järelevalve asutus), kuid mis on asjale sisuliselt 
lähemal seisvaks haldusoganiks (eelkõige vajalik I variandi puhul) . Nii oleks siinkohal järelvalveasutusteks: 
- Tegevusluba nr 1: Ravimiamet; Tervishoiuamet  (kuidas tervishoiuteenuse osutajad ja tervishoiutöötajad täidavad nende suhtes 
käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid); Tervisekaitseinspektsioon  (ravimite käitlemise  
tegutsemiskohtades terviskaitsenõuete täitmise üle) 
- Tegevusluba nr 2: Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus / Tervisekaitsetalitus; 
- Tegevusluba nr 3: Maksu- ja Tolliamet 
- Tegevusluba nr 4: Tehnilise järelevalve amet 
- Tegevusluba nr 5: Tehnilise järelevalve amet 
 

4. Luba  
(Masina 
kasutusele 
võtmine, 
väljastab 
tehnilise 
järelevalve 
amet, MOS § 
19 lg 5) 

5. Luba 
(Masina käitaja 
sobivustõend, 
väljastab 
tehnilise 
järelevalve 
amet, MOS § 
26) 

6. Luba  
(Ehitusõig
uslikud 
load, 
MOS § 
19 lg 4) 

II variant:   
Majandustegevuse asutuseks on iga asutus, kes täidab MTS 
üldosa seaduses sätestatud majandustegevuse asutuse 
ülesandeid. ning tegevusload kontsentreeritakse ühte 
menetlusse ja majandustegevuse asutuse pädevusse  
valdkonnapõhiselt eriseadustes (EMTAK 2008). MTS üldosa 
seadus sätestab asutused, kes on majandustegevuse 
asutusteks juhul, kui eriseadustes ei sätestata teisiti. 
Tugevus:  majandustegevuse asutuseks on igal juhul asjale 
sisuliselt kõige lähemal seisev asutus. Kriitika:  
majandustegevuse asutusteks on MTS üldosa tähenduses 
hulk erinevaid asutusi ning paralleellubade probleemid 
lahendatakse alles eriosas. Eraldi tuleb luua ühtne 
kontaktpunkt, kes oleks igal juhul ettevõtja menetluspartner 
(front Office). 
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m) Joonis: Majandustegevuse objektiivsed tingimused ja seos keskkonna- ning ehitus ja 
planeerimisõigusega 
 

1. Keskkonnaseadustik (KKS)  

2. Ehitus- ja planeerimisseadustik (EPS)  

3. Majandustegevuse seadustik (MTS)  

Objektiivsete 
tingimused 
tegevuskohale 
 

Vastavust tõendab 
ehitusluba 

Ehitusloa kontrolliese: 
 
- Vastavus planeeringule, 
- Oht, elule, tervisele ja 
omandile 
- Oht naabrite huvidele 

Majandustegevusele õigusaktidega esitatavad objekti ivsed tingimused: 

Objektiivsed 
tingimused ehitisele  

Vastavust tõendab 
majandustegevuslik 
tegevusluba 
(tähtaeg reeglina 30 
päeva) 

Juhul, kui tegevuseks 
vajalik keskkonnaluba ja 
/või ehitusluba, on need 
majandustegevusliku loa 
andmise eelduseks 

Tegevusloa kontrolliese: 
 
Oht kõikidele õigushüvedele, 
mille ohustamist ei kontrollitud 
keskkonnaloa ning ehitusloa 
andmisel 
 

Objektiivsed tingimused 
käitisele 

Vastavust tõendab keskkonnaluba 
(tähtaeg  90 päeva) 

Keskkonnaloa kontrolliese: 
- Keskkonnaoht ja keskkonnarisk (KKÜS 
§§ 4 ja 5) 
- Küsimus, kas tegevus toimub viisil, mis 
tagab keskkonnale võimalikult vähese 
kahjuliku mõju (KKÜS § 333 lg 2)  

Näide: Ettevõtja soovib alustada majandustegevust ravimitootmise valdkonnas. Selleks on tal vaja esmalt püstitada ehitis seejärel 
hakata seda kasutama, teiseks on tal vaja tõestada, et käitisest ei lähtu keskkonnaohtu ning kolmandaks, et tegevuskoht vastab 
majandustegevuslikele tingimustele.  Seega vajab ettevõtja põhimõtteliselt kolme luba: keskkonnaluba, ehitusluba ja 
majandustegevuslik tegevusluba.  
 

Juhul, kui tegevuseks 
vajalik keskkonnaluba, on 
see ehitusloa andmise 
eelduseks.  

Võimalik kontsentratsiooninorm ehitusloa menetluses: Kui ehitusloa menetluse käigus selgub keskkonnaloa vajalikkus, hõlmab 
ehitusluba ka seda avalik-õiguslikku otsust. Sellisel juhul koordineerib menetlust ehitusloa menetlust läbi viiv asutus 
(menetluskontsentratsioon). Kooridneerimisinstrumendid on kooskõlastus, arvamus, eelhaldusakt, osahaldusakt. 

Võimalik kontsentratsiooninorm tegevusloa menetluses: Kui ehitusloa menetluse käigus selgub keskkonna- ja/või ehitusloa 
vajalikkus, hõlmab majandustegevuslik tegevusluba ka neid avalik-õiguslikke otsuseid. Sellisel juhul koordineerib menetlust  
majandustegevuse astus (menetluskontsentratsioon). Koorineerimisinstrumendid: kooskõlastus, arvamus, eelhaldusakt, 
osahaldusakt) 
 

Kuivõrd keskkonnaloa saamine ei ole reeglina eesmärk omaette, vaid üksnes mõne muu tegevuse täiendavkohustus( 
ehitamine või majandustegevus), ei ole kontsentratsioonitoime vajalik. Pigem tuleks seada kontsentratsiooni mõju 
keskkonnaloa suhtes. 

Põhimõtted lu bade hankimisel:  
- Kõiki toiminguid peab igal juhul saama teha läbi ühtse kontaktpunkti (erandid: teenuste direktiiv preambula punkt 9) 
- Erinevate lubade kontrolliesemed ei tohi kattuda 
- Kontsentratsioonipõhimõte: luba, mis tuleneb isiku huvist (eelkõige ehitamine või majandustegevus), peaks omama 
kontsentratsioonittoimet teiste objektiivsete tingimuste täitmise hindamisel tehtavate avalik-õiguslike otstuste suhtes.  
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2.2.5. Tegevusloa saamisega seotud menetlus 

Välisriigid: GewO 21 2003 § 20, GewO 21 2008 § 15, KWG § 53b lg 1, AGewO § 341; Euroopa õigus: 
teenuste direktiiv art 6 jj,  
 
2.2.5.1. Tegevusluba menetlev asutus 
Majandustegevusloa saamise taotlus esitatakse pädevale majandustegevuse asutusele, kelle 
tööpiirkonnas on majandustegevuse asukoht. Taotluse võib teha ka elektroonilises vormis. 
Majandustegevuse luba ei asenda majandustegevusteadet. Ettepanek on tegevusloa menetlemise 
ainupädevus anda majandustegevuse asutusele. Alternatiivina võib jätta võimaluse tegevusloa 
menetlemise pädevuse andmist ka teistele avalikele asutustele, kuid see lõhuks MTS üldosa 
„õhukest” ning läbipaistvat karakterit. 
 
2.2.5.2. Tegevusloa saamise taotlus ning selle vorm ja sisu 
Kui majandustegevusteate vastusest selgub, et tegu on reguleeritud majandustegevusega ja 
majandustegevuse õiguse kasutamiseks on vaja eelnevalt täita tegevusloakohustus, võib isik, kes 
soovib tegelda reguleeritud majandustegevusega, esitada taotluse tegevusloa saamiseks 
majandustegevuse asutusile. Tegevusloa taotlus esitatakse kirjalikult või elektrooniliselt ning selles 
peavad sisalduma andmed, mis on ette nähtud tegevusloakohustust reguleerivas eriseaduses. 
 
2.2.5.3. Tegevusloa taotlusele vastamine ja puuduste kõrvaldamine 
 
Välisriigid: GewO 21 2008 § 15 lg 2; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 13 lg 5, 6 ja 7 
 
Kõikidest tegevusloa taotluse üle otsustamisest tuleb isikule teatada nii kiiresti kui võimalik. Selline 
teavitamine peab sisaldama seaduses sätestatud tähtaega otsuse tegemiseks, olemasolevad 
õiguskaitsevahendid, vajadusel kinnitust, et kui taotlusele kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei 
vastata, loetakse tegevusluba antuks (teenuste direktiiv art 13 lg 5). Kuigi teenuste direktiiv kasutab 
formuleeringut „viivitamata” oleks see otstarbekas asendada konkreetse tähtajaga, nt kolm päeva. 
Siinkohal oleks mõistlik ette näha, et majandustegevuse asutus vastab tegevusloa taotlusele kolme 
päeva jooksul pärast majandustegevustaotluse saamist, mis sisaldab andmeid tegevusloa tähtajatu 
kehtivuse, tegevusloa fiktsiooni ning õiguskaitsevahendite kohta. Mittetäieliku taotluse korral viitab 
sellele majandustegevuse asutus kolme päeva jooksul, palub taotlust täiendada ning viitab 
mittetäieliku taotluse õigustagajärgedele tähtaja osas (teenuste direktiiv art 13 lg 6). Juhul kui 
majandustegevuse asutus keeldub taotluse otsuse tegemisest seetõttu, et ettevõtja on rikkunud 
menetlusreegleid või formaalsuseid, tuleb ettevõtjat sellest kolme päeva jooksul teavitada (teenuste 
direktiiv art 13 lg 7). 
 
2.2.5.4. Teiste ametiasutuste kooskõlastused ja arvamused 
 
Välisriigid: BImSchG § 10 lg 5; Euroopa õigus: IPPC-direktiiv art 7 
 
IPPC-direktiivi art 7 sätestab koordineerimisidee, nähes ette, et liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et loa tingimused ja selle väljaandmise menetlus on täielikus kooskõlas, kui 
selles osaleb mitu pädevat asutust, et tagada kõikide menetluse suhtes pädevate asutuste tõhus 
terviklik lähenemisviis. IPPC-direktiiv art-s 7 sätestatud koordineerimisprintsiipi osaliselt eeskujuks 
võttes, tuleks siinkohal sätestada, et kui teatud tegevusloa taotluse aluseks olev majandustegevus 
puudutab teiste ametiasutuste ülesandeid (puudutatud ametiasutused), saadab majandustegevuse 
asutus kooskõlastuse või arvamuse saamiseks avalduse vastavale ametile, kes on kohustatud 
tegema oma otsuse  avalduse suhtes 30 päeva jooksul selle saamisest (vt kooskõlastuse ja 
arvamuse kohta HMS § 16 lg 1 ls 1 tähenduses üleval § 14 punkt 1.3.4.). Kui tegevusalal 
tegutsemiseks on vastavalt seadusele nõutav teatud asutuse kooskõlastus või arvamus või kui 
majandustegevuse iseloom seda nõuab, võib majandustegevuse asutus saata avalduse ka teistele 
asutustele kooskõlastuse või arvamuse saamiseks, eelkõige asutusele, kes peab teostama vastavalt 
järelevalvet vastavalt seadusele. Vastav asutus kohustatud esitama oma seisukoha 30 päeva jooksul. 
Kui teine haldusorgan ei ole kooskõlastamisest määratud tähtajaks keeldunud ega tähtaega 
pikendanud, loetakse kooskõlastus antuks. Kui teine haldusorgan ei ole arvamust määratud tähtajaks 
andnud ega tähtaega pikendanud, võib taotluse lahendada teise haldusorgani arvamuseta (HMS § 16 
lg 2). Kooskõlastus või arvamus ei ole majandustegevuse as utusele kohustuslik, kuid sellega  
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tuleb arvestada (vt üleval § 15 punkt 1.3.5.). Taotleja võib ise korraldada kooskõlastuse või 
arvamuse saamise, kui see on menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides vajalik (HMS § 16 lg 1 ls 2).  
 
2.2.5.5. Tegevusloa taotluse otsus 
 
Välisriigid: GewO 21 2003 § 20 lg 2, GewO 21 2008 § 15 lg 3 
 
Majandustegevusloa saamise taotlus tuleb pädeval majandustegevusametil läbi vaadata, ära 
otsustada ning otsus isikule teatavaks teha selleks seaduses ette nähtud tähtaja jooksul. 
Majandustegevusloa otsuse õigusmõju on kas majandus tegevusega alustamise lubamine või 
mittelubamine ning kõrvaltingimuste korral võimalik e lisakohustuste seadmine.  Otsust tuleb 
majandustegevusametil selgitamiskohustuse raames põhjendada, viidata isiku õiguskaitse 
vahenditele ning see kõik taotluse esitajale teatavaks teha. Tegevusloa andmise otsustamisel peab 
majandustegevuse asutus kontrollima vastaval tegevusalal tegutsemiseks nõutavaid isiklikke ja 
sisulisi eeldusi. Arvesse tuleb võtta teiste ametiasutuste kooskõlastuse või arvamuse olemasolu. 
Majandustegevuse taotluse otsus on tegevusluba MTS üldosa seaduse tähenduses või selle 
andmisest keeldumine. Tegevusloal tuleb näidata teatud andmed, sh tegevusloa kehtivuse tähtaeg, 
kui tegevusluba antakse välja tähtajalisena, samuti tegevusloa väljaandmise aeg. 
Majandustegevustaotluse otsust tuleb põhjendada vastavalt haldusmenetluse regulatsioonile. 
Elektroonilises vormis majandustegevuse taotluse otsus on lubatav vaid taotluse esitaja nõusolekul. 
 
2.2.5.6. Tegevusloa väljaandmise tähtaeg ja fiktsioon  
 
Välisriigid: GewO 21 2008 § 15 lg 3; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 13 lg 3 ja 4, 
 
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 direktiiv art 13 lg 3 ls 1). Majandustegevuse asutus peab seega otsuse tegevusloa 
andmise kohta tegema seaduses sätestatud aja jooksul vastava taotluse esitamisest. Tähtaeg hakkab 
jooksma alles pärast seda, kui tegevusloa taotlus on täielikult esitatud (teenuste direktiiv art 13 lg 3 ls 
2). Teenuste direktiivi art 13 lg 4 sätestab, et kui va stust ei anta vastavalt seadusega 
kindlaksmääratud tähtaja või pikendatud tähtaja joo ksul, loetakse autoriseering antuks.  Võib 
siiski kehtestada teistsuguse korra, kui see on põhjendatud olulise avaliku huviga seotud põhjustega, 
sealhulgas kolmandate isikute seadusliku huviga (teenuste direktiiv art 13 lg 4). Seega tuleks sisse 
viia otsuse fiktsioon isiku kasuks , st kui otsust ei tehta seaduses sätestatud aja jooksul loetakse 
see tehtuks taotluse esitanud isiku kasuks (GewO 21 2008 § 15 lg 3). Selline fiktsioon tõstaks oluliselt 
haldusmenetluse efektiivsust. Kuna direktiiv seda sõnaselgelt ei sätesta, vaid ütleb üksnes, et 
Autoriseering antakse niipea, kui asjakohase uurimise teel on kindlaks tehtud, et autoriseeringu 
saamiseks vajalikud tingimused on täidetud (teenuste direktiiv art 10 lg 5), on küsitav on, kui pikk aeg 
tuleks majandustegevuse asutusele otsusse tegemiseks ette näha. Saksamaad eeskujuks võttes, 
tuleks ette näha, et otsuse peab langetama 30 päeva jooksul. Samuti tuleb ette näha, et 
majandustegevuse asutus võib otsuse tegemist üks kord piiratud ajaks pikendada, kui see on vajalik 
üksikjuhtumi komplekssuse või muude oluliste põhjuste tõttu (teenuste direktiiv art 13 lg 3 ls 3). 
Tähtaja pikendamisest tuleb teatada majandustegevuse taotluse esitanud isikule kolme päeva jooksul 
pärast vastava otsuse tegemist, ning seda tuleb piisavalt  põhjendada (teenuste direktiiv art 13 lg 3 ls 
4). Küsitav on, mis on see ajavahemik, mille võrra lubada majandustegevuse asutusel tähtaega 
pikendada. Saksamaal on selleks tavaliselt üks kuu. Ilmselt olekski otstarbekas sätestada, et 
tähtaega võib pikendada reeglina 30 päeva võrra. Nii on saksa majandustegevuse asutusel reeglina 
aega otsustamiseks 2x30 päeva. Formuleering „reeglina” avab võimaluse tähtaega erandjuhtudel ka 
rohkem pikendada, kuid see toob endaga kaasa majandustegevuse asutusele suurema 
põhjendamiskoorma. Seega peavad esinema eriti kaalukad põhjused (nt kompleksne ehitusõiguslik 
ja/või keskkonnaõiguslik kontroll). Sellise regulatsiooniga arvestatakse ühest küljest komplekse 
tegevusloa menetlusega ning teisest küljest taotluse esitaja kasuks tekkiva suurema 
põhjendamiskoormaga. Nii saab taotluse esitaja otsustada, kas ta soovib majandustegevuse asutuse 
vastu halduskohtusse tegevusetuskaebuse esitada (HKMS § 6 lg 2 p 2, 2 var).  
 
2.2.5.7. Osaline tegevusluba 
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Välisriigid: GewO 21 2003 § 25 lg 1 ja 2, GewO 21 2008 § 18, BImSchG §§ 8 ja 9, EUGB § 55; Eesti 
õigus: HMS § 52 lg 1 p 1, KKSÜS § 51 
 
Majandustegevuse asutus annab isiku kirjalikul taotlusel osalise tegevusloa1034, kui isikul on selleks 
on põhjendatud huvi, tegevusloakohustuse täitmise eeldused on osalist tegevusluba taotletavas osas 
täidetud ning esialgse otsuse kohaselt ei esine põhjuseid, mis tervikotsuse isiku kasuks tegemist 
välistaksid (BImSchG § 8, GewO 21 2008 § 18 lg 1 ls 1). Osalist tegevusluba (osahaldusakt) on mõtet 
kasutada suurprojektide etapiviisilisel käivitamisel ja vastavalt ka nende lubatavuse isoleeritud 
hindamisel1035. Otsustatud osa suhtes on osahaldusakt siduv ja lõplik, sellega lubatud tegevuse 
alustamiseks ei ole tarvis järgnevaid menetlusetappe ära oodata1036. Osaline tegevusluba muutub 
kehtetuks, kui majandustegevusega tegelev isik ei taotle tegelikku tegevusluba, kahe aasta jooksul 
pärast väljastamist (BImSchG § 9, GewO 21 2008 § 18 lg 3). 
 
2.2.5.8. Tegevusloa taotluse eelotsus (eelhaldusakt)1037 
 
Välisriigid: GewO 2008 § 18 lg 2 ja 3, GewO 2003 § 25 lg 2 ja 3, BImSchG § 8 ja 9; Eesti õigus: HMS 
§ 52 lg 1 p 2, 
 
Majandustegevuse asutus või kontsentreeritud loakohustuse osaks oleva loakohustuse täitmist 
kontrolliv haldusorgan võib enne tegevusloa taotluse üle otsustamist teha eelotsusega õiguslikult 
siduvalt kindlaks asja lõplikul lahendamisel tähtsust omava asjaolu (eelhaldusakt, HMS § 52 lg 2 p 2). 
Sellest tuleneval võib haldusorgan (isiku kirjalikul taotlusel) otsustada üksikute 
tegevusloakohustuse eelduste täitmise üle  (GewO 21 2008 § 18 lg 2). Eelhaldusakti omadused 
vastanduvad osahaldusaktile, st et mingeid õigusi ega kohustusi adressaadile eelhaldusaktiga veel ei 
tekitata, küll aga on hilisema otsuse lähtealusena eelhaldusaktis kindlaks määratud või tuvastatud 
asjaolud nii asutusele kui menetlusosalistele siduvad1038. Eelhaldusakt võib olla nii tuvastava kui ka 
„reguleeriva”, st kujundava iseloomuga1039. 
 
2.2.5.9. Esialgne tegevusluba ja tegevusloa andmise lubadus 
 
Välisriigid: BImSchG § 8a, DIHT-juhis 1981 nr 12, GewO 21 2003 § 26, GewO 21 2008 § 19, EUGB § 
56; Eesti õigus: HMS § 52, KKÜS § 52 
 
Tegevusloa menetluses võib majandustegevuse asutus igal ajal vaidlustaval viisil otsustada, et lubab 
täielikult või osaliselt enne tegevusloa väljastamist majandustegevusega alustada (esialgne 
tegevusluba1040) või lubab õiguslikult siduvalt et väljastab tegevusloa (tegevusloa väljastamise 
lubadus1041), kui on põhjust eeldada, et tegelikku otsust saab teha isiku kasuks, ettevõtjal on sellise  
otsuse tegemise vastu põhjendatud huvi või on sellise otsuse tegemise vastu avalik huvi ning kui 
ettevõtja siduvalt lubab hüvitada kõik tegeliku otsuse tegemiseni tekkinud kahjud ning 
majandustegevuse lõpliku mittelubamise korral taastama majandustegevuse alustamisele eelnenud 
olukorra (BImSchG § 8a, GewO 21 2008 § 19 lg 1). Esialgse tegevusloa võib anda tähtajalisena ja 
koos kõrvaltingimustega (GewO 21 2008 § 19 lg 2). Esialgse otsuse siduv toime puudub olukorras, 
kus sisuliste või õiguslike asjaolude muutumine või hilisemate üksikasjade üle otsustamine võib viia 
esialgsest otsusest erineva otsuseni (BImSchG § 8, GewO 21 2008 § 18 lg 1 ls 2). Problemaatiliseks 
võib praktikas osutuda eelkõige seoses kontsentratsioonipõhimõttega ning kompleksset asjaoludega 
juhtumitel, et majandustegevuse asutus väljastab küll esialgse tegevusloa, kuid lõpliku otsuse 
tegemine jääb venima. Selle ooteaja jooksul kannab ettevõtja riski, et negatiivse lõppotsuse korral 
tuleb tal esialgne olukord taastada või isegi kahjuhüvitist tasuda. Samas kui lõpliku otsuse tegemise 
aeg on mõistlik (30 päeva), on ettevõtjal võimalik enda riski hinnata.  
 
2.2.5.10. Tegevusloa kõrvaltingimused 
 

                                                      
1034 Vdl osahaldusakti kohta I. Pilving  lk 141 jj; Saksa keeles Teilzulassung.  
1035 Vdl I. Pilving, lk 141.  
1036 Vdl  I. Pilving, lk 141. 
1037 Vdl eelhaldusakti siduvuse kohta I. Pilving, lk 143 jj; Saksa keeles Vorbescheid. 
1038 Vdl I. Pilving, lk 143. 
1039 RKHK 3-3-1-25-02, p 16. 
1040 Saksa keeles Vorläufige Zulassung. 
1041 Saksa keeles  Zulassungszusage. 
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Välisriigid: BImSchG § 12, VwVfG § 36, GewO 21 2003 § 27, DIHT-juhis 1981 nr 14, EUGB § 57; 
Eesti õigus: HMS § 53 
 
Tegevusluba võib avalikes huvides sisaldada tingimusi HMS § 53 tähenduses, kui see on seadusega 
ette nähtud või peab tagama tegevusloakohustuse täitmise ja/või täitmise jätkumise. Kuivõrd 
kõrvaltingimuste lisamine haldusaktile on sätestatud HMS §-s 53, on siinkohal selle sätestamine 
üksnes deklaratiivse iseloomuga. Siiski kehtib ka siin, et majandustegevuse õigus peab 
majandustegevusega tegelevale isikule ja majandustegevuse ametile võimalikult selgelt ja 
transparentselt formuleeritud olema ning asjas otsustav normid (nn tuumnormid) ühte õigusakti 
koondatud saaksid. Kõrvaltingimused ei või olla niivõrd intsensiivsed,  et takistavad 
juurdepääsu majandustegevusele.  Kõrvaltingimusi on võimalik seaduses sätestatud juhul 
tegevusloale lisada ka tagantjärele pärast otsuse tegemist, välja arvatud juhul, kui see on 
ebaproportsionaalne. Lisaks põhimõttelisele haldusorgani võimalusele anda ohutõrje eesmärgil 
täiendavaid haldusakte, on tähtis sätestada ka tagantjärgi antavate kõrvaltingimuste volitus, sest 
haldusorgan võib haldusakti kehtetuks tunnistada, kui haldusaktiga seotud kõrvaltingimust ei täideta 
(vdl nt HMS § 66 lg 2 p 3). Tagantjärele tehtavad otsused (tagantjärele haldusakt) jätab erinevalt 
tagantjärele antud kõrvaltingimustest tegevusloa õiguslikult puutumata1042. 
 
2.2.5.11. Tegevusloa muuutmine 
 
Välisriigid: GewO 21 2003 § 29, GewO 21 2008 § 21, BISchG §§ 15 lg 1 ja lg 2, EUGB §§ 60, 61; 
Eesti õigus: HMS § 53,  KKÜS § 55 
 
Tegevusloa väljaandnud või majandustegevusteatele vastanud majandustegevuse asutus võib 
reguleeritud majandustegevuse puhul tegevusluba muuta, sh ulatust või objekti piirata  vastavalt HMS 
§§-dele 64-70 (vdl VwVfG § 43 lg 2). Tegevusloa muutmine on vajalik eelkõige, siis kui 
majandustegevuses toimub mingil kujul muutus. Tegevusloa saamise taotluses andmete muutmise 
kavatsusest ning taotluses näidatud tegelike olude muutmise kavatsusest, eelkõige personaalse 
tegevusloa isiku, käitise või ruumidega seotud muutustest tuleb kirjalikult teatada majandustegevuse 
asutusel vähemalt 30 päeva enne muutmise alustamist. Juba aset leidnud muutmisest tuleb 
majandustegevuse asutusele teatada mõistliku aja jooksul (nt 14 päeva). Teatele tuleb esitada 
muutmisega seotud vajalikud andmed ja tõendid. Majandustegevuse amet otsustab viivitamatult, kuid 
mitte hiljem kui 3 päeva jooksul pärast muutmise teate saamist, kas majandustegevuse jätkamise 
lubamiseks on vajalik teha uus otsus tegevusloakohustuse täitmise kohta. Juhul, kui 
tegevusloakohustuse täitmise kontrollimiseks on vajalik uue otsuse tegemine (tegevusloa muutmise 
otsus), tehakse see isiku kirjalikul taotlusel tegevusloakohustuse täitmise üle otsustamiseks ette 
nähtud tähtaja jooksul (30 päeva). Majandustegevusega tegelev isik võib majandustegevust jätkata 
pärast seda, kui talle on teatatud, et majandustegevuseks ei ole vaja uut tegevusluba või on tehtud 
uus otsus tegevusloakohustuse täitmise kohta. 
 
2.2.5.12. Tagantjärele korraldused 
 
Välisriigid: GewO 21 2003 § 30, GewO 21 2008 § 22, BImSchG § 17 lg 1 ja lg 2; Eesti õigus: KaubTS 
§ 23 lg  p 3, ToiduS § 50 lg 1 
 
Majandustegevuse asutus võib pärast tegevusloa välj astamist anda täiendavaid haldusakte 
(tagantjärele korraldusi) 1043, kui see on vajalik MTS üldosa seadusest või majan dustegevuse 
eriseadustest tulenevate nõuete ja kohustuste täitm iseks ja  avaliku huvi kaitseks . Sellise sätte 
taga on kaalutlus, et kui pärast tegevusloa väljastamist tuvastatakse, et avalikkus või 
majandustegevusega seotud isikud ei ole oluliste negatiivsete mõjutuste eest piisavalt kaitstud, peaks 
majandustegevuse asutus andma tagantjärele korralduse. Tagantjärele korraldust ei või 
majandustegevuse asutus anda siis, kui see oleks ebaproportsionaalne, eelkõige siis, kui korralduse 
täitmisega seotud koormus ei vasta korraldusega taotletavale tagajärjele. Kui tagantjärele korraldust 
ei saa ebaproportsionaalsuse tõttu anda, tuleb majandustegevuse asutusele tegevusluba vastavalt 
seaduses sätestatud tingimustele kehtetuks tunnistada. 
 

                                                      
1042 Vdl Jarass teoses: BImSchG, kommenteeritud väljaanne, 6. Aufl, 2005, § 17 äärenr 2. 
1043 Terminoloogiselt võib tagantjärele korraldust nimetada ka järelmeetmeks, vdl I. Pilving, lk 169 jj; Saksa keeles nachträgliche 
Anordnung. 
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2.2.5.13. Tegevusloa kehtetuks muutumine 
 
Välisriigid: GewO § 49, BImSchG § 18, GastG § 8, PBefG § 26, KWG § 35, UGB-KomE § 100, DIHT-
juhis 1981 nr 15, GewO 2008 § 23 
 
Sisuline tegevusluba või tegevusloa osa, mis puudutab sisulise eelduseid, muutub kehtetuks, kui 
majandustegevusega tegelev isik ei ole majandustegevust alustanud 1 aasta jooksul pärast 
tegevusloa väljastamist või kui majandustegevust ei ole teostanud 1 aasta jooksul. Olulistel põhjustel 
võib majandustegevuse asutus seda tähtaega pikendada. Personaalne tegevusluba või tegevusloa 
osa, mis puudutab personaalseid eelduseid, muutub kehtetuks pärast isiku surma, välja arvatud juhul, 
kui kasutatakse MTS üldosa seaduses nimetatud jätkamise õigust. Seadusega võib sätestada, et 
tegevusluba muutub kehtetuks ka juhul, kui selle andmise aluseks oluline eeldus ära langeb. 
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2.2.6. Joonis: Menetlus majandustegevuse alustamise l 

2. Vaba majandustegevusega alustamine (II variant):  

Loakohustus  
 
(=loareservatsiooniga 
preventiivne seaduslik 
keeld). Tingimuste 
täitmisel nõue tegevusloa 
saamiseks 
(=diskretsioon 
puudub) . 

Majandustegevusest 
teatamine 
majandustegevuse 
asutusele  

Majandustegevuse alustamine 

Menetlus majand ustegevuse alustamisel  

Teatamiskohustus  
 
(=teatamisreservatsiooni
ga keeld) 

Majandustegevusest 
teatamine 
majandustegevuse 
asutusele  

Majandustegevuse 
registrisse 
sissekandmine 

Majandustegevuse 
registrisse sissekandmine 

Majandustegevuse 
alustamine 

Majandustegevuse ohutuse / usaldusväärsuse kontrollimine 
majandustegevuse asutuse poolt.  
Alternatiivid: kohustuslik või fakultatiivne ohutuse / usaldusväärsuse 
kontroll. 

Majandusteg
evuse  
nõuetele 
vastavuse 
kontrollimine 

Majandustegevuse ohutuse / usaldusväärsuse kontrollimine 
majandustegevuse asutuse poolt.  Alternatiivid: kohustuslik või 
fakultatiivne ohutuse / usaldusväärsuse kontroll. 

3. Reguleeritud majandustegevusega alustamine  (I variant) : 

Taotlus 
tegevusloa 
saamiseks  
(võib esitada 
koos teatega) 

1. Vaba majandustegevusega alustamine (I va riant):  

Majandustegevuse alustamine 

Majandustegevuse ohutuse / (usaldusväärsuse kontrollimine majandustegevuse asutuse poolt.  
Alternatiivid: kohustuslik või fakultatiivne ohutuse / usaldusväärsuse kontroll. 

Teatamiskohustus  
 
(= täielikult vaba alustamine) 

Majandustegevusest teatamine 
majandustegevuse asutusele  
 

Majandustegevuse registrisse 
sissekandmine 

4. Reguleeritud majandustegevusega alustamine  (II variant) : 

Kehtib põhimõtteline 
keeld, kuid võimlaus 
erandina lubada 
(=loareservatsiooniga 
repressiivne seaduslik 
keeld). Lubamise üle 
otsustamisel on 
haldusorganil võimalik 
valida mitme 
õigustagajärje vahel 
(=diskretsioon).  

Majandustegevusest 
teatamine 
majandustegevuse 
asutusele 

Taotlus 
majandustege
vuse 
lubamiseks 
(võib esitada 
koos teatega) 

Majandusteg
evuse  
nõuetele 
vastavuse 
kontrollimine 

Majandustegevuse 
alustamine 

Majandustegevuse 
registrisse sissekandmine 

Majandustegevuse ohutuse / usaldusväärsuse kontrollimine 
majandustegevuse asutuse poolt.  Alternatiivid: kohustuslik või 
fakultatiivne ohutuse / usaldusväärsuse kontroll. 
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3. Peatükk - Majandustegevuse teostamine  
 
3.1. Alajaotuse moodustamise lähtekaalutlused 
 

3.1.1. Peatüki eesmärk 

MTS üldosa seaduse kolmanda peatüki eesmärk on kokku koondada võimalikult palju sellist üldist 
regulatsiooni, mis mõjutab vahetult majandustegevuse teostamist, st faasi pärast alustamist. 
Majandustegevuse teostamist puudutab regulatsioon juhul, kui see mõjutab mingil moel 
majandustegevus teostamise viisi, st vastab küsimusele „kuidas”1044. Käesoleva peatüki eesmärk on 
esiteks koondada kokku üldine majandustegevuse teostamist puudutav regulatsioon ja selle 
õigusmaterjali süstemaatiline sidumine ning teisest küljest tagada majandustegevust teostavale 
isikule võimalus saada teada, kuidas tal tuleb majandustegevust teostada, nt teada saama enda 
põhilised õigused ning kohustused majandustegevuse teostamisel. 
 
Erinevalt majandustegevuse alustamisest kaitseb Saksa ja Austria õiguses põhiseaduslik 
ettevõtlusvabadus majandustegevuse teostamist piiratult, sest majandustegevusele juurdepääsu 
keelamine või lubamine kujutab endast majandustegevuse teostamise reguleerimise kõrval raskeima 
intensiivsusega majandustegevuse vabaduse riive vormi.  Siinkohal on küsitav, mida kaitseb PS § 29 
ja § 31 kaitseala, („kas” või „kuidas”). Pidades silmas ühest küljest silmas PS § 29 lg 1 ja PS § 31 ls 1 
sõnastust (igaühel on õigus) ja teisest küljest PS § 29 lg 1 ls 2 ja PS § 31 ls 2 seadusreservatsiooni 
sõnastust (kasutamise tingimused ja korra võib sätestada seadusega), ei ole grammatiliselt 
tõlgendades isegi kaugel väide, et kaitstakse üksnes majandustegevusega tegelemise õiguse 
olemasolu („kas”) ning majandustegevuse viisi reguleerimine („kuidas”) ei ole sellisel juhul kaitseala 
poolt hõlmatud1045. Siiski ei või majandustegevuse teostamise viisi reguleerimine ulatuda nii kaugele, 
et seda juurdepääsu piiranguks võib pidada. See võrduks majandustegevuse alustamise 
reguleerimisega.  
 
Peale selle on majandustegevuse teostamine ka kronoloogilist struktuuri  silmas pidades loogiliseks 
jätkus üldsätteid ning majandustegevuse alustamist puudutavale alajaotusele: siit peatükist leiab 
seaduse adressaat õigused ja kohustused, millised kehtivad pärast majandustegevusega alustamise 
lubamist.  
 

3.1.2. Peatüki sisu 

Majandustegevusliku õigusmaterjali ühtlustamise ning üksiknormide omavahelise süstemaatilise 
seose loomise eesmärgil tuleks MTS üldosa seaduse käesolevasse peatükki viia võimalikult palju 
täna Eestis kehtivast vajalikust teostamisregulatsioonist, välja arvatud regulatsioon, mis arvatakse 
MTS reguleerimisalast välja (tööõigus, maksuõigus, konkurentsiõigus, keskkonnaõigus, ehitus- ja 
planeerimisõigus, subventsiooniõigus)1046. Seega tekib siinkohal paratamatult olukord, kus 
majandustegevuse teostamist reguleerivad lisaks MTS-le veel mitmed õigusaktid ja terved õigusharud 
ning majandustegevuse õiguse kodifikatsioonile pretendeeriv MTS ei reguleeri majandustegevuse 
teostamist ammendavalt. Siiski ei muuda teistele õigusaktidele (sh määrustele) ning teistele 
õigusharudele viitamise võimalus majandustegevusliku teostamisregulatsiooni koondamist ühte 
peatükki tähtsusetuks, sest isikule on selge, et leidub edasisi õigusharusid, mis tema 
majandustegevust piirata võivad. Isik väärib aga usaldust osas, et kõik üldised majandustegevuslikult 
tähtsad teostamisnormid sisalduvad majandustegevuse seadustikus1047. 
 
Kõigepealt tuleks sätestada üldised õigused ja kohustused, sh nt keskkonnakaitsepõhimõtete 
järgimise kohustus. 
 
Samuti kuuluvad siia peatüki alla isiku ja majandustegevuse asutuse õigused ja kohustused, mis 
seonduvad järelvalvega majandustegevuse nõuete täitmise üle. Seega viiakse käesolevasse 
peatükki sisse tegevusloakohustusega majandustegevuse suhtes kehtivad inspektsioonilise järelvalve 
volitused. Nii peaks nõuete täitmise üle efektiivse järelevalve teostamise (ohuprognoosi koostamise) 
nimel MTS üldosa seaduse eelnõu sisaldama ka riigile suunatud volitusnorme teabe hankimiseks 
ning majandustegevuse vahetuks kontrollimiseks (ametiasutuse kontrollimisõigus). Küsitav on, kas ka 

                                                      
1044 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 132. 
1045 Analoogselt Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, § 1 äärenr 6. 
1046 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 132. 
1047 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 133. 
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vaba majandustegevuse puhul peaks kehtima inspektsioonilise järelevalve volitused või piisaks 
üksnes KorraKS-s sätestatud üldistest korrarikkumise ja ohutõrje meetmetest. 
 
3.2. Regulatsiooni ettepanek ja selle põhjendus 
 

3.2.1. Majandustegevuse teostamise põhimõtted 

Välisriigid: GewO 21 2003 § 13, UGB-KomE § 6, KKSÜS §§ 8-15 ja §§ 125-129 
 
Süstemaatilise seose selguse huvides võiks sätestada, et igal majandustegevusega tegeleval isikul 
on keskkonnaõigusest tulenevate põhimõtete järgimise kohustus (eeskuju: GewO 21 2003 § 13, 
UGB-KomE § 6, KKSÜS §§ 8-15 ja §§ 125-129). Konkreetsemalt sätestada võiks näiteks, et 
majandustegevust tuleb teostada selliselt, et ei kahjustata, ohustada või muul moel häirita avalikkust, 
tarbijaid, majandustegevuse personali ega keskkonda, sh naabreid (vältimispõhimõte). Siinkohal võib 
reguleerida ka teisi üldiseid majandustegevuse teostamise suhtes kehtivaid põhimõtteid. 
. 

3.2.2. Majandustegevuse teostamise piiramise lubata vus 

Vaba majandustegevuse teostamise viisi suhtes võib ette näha piiravaid nõuded vaid juhul, kui need 
ei osutu niivõrd intensiivseks, et nende mittetäitmise tulemusena kaob faktiliselt juurdepääs 
majandustegevusele. Tegevusloakohustusega majandustegevuse teostamise viisi suhtes võib suhtes 
võib ette näha piiranguid, mis ei olnud tegevusloa väljastamisel kontrollitavaks nõudeks, vaid juhul, 
kui piirang ei osutu niivõrd intensiivseks, et nende mittetäitmise tulemusena kaob faktiliselt juurdepääs 
majandustegevusele (vt üleval § 17 punkt 2.2.1.). Selline radikaalne säte tõstaks esile 
tegevusloakohustuse sisulist tähendust ning piiravate nõuete põhimõttelist jaotumist kaheks: piiravaid 
nõudeid, mis mille intensiivsus on niivõrd suur, et nende tulemusena kaob faktiliselt juurdepääs 
majandustegevusele, võib kehtestada vaid tegevusloa saamise alustena. Kõiki teisi nõudeid võib 
kehtestada nii vaba kui reguleeritud majandustegevuste suhtes. 
 

3.2.3. Majandustegevusega tegeleva isiku kohustused  majandustegevuse teostamisel 

3.2.3.1. Majandustegevusega tegeleva isiku kohustuste sätestamise vajalikkusest 
Ühtlustamist vajaksid ka kehtivas õiguses leiduvad ettevõtja üldised kohustused, mis ei ole 
majandustegevusega tegelemise alustamise eelduseks, vaid tekivad alles majandustegevuse 
teostamise käigus. Sellisteks üldisteks kohustusteks on eelkõige ettevõtja kohustused klientide ning 
teiste ettevõtjate ees, mis tulenevad normidest, mis ei kaitse pelgalt erahuve vaid lisaks sellele ka 
avalikku huvi. Sellised kohustused subjektiivsed või objektiivsed ning seotud reeglina teenuste ning 
toodete või majandustegevuse käitiste ohutusega (vdl üleval eristust tegevuskoht, ehitis, käitis, § 17 
punkt 1.2.5.6. ja punkt 2.2.4.13.). Sageli on selliseid kohustusi suhteliselt palju ning need on 
reguleeritud süstematiseerimata ning fragmentaalselt iseseisvate õigusaktidena. Sellise olukorda on 
ilmselt tinginud ühiskonna ja õiguskorra järk-järguline areng, samuti vajadus kehtivasse õigusesse 
sisestada Euroopa Ühendusest tulenevaid suuniseid, mis on sageli väga detailsed ning keskenduvad 
sektoraalselt vaid üksikküsimustele. Põhiline küsimus siinkohal on, kas oleks MTS üldosa seadusesse 
vaja sisestada sedalaadi üldised kohustused. Kuivõrd sellele küsimusele vastamine eeldab 
majandustegevuse eriosa regulatsiooni tungimist, on siinkohal keeruline öelda, millises ulatuses 
sedalaadi kohustused MTS üldosa seadusesse võiksid kuuluda. Küll aga saab vastata, et sellised 
kohused võiksid põhimõtteliselt paikneda käesoelvas MTS üldosa seaduse alajaotuses. 
 
3.2.3.2. Teenuste ja toodetega seotud kohustused (TTOS, TNVTS, teenuste direktiivi V peatükk, art 
22-27) 
 
a) Toodete ja teenuste ohutusega seonduvate kohustuste sätestamise vajalikkus 
Iseseisvaks majandustegevusega tegeleva isiku majandustegevuse teostamise käigus tekkivate 
avalik-õiguslike kohustuste kompleksiks võib pidada ka kohustusi, mis on seotud teenuste ja toodete 
kvaliteedi ning ohutusega. Kehtivas õiguses reguleerivad seda valdkonda TTOS ja TNVTS. Peale 
selle näeb ka teenuste direktiiv ette terve peatüki, mis on suunatud teenuste kvaliteedi parandamisele 
(teenuste direktiivi art 22-27). Kuigi see puudub võrdlusriikide kodifikatsioonideks nimetatavates 
õigusaktides, võiks arvestades lisaks teenuste direktiivi suuunistele ka TTOS/TNVTS reformi (vt 
üleval § 15 punkt 1.1.2.7.) siinkohal kaaluda teenuste direktiivi suuniste ning uue toote ja teenuse 
ohutuse seaduse sätete sisestamist käesolevasse MTS seadustiku üldosa seaduse alajaotusesse. 
Kuigi TTOS ning TNVTS sätted ning teenuste direktii vi V peatükk võiksid süstemaatiliselt 
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antud alajaotusesse sobida, oleks kokkuvõttes ilmse lt parem need suhteliselt mahuka 
kompleksina iseseisva õigusaktina sätestada.   
 
b) Majandustegevusega tegeleva isiku informeerimiskohustus 
 
Väliriigid: GewO §§ 15a, 15b, DIHT-juhis 1981 nr 8, DIHT-eelnõu 1991 § 6. TDG § 15a, 15b lg 1 - lg 
3, GewO 21 2003 § 12, GewO 21 2008 § 8, AGewO §§ 63-68; Euroopa õigus: Teenuste direktiiv art 
22 lg 1 lit a-c, lg 4; Eesti õigus: KaubTS § 4 ja § 5. 
 
Üheks teenuste ja toodete ohutuse ning kvaliteediga seonduvaks ning küllaltki selgesti piiritletavaks 
kohustuseks, mis on ettevõtjal pärast majandustegevusega alustamist, on informeerimiskohustus 
ärisuhtluses. Majandustegevusega tegelevad isikud peavad igapäevases ärisuhtluses teatavaks 
tegema oma ärinime, õigusliku vormi, geograafiline aadress, kus on ta asutamiskoht, selle 
puudumisel isiku elukoht, ning andmed, mille abil on võimalik ettevõtjaga vahetult või vajadusel 
kirjateel või elektrooniliste vahendite abil suhelda (teenuste direktiiv art 22 lit a).  Isikud kellel ei ole 
äriregistrisse kantud ärinime, peavad igapäevases ärisuhtluses ning igas majandustegevusega 
seotud kirjas teatavaks tegema enda perekonnanime koos vähemalt ühe eesnimega.  Kui 
majandustegevusega tegelev isik on registreeritud äriregistris või mõnes muus sarnases riiklikus 
registris, tuleb lisaks teatavaks teha kõnealuse registri nimi ja registrinumber või sellega samaväärne 
identifitseerimistunnus kõnealuses registris (teenuste direktiiv art 22 lit b).  Kui majandustegevusega 
tegelev isik tegeleb majandustegevus, mis eeldab tegevusloakohustuse täitmist, tuleb teatavaks teha 
ka asjaomase pädeva asutuse või ühtse kontaktpunkti andmed (teenuste direktiiv art 22 lg 1 lit c). 
Majandustegevusega tegelevad isikud peavad tagama, et nende majandustegevusega seotud 
informatsioon oleks teatavaks tehtud selgelt ja üheselt mõistetavalt ning aegsasti enne tehingu 
sõlmimist, või kui kirjalikku lepingut ei sõlmita, siis enne teenuse osutamist (teenuste direktiiv art 22 lg 
4). Majandustegevusega tegelev isik peab enda majandustegevuse asukoha juures avalikult 
teatavaks tegema või asukoha välisseinale või sissekäigu juurde nähtavale panema selgelt loetavas 
kirjas enda ärinime, või selle puudumisel perekonnanime koos vähemalt ühe eesnimega. 
 
3.2.3.3. Majandustegevuse tegevuskohaga seotud kohustused  
 
Välisriigid: BImSchG, GSPG, AGewO §§ 74.84; Eesti õigus: KKS, MOS, EhS 
 
Ühe kompleksi majandustegevusega tegeleva isiku avalik-õiguslikest kohustustest, mis tekivad faasis 
pärast majandustegevuse alustamist, moodustavad kohustused, mis puudutavad 
majandustegevusega seotud tegevuskohta, käitiseid ning ehitisi. Siinkohal ilmneb taaskord nimetatud 
mõistete seos majandustegevusega (vt üleval § 17 punkt 1.2.5.6. ja 2.2.4.13). Tõenäoliselt on siingi 
kõige õigem öelda, et majandustegevuse seadustik võtab seiskoha üksnes kohustuste suhtes, mis 
võrsuvad majandustegevusest ega saa eksisteerida ilma selleta. Nii lähtuks MTS üldosa 
kontseptsioon taaskord ülalnimetatud kolmikjaotusest ning MTS üldosa seadusesse pretendeerivate 
sätetena jääksid sõelale üksnes kohustused, mis on seotud spetsiifiliselt majandustegevusele omase 
mõistega, so tegevuskoht (vt § 17 p 1.2.5.6.). Kui tegevuskohaks on ehitis, lähtutakse kohustuste 
hindamisel ka ehitussõigusest. Kui tegevuskoht sisaldab ka masinaid, tulenevad kohustused MOS-ist, 
kui tegevuskoht on käitis KKÜS tähendus, lisanduvad sellele ka keskkonnaõigusest tulenevad 
kohustused.  
 

3.2.4. Majandustegevuse kasutajate õigused  

Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 21 
 
3.2.4.1. Majandustegevuse kasutajate õiguste sätestamise vajalikkus 
Tõenäoliselt leidub pea igas majandustegevuse valdkonnas juhtumeid, mille puhul tuleks reguleerida  
selliste isikute õiguseid, kes ei ole majandustegevusega tegelejateks vaid hoopis isikuteks, kellele 
majandustegevus on suunatud, st adressaatideks ehk klientideks. Kuigi selliste isikute õiguste 
sätestamine ei ole MTS üldosa süsteemi seisukohast otseselt vajalik, võiks kaaluda selliste sätete 
loomist esiteks seetõttu, et majandustegevuse subjektide õiguste reguleerimine mõjutab kaudselt ka 
majandustegevusega tegeleva isiku õiguseid ja kohustusi, ent ka seetõttu, et selles osas näeb 
suunised ette teenuste direktiivi art 21. Alternatiiv oleks teenuste direktiivi art-test 19-21 tulenevad 
suunised TTOS/TNVTS reformi  käigus loodavasse uude seadusesse sisestada. 
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3.2.4.2. Teenuste kasutajate õigus saada teavet (teenuste direktiiv art 21 lg 1) 
Liikmesriigid tagavad, et teenuse kasutajatel on oma elukohaliikmesriigis võimalik saada teavet teises 
liikmesriigis kohaldatavate nõuete kohta, mis on seotud teenuste osutamise valdkonnale juurdepääsu 
ja selles valdkonnas tegutsemisega, eelkõige tarbijakaitset käsitlevate nõuete kohta (teenuste direktiiv 
art 21 lg ls 1 1 lit a), üldist teavet teenuseosutaja ja teenuse kasutaja vahel tekkinud vaidluse korral 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta (teenuste direktiiv art 21 lg 1 ls 1 lit b), teavet selliste 
liitude või organisatsioonide kontaktandmete kohta, sealhulgas Euroopa tarbijate nõustamise 
keskuste võrgustiku kontaktpunktide kontaktandmete kohta, kust teenuseosutajad või teenuse 
kasutajad võivad saada praktilist abi (teenuste direktiiv art 21 lg 1 ls 1 lit c). Vajaduse korral 
sisaldavad pädevate asutuste nõuanded ka lihtsaid sammsammulisi juhiseid (teenuste direktiiv art 21 
lg 1 ls 2). Teavet ja abi antakse selgel ja üheselt mõistetaval viisil, see peab olema hõlpsasti 
kättesaadav vahemaa tagant, sealhulgas elektrooniliste vahendite abil, ning see peab olema 
ajakohastatud (teenuste direktiiv art 21 lg 1 ls 3). 
 
3.2.4.3. Teenuste kasutajatele teavet jagav asutus (teenuste direktiiv art 21 lg 2) 
Liikmesriigid võivad anda vastutuse teenuse kasutatajatele teabe jagamisel sätestatavate ülesannete 
eest (teenuste direktiiv art 21 lg 2) ühtsetele kontaktpunktidele või mis tahes muule organile, näiteks 
Euroopa tarbijate nõustamise keskuste võrgustiku kontaktpunktidele, tarbijaühingutele või 
euroinfokeskustele (teenuste direktiiv art 21 lg 2 ls 1). Liikmesriigid teatavad komisjonile määratud 
asutuste nimed ja kontaktandmed. Komisjon edastab nimetatud andmed kõikidele liikmesriikidele 
(teenuste direktiiv art art 21 lg 2 ls 2).  
 
3.2.4.4. Ühtse kontaktpunkti kohustus suhelda teiste asutustega (teenuste direktiiv art 21 lg 3 ls 1) 
Et tagada teenuse kasutajate õigus saada ühtse kontaktpunkti kaudu teavet, täitmiseks võtab 
asjaomane asutus, mille poole teenuse kasutaja on pöördunud, vajadusel ühendust asjaomase 
liikmesriigi vastava asutusega (teenuste direktiiv art 21 lg 3 ls 1). Viimane edastab taotletud teabe 
võimalikult kiiresti taotlevale asutusele, kes saadab teabe edasi teenuse kasutajale (teenuste direktiiv 
art 21 lg 3 ls 2). Liikmesriigid tagavad, et nimetatud asutused osutavad üksteisele vastastikust abi, ja 
kehtestavad kõik tõhusa koostöö tagamiseks vajalikud võimalikud meetmed (teenuste direktiiv art 21 
lg 3 ls 3). Liikmesriigid kehtestavad koos komisjoniga teenuse kasutajate teabe saamise õiguse 
tagamiseks vajaliku praktilise korra (teenuste direktiiv art 21 lg 3 ls 4). 
 
 

3.2.4. Järelevalve 

Välisriigid: GewO § 29 lg 1 ja lg 2, GewO § 38, BImSchG § 52, § 53 jj, 58 jj,  ja §§ 26-31, § AGewO §§ 
26-27, PBefG § 54a, DIHT-eelnõu 1991 § 9, UGB-KomE § 140, GewO 21 2003 § 39, GewO 21 2008 
§ 31, § 32; Euroopa õigus: teenuste direktiiv art 30 lg 1, art 31 lg 4; Eesti õigus: KorrKS § 23, § 24, § 
25, § 49-53, järelvalveasutuse ettekirjutusõigus eesti õiguses: KaubTS § 23 lg 1 p 3, ToiduS § 50 lg 1 
 
3.2.4.1. Korrakaitse ja inspektsiooniline järelvalve 
Korrakaitseseaduse eelnõu eristab kahte riivevolitusega meetmete gruppi:  
Meetmed, mida saab võtta korrakaitseseaduse alusel:  meetmed, mida rakendatakse ohu või 
korrarikkumise korral (korraks § 24 ja § 25) ning 
Meetmed, mida saab võtta eriseaduste alusel:  ennetavad meetmed või ohu väljaselgitamise 
meetmed ohukahtluse korral (KorrKS § 23), mida rakendatakse ilma korrarikkumiseta või 
korrarikkumise ohuta (inspekteerimisvolitused  inspektsioonilise järelevalve teostamisel ehk nö 
konkreetsest ohust sõltumatu rutiinne kontroll). 
 
Korrakaitseseaduse eelnõu reguleerib põhimõtteliselt ainult riiklikku järelevalvet korrarikkumise korral 
või selle tekkimise ohu korral ning lubab meetmete rakendamist ainult isikute suhtes, kes juba avaliku 
korda rikkunud või on tekitanud avaliku korra rikkumise ohu tekitanud. Kuna inspektsiooniline riiklik 
järelevalve on paljudes valdkondades kahtlemata vajalik, siis erikorrakaitseorganite õigus 
rakendada riikliku järelevalve meetmeid ilma korrar ikkumiseta või selle tekkimise ohuta või 
ohukahtluse korral ohu väljaselgitamiseks tuleb reg uleerida eriseadustes, nt nähes selleks ette 
ruumidesse sisenemise õiguse sõltumata ohust1048. Valduse läbivaatust käsitleva § 51 juures 
korratakse seletuskirjas, et eelnõus ei reguleerita korrakaitseorganite inspektsioonilist pädevust, st 
korrakaitseorgani õigust valdus läbi vaadata järelevalve teostamise eesmärgil. Korrakaitseorgani 

                                                      
1048 Korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE) seletuskiri, 3. peatüki sissejuhatus. Kättesaadav arvutivõrgus Riigikogu kodulehel: 
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=93502&u=20080710173141. 
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vastav inspektsiooniline pädevus – õigus valdus läbi vaadata ilma ohu  olemasoluta ohu ennetamise 
eesmärgil – peab tulenema eriseadusest . Siia alla kuuluvad korrakaitseorganiteks olevad 
inspektsioonid, kellele on eriseadusega antud õigus teostada oma spetsiifiliste ülesannete täitmisel 
järelevalvet seaduses nimetatud subjektide üle, teostades selleks perioodilisi või rutiinkontrolle1049. Et 
tagada nii vaba kui reguleeritud majandustegevuse puhul inspektsioonilise järelevalve võimalus, 
tuleb see sätestada MTS üldosa seaduses ning MTS er iseadustes sätestama . Ka ohukahtluse 
korral võib korrakaitseorgan võtta meetmeid, mis on talle ohu väljaselgitamiseks eriseadusega ette 
nähtud (korraks § 23). Et võimaldada sekkumist juba ka ohu kahtluse korral, tuleb see MT S 
üldosa seaduses või muudes eriseadustes ette näha.  
 
3.2.4.2. Üldise inspektsioonilise järelevalve volitusnormi vajalikkus 
Samas on võimalik, et vaba majandustegevuse  puhul ei ole vaja inspektsioonilist järelevalvet ning 
piisab ka vaid KorrKS eelnõu § 24 ja 25 üldvolitustest sekkumiseks ohu ja rikkumise korral. Sellisel 
juhul lähtuks kontspetsioon järelevalve kujundamisel kaalutlusest, et vaba majandustegevus on 
niivõrd madala ohupotentsiaaliga tegevus, siis ei nähta MTS üldosas ette vaba majandustegevuse 
suhtes inspektsioonilist järelvalvet, st järelevalvet ilma rikkumiseta, ohuta ning ohukahtluseta. Seda ei 
saa muidugi otsustada praegu, mil me ei tea, millised tegevusalad teatamiskohustuse alla jäävad. 
Seega on põhimõtteliselt võimalik, et MTS üldosa loobub üldisest volitusnormist järelevalveks. Küsitav 
on vaid, kas oleks vaja järelevalvesätete juurde viidet, et ohu või korrarikkumise korral kohalduvad 
korraks §-d 24 ja 25. korraks eelnõu § 24 seletuskirja kohaselt peab ohu tõrjumine olema 
korrakaitseorgani pädevuses, st õigusakt peab sätestama selle ohu tõrjumise korraka itseorgani 
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.” Seega peab MTS üldosa seadus 
sätestama, et majandustegevusest tulenevate ohtude tõrjumine on m ajandustegevuse asutuse 
või järelevalveasutuse ülesanne.  Seega peab selline majandustegevuse asutuse ülesanne 
tulenema MTS üldosa seadusest justnimelt põhjendusel, et majandustegevuse asutusel oleks 
võimalik kohaldada korraks § 24 ja 25 ettenähtud üldmeetmeid. Eriseaduses võib käesolevat 
järelvalvepädevust täpsustada, kui see on õigustatud eriliste põhjustega. Samas võib siinkohal 
üldise inspektsioonilise järelevalve sisseviimise kasuks rääkida ka teenuste direktiiv  (vdl art 9 lg 1 lit 
c). Nimelt juhul, kui tegevusloakohustuse mittekehtestamisel tuleks arvestada ka sellega, et 
lubamatuks muutub ka nö rutiinne järelevalve, võib seadusandja mitmetel puhkudel jääda 
tegevusloakohustuse juurde olukorras, kus ta rutiinse järelevalve võimaluse korral oleks pidanud 
õigemaks tegevusloakohustusest loobumist. Selline võimalik seaduseandja kaalutlus võib vastuolus 
olla teenuste direktiiviga, kus tegevusloakohustuse alternatiiviks olev "järelkontroll" hõlmab ilmselt ka 
rutiinset järelevalvet. 
 
3.2.4.3. Volitusnorm tegevusloa alusel teostava majandustegevuse kontrollimiseks 
 
a) Tegevusloakohustusega majandustegevuse järelevalve volitusnormi vajalikkus 
Reguleeritud majandustegevuse  puhul on samuti vaja tähelepanu pöörata sellele, milliseid volitusi 
on vaja inspektsiooniliseks järelevalveks ning milliseid ohukahtluse, ohu ja korrarikkumise korral. 
korraks eelnõu ei reguleeri nn inspektsioonilist riiklikku järelevalvet, st ennetavaid või ohu olemasolu 
väljaselgitamise meetmeid, mida rakendatakse, ilma et korrakaitseorganil oleks piisavalt andmeid 
juba olemasoleva ohu või korrarikkumise kohta. Korrakaitseorgani vastav inspektsiooniline pädevus – 
õigus asju, dokumente, valdust läbi vaadata  ilma korrarikkumise või ohu olemasoluta  – peab 
tulenema eriseadusest . Samuti peab korrakaitse pädevus ohukahtluse  korral ohu olemasolu 
väljaselgitamiseks tulenema eriseadusest  (korraks § 23). Seetõttu on otstarbekas tegevusloa 
kohustusega majandustegevus puhul vastava inspektsioonilise järelevalve üldvolituse sätestamine. 
Sellist sätet on vaja, sest korraKS-s nimetatud §-d on kitsamad MTS üldosa seadusest, st neid 
meetmeid võib võtta vaid kindlatel tingimustel (§ 49) või ainult kõrgendatud ohu korral (§ 50, 51). 
Küsitav on, kas juhul, kui rikutakse loa tingimusi ja nõudeid (formaalne illegaalsus) või seaduslikke 
nõudeid (materiaalne illegaalsus) on juba oht. Arvestades, et tegevusloakohustus on preventiivne 
seaduslik loareservatsiooniga keeld, on võimalik väita, et seadusandja on tegevusloakohustuse 
ettenägemisel majandustegevusele omistanud ohupoten tsiaali . Seega tuleks MTS üldosa 
seaduse kontseptsioonis majandustegevuse formaalse ja/või materiaalse illegaalsuse korral reeglina 
jaatada ohu olemasolu. Ilmselt on sellisel juhul ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks korraks § 24 
tähenduses ning sekkumine KorraKS § 25 tähenduses sobilikeks meetmeteks ohu tõrjumiseks või 

                                                      
1049 Samas, § 51. 
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korrarikkumise kõrvaldamiseks. Seega piisaks põhimõtteliselt ka siin üldviitest KorraKS §§-dele 24 ja 
25. Siiski võib ette tulla olukordi, kus olukordi, kus olenemata tegevusloakohustuse puudumisest või 
olemasolust ei ole võimalik tõendada tegeliku ohu või korrarikkumist. Sellisel juhul tekkiva 
järelvalvelünga täitmiseks tuleb MTS üldossa sisse viia ka inspektsioonilise järelevalve ning 
ohukahtluse korral ohu olemasolu väljaselgitamise volitusnorm. Eraldi tuleb esile tõsta üldise 
inspektsioonilise järelevalve võimalikku vajadust tulenevalt teenuste direktiivist. Nimelt juhul, kui 
tegevusloakohustuse mittekehtestamisel tuleks seadu sandjal arvestada ka sellega, et 
lubamatuks muutub ka nn rutiinne järelevalve, siis võib seadusandja mitmetel puhkudel jääda 
tegevusloakohustuse juurde olukorras, kus ta rutiin se järelevalve võimaluse korral oleks 
pidanud õigemaks tegevusloakohustusest loobumist. Selline kaalutlemine aga olla vastuolus 
teenuste direktiiviga, kus tegevusloakohustuse alternatiiviks olev "järelkontroll" hõlmab ilmselt ka 
rutiinset järelevalvet. Seega oleks kokkuvõttes pigem vaja üldise inspektsioonilise järelvalvega 
seonduvad volitused MTS üldosa seadusesse sisse lülitada. 
 
b) Järelevalve volitusnormi sõnastus inspekteerimisel ja ohu väljaselgitamiseks ohukahtluse korral 
Tegevusloa välja andnud majandustegevuse asutus või majandustegevuse järelevalve asutuse 
ülesanne  on kontrollida, kas tegevusloakohustus on jätkuvalt täidetud, st kas tegevus vastab 
seaduses sätestatud majandustegevuse nõuetele või tegevusloaga ette nähtud tingimustele 
(inspektsiooniline järelevalveülesanne). Majandustegevuse asutusel ning majandustegevuse 
järelevalve asutusel on inspektsiooniliste järelvalveülesannete täitmiseks  või ohu olemasolu 
väljaselgitamiseks ohukahtluse korral (korraks § 23) MTS üldosa seaduses või MTS eriseadustes 
sätestatud korras ja juhul õigus teostada kontrolli. Selleks võib majandustegevuse asutuse või 
majandustegevuse järelevalve asutuse poolt kontrollimiseks volitatud isik: 

- majandustegevusega seotud kinnisasjadel, 
- siseneda äriruumidesse, või ruumi ossa, kus tegeldakse majandustegevusega,  
- nõuda juurdepääsu käitistele, ehitistele ja muudele majandustegevusega seotud rajatistele, 
- nõuda juurdepääsu majandustegevusega seotud transpordivahenditele, 
- ärilistele dokumentide ja teiste infokandjatega, 
- nõuda tasuta suulist või kirjalikku teavet, 
- samuti muude andmetega, mis on kontrolliobjektiga seotud. 

 
Eriseaduses võib käesolevat järelvalvepädevust täpsustada, kui see on õigustatud eriliste põhjustega. 
Juhul, kui MTS üldosa kontseptsioonis nähakse ette, et lisaks majandustegevuse asutusele võib ka 
muu asutus väljastada tegevuslube, on ka muul tegevusloa väljaandmiseks pädeval asutusel selles 
peatükis majandustegevuse asutusele antud õigused ettevõtja suhtes, kellele vastav asutus on 
seaduse alusel tegevusloa väljaandnud nendes tegevuskohtades, kus selle tegevusloa alusel lubatud 
tegevusalaga tegeldakse.  
 
c) Tegevusloakohustusega majandustegevuse järelevalve volitusnormi sõnastus ohu korral 
Majandustegevuse asutusel või majandustegevuse järelevalve asutusel on õigus panna ettevõtjale 
ettekirjutusega ohu tõrjumise või korrarikkumise kõrvaldamise kohustus korraks § 24 alusel 
(ettekirjutusõigus) , kui eriseadustes ei ole sätestatud teisiti ning võtta korraks §-s 25 sätestatud 
järelevalve üldmeetmeid . Ohu või korrarikkumise korral on majandustegevuse asutusel või 
majandustegevuse järelevalve asutusel õigus võtta korraks §-des 49–53 sätestatud riikliku 
järelevalve erimeetmeid . Selliste meetmete võtmine eeldab alati, et oht, mida MTS üldosa seaduse 
alusel kaitstakse, on olemas. Siinkohal on võimalik ette näha ka lisajärelvalvemeetmed, kui korraks st 
tulenevatest meetmetest ei peaks piisama. Samas oleks segaduste vältimiseks ilmselt kasulikum 
täiendavate meetmete loetelu ära jätta. 
 
d) Majandustegevusega tegeleva isiku kaasaaitamiskohustus (GewO § 29 lg 2)  
Efektiivse majandustegevuse järelevalve huvides on majandustegevusega tegeleval isikul kohustus 
toetada majandustegevuse asutuse ja majandustegevuse järelevalve asutuse kontrollimisõiguse 
teostamist, sh tagada majandustegevuse tööaegadel juurdepääsu majandustegevuse asutuse poolt 
kontrollitavatele objektidele. Majandustegevusega tegeleval isikul on kohustus majandustegevuse 
asutuse või järelevalve asutuse esindaja käsutusse anda kontrollimiseks vajalikud abivahendid ning 
osutada kontrollimise teostamisel abi. Majandustegevusega tegeleval isikul on kohustus taluda tasuta 
proovide võtmist ning tasuta dokumentide ja samuti muude majandustegevusega seotud esemete 
hoiulevõtmist. Selline kohustus on majandustegevusega tegeleval isikul ka väljaspool 
majandustegevuse tööaega, kui viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks 
on vaja viivitamatult tegutseda (HMS § 40 lg 3 p 1). Selliste kaasaaitamiskohustuse juures on olulisim 
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luua üldine norm, mis näeb ette majandustegevusega tegeleva isiku või tema esindaja üldise 
kohustuse edastada majandustegevuse asutusele või teistele avalikele asutustele vastava nõude 
alusel tasuta kirjalikku või suulist majandustegevuse järelevalve teostamiseks vajalikku informatsiooni 
(üldine informatsioonikohustus ). Kirjalikku informatsiooni võib edastada ka elektrooniliselt. 
Majandustegevuse eriseadustest tulenevad informatsioonikohustused on seotud käesoleva üldise 
informatsioonikohustusega. 
 
3.2.4.4. Järelevalve tegevuskoha, käitiste ja ehitiste üle 
 
Välisriigid: AGewO §§ 74-84, BImSchG, GPSG; Eesti õigus: MOS 
 
a) Majandustegevuse käitiste ning ehitistega seotud järelevalvesätete vajalikkus  
Enamasti on majandustegevusest tulenevad ohud seotud tegevuskohaks või sellega kattuva käitiste 
või ehitistega (vt seoste kohta üleval § 17 punkt 1.2.5.6. ja punkt 2.2.4.13). Ilmselt vajavad käitised 
ning ehitised seetõttu pidevat riigipoolset inspektsioonilist järelvalvet ning ka tähelepanu MTS üldosa 
seaduses. Samuti võib ette näha, et majandustegevusega tegelev isik on kohustatud regulaarselt 
majandustegevuse tegevuskohas olevat käitist või ehitist regulaarselt kontrollima (nt iga 5 aasta järel) 
ning juhul kui tuvastatakse puuduseid, tuleb sellest teavitada majandustegevuse asutust (vdl AGewO 
§ 82b). Kui AGewO ning BimSchG reguleerivad majandustegevuse käitiste temaatikat ammendavalt (vdl 
AGewO §§ 74-84, BimSchG), siis GewO-st on käitised täielikult välja jäetud. Nad on aga GewO 
süstemaatilist kontseptsiooni järgides peamiselt reguleeritud BImSchG.-s ning GPSG-s. Eesti 
kehtivas õiguses on majandustegevuse käitiste üle järelevalve teostamise alused ja kord sätestatud 
masina ohutuse seaduses (MOS)1050 selle § 6 lg 4 ja § 7 lg 6 alusel kehtestatud määruses „Nõuded 
masinale ja ohutusseadisele ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord (MOSM)1051”. 
Siinkohal väärib tõstatamist küsimus, kas ja millises ulatuses tasuks tegevuskohas leiduvate 
käitistega seonduva järelevalve reguleerimine MTS üldosa seaduses. Kuivõrd selline regulatsioon 
sisaldub juba MOS-s ning KKS-s ei vaja põhimõttelisel MTS üldosa seadus käitiste üle teostava 
järelevalve osas põhjalikku reguleerimist. Pigem tuleb pidada MOS-i ja KKS-i  käitistega seotud 
järelvalve regulerimiseks ja loodavat ehitus- ja planeerimisseadustutikku ehitistega seotud järelevalve 
reguleerimiseks MTS üldosast sobivamaks plattvormiks, sest võib esineda olukordi, kus käitis või 
ehitis on seotud muu tegevusega.  
 
b) Üldised majandustegevuse käitistega seotud järelvalvesätted 
Sellele vaatamata tasub välisriikide eeskuju ning rahvusvahelisi suuniseid silmas pidades mõelda 
sellele, millised majandustegevuse teostamisel tegevuskohas kasutatavate käitiste ja ehitiste 
suhtes kehtivaid üldised sätteid MTS üldosa seadus põhimõtteliselt sisaldada võiks. 
Järelevalve teenib seejuures samuti ohtutõrje eesmärki, st kaitstakse nii avalikke kui individuaalseid 
õigushüvesid (tõenäoliselt siiski eelkõige naabreid). Seetõttu on ettevõtja kohustatud 
majandustegevuse asutusele või muule tegevusloa väljaandmiseks pädevale asutusele, kellelt ta 
tegevusluba taotleb teatama järelevalvekohustusega käitiste ja ehitiste valmistamisest, püstitamisest, 
kasutuselevõtmisest või muutmisest ning võimaldama juurdepääsu oma käitistele ja ehitistele enne ja 
pärast tegevusloa väljaandmist (vdl AGewO § 338). Käitaja, käitise kasutaja ja sellise käitise rajanud 
või püstitanud isik peavad laskma neid käitisi kontrollida, abistama kontrolli teostamisel tööjõu ja 
abivahenditega ning esitama vajalikud andmed ja dokumendid (selline säte võiks põhimõtteliselt 
sisalduda ka KKSÜS-s). Nimetatud kontrolli teostatakse kontrollitava, tema esindaja või töötaja ja 
nende isikute puudumisel juurdekutsutud tunnistajate juuresolekul. Kontrolli teostamise võib pädev 
asutus üle anda teisele antud kontrolli teostamiseks pädevale asutusele. Kui tekib vajadus hinnata 
seaduses sätestatud erinõuete täitmist käitises, on majandustegevuse asutusel õigus kaasata 
vastavaid asutusi käitise kontrollimisele. Kontrollimise kohta annab majandustegevuse asutus 
ettevõtjale tõendi. Kui majandustegevuse asutus avastab käitise kontrollimisel seaduse nõuete 
rikkumisi, on ta kohustatud teatama sellest vastava valdkonna üle järelvalvet teostavale asutusele. 
 
                                                      
1050 RT I 2002, 99, 580, arvutivõrgus kättesaadaval: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12991147; Alus: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/37/EÜ masinaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 207, 
23.07.1998, lk 1–46), viimati muudetud direktiiviga 98/79/EÜ (EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1–37); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta 
(EÜT L 162, 3.07.2000, lk 1–78), viimati muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ (ELT L 344, 27.12.2005, lk 44–46); Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/9/EÜ plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.04.1994, lk 1–29). 
1051 RT I 2002, 250, 2187, arvutivõrgus kättesaadaval: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12961759 ; Alus: 98/37/EÜ 
(EÜT L 207, 23.07.1998, lk 0001–0046). 
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3.2.4.5. Järelevalve teenuste ja toodete üle 
 
Välisiigid: GPSG; Eesti õigus: TTOS, TNVTS, KaubTS 
 
a) MTS üldosa ja toote ja teenuste ohutus 
Tegevuskohas leiduvate majandustegevuse käitiste ning ehitistega sarnane küsimusepüstitus ilmneb 
ka majandustegevuse toote ja teenuse puhul, eelkõige seoses nende ohutusega: ehitiste ning käitiste 
kõrval tuleneb majandustegevusega tegeleva isiku suhtes rohkelt kohustusi toodete ja teenuste 
ohutuse õigusest, mis muudab selle õigusvaldkonna MTS üldosa seaduse aspektist 
möödapääsmatult relevantseks. Näiteks ettevõtja jaoks alati küsitav, millised sisulised nõuded 
kehtivad ettevõtja toodetele ja teenustele. MTS üldosa suhtes tähendab see küsimust, kas oleks 
tarvis üldossa koondada üldist regulatsiooni, mis puudutab toodete ja teenuste ohutust.  Kuivõrd 
Eestis reguleerib seda põhjalikult toote ja teenuse ohutuse seadus (TTOS)1052 ning toote nõuetele 
vastavuse tõendamise seadus (TNVTS)1053, siis tuleb neid pidada sobivamaks paigaks. Ka 
Saksamaal on otsustatud toodete ning seadmetega seonduvad ohutussätted kodifitseerida ühte 
õigusakti nimega Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG). Peale selle oleks siinkohal paslik 
tähelepanu juhtida ka sellele, et hetkel kehtiv kaubandustegevuse seadus (KaubTS), mis 
pretendeerib teatavas ulatuses horisontaalse õigusakti staatusele, peaks loodava MTS üldosa 
staatust arvestades edaspidi pigem paigutuma avalik-õiguslike ohutusseaduste hulka, kuid dubleeriks 
seejuures TTOS regulatsiooni (kaup=toode). Seega tuleks TTOS/TNVT reformi puhul arvestada (vt 
üleval § 15 punkt 1.1.2.7.), et ka tänases KaubTS-s leiduvad dubleerivad sätted kaotataks. Kuivõrd 
seega jääks alles üksnes KaubTS 5. peatükk (§§ 17-20), mis reguleerivad tänava- ja turukaubanduse 
ning muudel avalikel üritustel kauplemise aluseid, võiks need põhimõtteliselt iseseisva peatükina  
sisestada loodavasse MTS üldosa seadusesse. 
 
3.2.4.6 Muudest ohutusseadustest tulenev järelevalve 
 
Eesti õigus: ElektriOS SurveseadmeOS, Lifti ja köistee OS, KüttegaasiOS, kaevandamisS 
 
Sarnaselt masinaohutuse ja teenuste ning toodete ohutusega tuleks MTS üldossa koondada ka 
rohketes teistes „ohutus-seaduses“ sisalduvad üldise inspektsioonilise järelevalve volitused. See on 
eelkõige aktuaalne täna järgmistes eriseadustes reguleeritud MTR-registreerimiskohustusega 
tegevuste puhul: elektriohutusseadus (ElektriOS § 18, § 32), surveseadme ohutuse seadus 
(SurveseadmeOS § 23, § 32), lifti ja köistee ohutuse seadus (Lifti ja köistee OS § 22), 
kaevandamisseadus (kaevandamisS § 20), küttegaasi ohutuse seadus (KüttegaasiOS § 22), milles 
sisalduvad inspektsioonilise järelvalvesätted võiksid oma olemusest tulenevalt enda kandepinna 
põhimõtteliselt leida kas MTS üldosa seaduses või masinaohutuse seaduses või toote ja teenuse 
ohutuse seaduses. Samuti võiksid loetletud ohutusseadused eriosa reformi tulemusena 
põhimõtteliselt iseseisvate õigusaktidena kaduda ning edaspidi kas MTS üldosa seadusesse, MOS-i 
või TTOS-i lüllitada, kuid sellise reformi teostatavus vajab eriosa revideerimise käigus põhjalikumat 
analüüsi. 
 

3.2.5. Lihtsustatud järelvalve  

Välisriigid: WHG 2002 § 21 lit h, GewO 21 2003 §§ 13 lg 3,  34, GewO 21 2008 § 33, UGB-KomE §§ 
143 jj, Euroopa õigus: EMAS-määrus art 6, art 7 lg 2 ls 1; Eesti õigus: KKÜS § 130 jj; 
 
3.2.5.1.  Lihtsustatud järelevalve sõnastusettepanek 
Privaatse vastutuse toetamiseks võib seadusega ette näha, et majandustegevusega tegelev isiku 
suhtes, kes on kantud  keskkonnajuhtimise ja keskkonnaauditeerimissüsteemi nimekirja (nn 
EMAS1054-nimekiri), ei kehti tegevusloa menetluses tegevusloa taotluse sisu kohta need nõuded ja 
järelvalvemenetluses nõuded, mis on täidetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 

                                                      
1052 RT I 2005, 61, 474, arvutivõrgus kättesaadaval: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12895171; Alus: Euroopa 
Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.01.2002, lk 4–17) ja EÜ Nõukogu 
direktiiv 87/357/EMÜ tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (EÜT L 192, 11.07.1987, lk 49–50). 
1053 Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=749724.  
1054 Eco-Management and Audit-Scheme. 
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761/2001/EÜ1055 (EMAS-määrus) art-le 6 koosmõjus art 7 lg 2 ls-ga 1 samaväärselt ning seadusega 
on samaväärsus piisavalt tagatud (lihtsustatud järelevalve, välisriigid: WHG 2002 § 21 lit h, GewO 21 
2003 §§ 13 lg 3,  34, GewO 21 2008 § 33, UGB-KomE §§ 143 jj, Euroopa õigus: EMAS-määrus art 6, 
art 7 lg 2 ls 1; Eesti õigus: KKÜS § 130 jj). Järelevalvemeetmete üle otsustamisel on pädeval asutusel 
kohustus kontrollida, kas käesoleva seadusega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada 
lihtsustatud järelevalve kaudu. 
 
3.2.5.2. Lihtsustatud järelevalve vajalikkus 
EMAS-määrusest tulenev lihtsustatud järelevalve on sisse viidud ka KKSÜS-ssa ning see on 
piiritletud selgelt keskkonnakaitsega seotud järelevalve teostamiseks. Siiski on Saksamaal peetud 
otstarbekaks nn vabatahtlikku järelvalvesüsteemi laiendamist ka keskkonnakaitse eesmärgist 
väljapoole (vdl GewO 21 2003 §§ 13 lg 2 ja 24 ning GewO 21 2008 § 33, WHG 2002 § 21 lit h). 
Selline lähenemine on ratsionaalne, sest ei ole näha põhjuseid, miks mitte kaitsta vabatahtliku 
järelvalvesüsteemi kaudu ka teisi õigushüvesid kui ainult keskkonnaalaseid õigushüvesid. Sellisel 
lihtsustatud järelvalvesüsteemil on kaks eelist: esiteks toetatakse seeläbi ettevõtja enda vastutust ja 
teadlikkust nõuete täitmisel (efektiivsuse argument) ning teiseks on ettevõtjal valikuvabadus 
järelevalve viisi osas (paindlikkuse argument). 
 

3.2.6. Majandustegevuse asutuse hoiatamisõigus  

 
Välisriigid: GewO 21 2003 § 40, ProdSG 
 
Samuti võiks majandustegevuse teostamist puudutavas peatükis olla välja toodud teatud 
majandustegevuse asutuse volitused. Üheks selliseks selliseks majandustegevuse astutuse volitus 
on avalikkust majandustegevusest lähtuvate ohtude eest hoiatada (vdl GewO 21 2003 § 40, ProdSG). 
Avaliku võimu kandja võib kasutada hoiatusõigust avalikkuse suhtes, kui see on põhjendatav 
ülekaaluka avalik huviga seotud põhjustega ning kui viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või 
avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult tegutseda (HMS § 40 lg 3 p 1). Pädev asutus võib 
hoiatusõiguse kasutamata jätta juhul, kui majandustegevusest lähtuvad ohtu on võimalik tõrjuda 
ohuallika kõrvaldamise kaudu. 

 

3.2.7. Järelevalve ja koordineerimispõhimõte 

Välisriigid: GewO 21 2003 § 42, § 104, GüKG § 14; Euroopa õigus: IPPC-direktiiv art 7 
 
Majandustegevus asutus ja majandustegevuse järelevalve asutus jälgivad ja hindavad jooksvalt 
majandustegevuse registri abil majandustegevust, vahetavad teineteisega efektiivse järelevalve ning 
ohu võimalikult varakult tuvastamise huvides seisukohti ning hinnanguid ja informeerivad teisi asjast 
huvitatud ametiasutusi (koordineerimispõhimõte, välisriigid: GewO 21 2003 § 42, § 104, GüKG § 14; 
Euroopa õigus: IPPC-direktiiv art 7). 
. 
 

3.2.8. Liikmesriikide koostöö järelevalve teostamis el  

 
Euroopa õigus: teenuste direktiiv VI peatükk art 28-36  
 
Teenuste direktiiv näeb ette peatüki, mis seab suunised liikmesriikide vahelisele järelvalvet 
puudutavale halduskoostööle. Siinkohal ei ole vaja pikalt sätete rolli üle arutleda, sest tõenäoliselt 
puudub kehtivas õiguses õigusakt, mis kuhu sellised normid sisestada võiks. Seega oleks pigem 
otstarbekas siinkohal teenuste direktiivi kuuendas peatükis sisaldauvate suuniste tarbeks 
moodustada eraldi alajaotus. 
 
 
4. Peatükk – Majandustegevuse lõppemine ja peatumin e 
 

                                                      
1055 Parlamendi ja Nõukogu 19.03.2001.a. määruse nr 761/2001/EÜ Organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise 
kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis EMAS, EÜT L 114, 24.04.2001, lk 1–129. 
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4.1. Alajaotuse moodustamise lähtekaalutlused 
 
Välisriigid: DIHT-eelnõu 1991 § 11, § 12, GewO 21 2003 §§ 35 jj ja GewO 21 2008 §§ 27 jj. 
 
 

4.1.1. Peatüki eesmärk 

Neljanda peatüki eesmärk on selgelt välja tuua, millistel juhtudel isiku majandustegevuse õigus 
lõppeb ning millistel juhtudel majandustegevusega tegelemine peatub. GewO senise regulatsiooni, 
DIHT-eelnõu 1991 § 11 ja § 12 ning GewO 21 2003 ja GewO 21 §§ 35 jj ning 2008 § 27 jj kohaselt1056 
peaks MTS üldosa majandustegevuse lõppemist puudutav regulatsioon piirduma riigile suunatud 
volitusnormiga majandustegevuse keelamiseks isiku mitteusaldusväärsuse korral, tegevusloa 
kehtetuks tunnistamise või peatamise sätetega ning majandustegevuse takistamisvõimaluse 
sätestamisega illegaalsuse korral1057. Erinevalt sellest toob AGewO süstemaatilise ülevaate kõikidest 
kõne alla tulevatest majandustegevuse lõppemise põhjustest (AGewO §§ 85-93). Sarnaselt saksa ja 
austria õigusele tuleks reguleerida majandustegevuse üldine keelamine ning keelamine illegaalsuse 
(nt loa puudumise või kehtetuse tõttu) ning nimetada nende meetmete rakendamise üksikud eeldused 
(AGewO § 85). 
 
Majandustegevuse lõppemine haldusorgani otsuse alusel tähendab sisuliselt majandustegevuslike 
põhiõiguste kasutamise keelamist, mistõttu on tegu PS § 29 ja § 31 kaitseala tugevaima riive vormiga, 
mis võib ka kahjustada isiku varalist ja sotsiaalset seisundit. Seega on majandusvabaduse 
kasutamise keelamise intensiivsus võrreldav juurdepäasupiiranguteks olevate avalik-õiguslike 
nõuetega („kas”). Seetõttu ei saa majandustegevuse asutus kergekäeliselt majandustegevust keelata 
ning üldine keelamisnorm tuleb kujundada selliselt, et see tagaks proportsionaalsuse. Samuti on 
keeruline formuleerida üldist volitusnormi, mille alusel mistahes majandustegevust keelata saab. 
Nende aspektide tähtsust rõhutabki käesolev peatükk. 
 
Kehtivas õiguses on vajavad käesolevas peatükis lahendamist eelkõige järgmised probleemid: 

- Haldusorganil võimalus meelevaldselt tegevusluba kehtetuks tunnistada, 
- Üldise haldusõigusliku keelamisinstrumendi puudumine (Viljar Peebu katse luua ärikeeldu),  
- Suutmatus ohtlikke ettevõtjaid efektiivselt kontrollida ning vajadusel nende majandustegevust 

keelata 
 

4.1.2. Peatüki sisu 

Käesolev peatükk sätestab majandustegevusega tegelemise õiguse äravõtmise alused, sellega 
seonduvale menetlusele ning näeb ette teatud juhtudel majandustegevuse jätkamise õiguse. 
 
MTS üldosa seadus näeb majandustegevuse asutusele ette üldise volitusnorm nii vaba kui 
reguleeritud majandustegevuse keelamiseks.  Majandustegevuse asutus võib majandustegevuse 
täielikult või osaliselt keelata juhul, kui on olemas tõendatavad ja täielikult kontrollitavad faktid, mis 
tõendavad, et majandustegevusest lähtub oht avalikule huvile. Selline oht on eelkõige olemas juhul, 
kui toimub majandustegevusele esitatavate nõuete püsiv rikkumine või samalaadsete nõuete korduv 
rikkumine. Majandustegevuse nõuete rikkumise või selle tekkimise ohu hindamisel tuleb arvestada 
majandustegevusele seatud piirangu intensiivsusega. Majandustegevuse ohutus on tagatud, kui 
majandustegevusega tegelev isik või tema esindaja tõendavad, et majandustegevust teostatakse 
vastavalt seaduses sätestatud tingimustele ning majandustegevusega ei tekitata edaspidi 
avalikkusele kahju ega kahju tekkimise ohtu. Leebem meede on ettekirjutus (KorrKS § 24). 
Majandustegevuse keelamisest hoolimata jätkamisele järgneb majandustegevuse takistamine 
(KorrKS § 25). 
 
Tegevusloa võib peatada või kehtetuks tunnistada majandustegevuse vastuolu tõttu 
tegevusloakohustuse kontrolliesemeks olevate nõuetega (eriseadustest tulenevate nõuete 
mittetäitmine) ning (ettevõtjast mittetingitud) tegevusloa väljaandmise aluseks olnud asjaolude 
muutumisel või uute asjaolude ilmnemisel. Leebemaks meetmeks on ettekirjutus korraks § 24 
tähenduses. Juba keelatud majandustegevuse puhul ja illegaalse majandustegevuse tegevuse puhul 
võib majandustegevus asuda majandustegevust tegelikult takistama (KorrKS § 25). 

                                                      
1056 Vdl GewO § 35 ja DIHT-eeelnõu §§ 11 jj, GewO 21 §§ 27 jj. 
1057 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 133. 
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Lisaks vajab reguleerimist majandustegevuse jätkamisega  seonduv. Majandustegevuse õigus on 
avaliku subjektiivse õiguse karakteri tõttu füüsilise või juriidilise isiku õiguseks, mida ei saa tehinguga 
üle anda. Siiski võib seadusega ette näha juhtumid, mil kolmas isik ettevõtja asemel 
majandustegevust teostada võib. Sellisteks juhtumiteks on majandustegevusega tegeleva isiku 
esindamine ning jätkamise õigus isiku surma või pankroti korral, samuti juriidilise isiku 
ümberkujundamise või ühinemise korral (õigusjärgluse aspekt). 
 
Samuti vajab reguleerimist keelamisega ja tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamisega 
seotud menetlus ning suhe pankrotimenetlusega . Viimase puhul tuleb öelda, et sätted, mis 
võimaldavad majandustegevuse keelamist või tegevusloa kehtetuks tunnistamist ning 
majandustegevuse takistamist illegaalsuse tõttu põhjustel, mis taanduvad ebakorrapärastele 
varalistele suhetele, ei kohaldu pankrotimenetluse ajal ning pankrotiavalduse tagamise abinõude 
rakendamise ajal (pankõrs § 18) majandustegevusele, mida teostati pankrotiavalduse tegemise ajal. 
Pankrotiseadus võimaldab täna kohaldada ärikeeldu pankrotimenetluse ajal (pankõrs § 91 lg 1 ja 2) 
ning pärast pankrotimenetlust (pankõrs § 91 lg 3). Põhjendatud ei ole seejuures pankrotijärgse 
ärikeelu kohaldamise võimalus, sest selline keeld t uleks otsustada süüteomenetluse käigus 
karistusseadustiku alusel.  
 
 
4.2. Regulatsiooni ettepanek ja selle põhjendus 
 

4.2.1. Majandustegevuse lõppemise ja peatumise põhj used  

4.2.1.1. Majandustegevuse lõppemise võimalikud juhtumid (AGewO § 85) 
Majandustegevusega tegelemise õiguse kasutamise lõppemise põhjused jaotuvad kolme gruppi: 
1. Majandustegevuse õiguse äravõtmine ohu tõrjumise eesmärgil: 

- majandustegevuse keelamine ehk ärikeeld (GewO 35 lg 1, AGewO § 87,§ 88, § 91), 
- tegevusloa peatamine, kehtetuks muutumine või kehtetuks tunnistamine. 

2. Isikuga seotud põhjustel, millel puudub vahetu seos ohu tõrjumisega: 
- majandustegevusega tegelemise õiguse kasutamisest loobumisega, 
- füüsilise isiku surmaga, 
- majandustegevuse jätkamise õiguse korral selle õiguse lõppemisega või sellest õigusest 

loobumisega (AGewO § 93)., 
- juriidilise isiku likvideerimisega, juriidilise isiku ühinemise, jagunemise või 

ümberkujundamisega, kui õigusjärglane ei soovi jätkata majandustegevuse teostamist selleks 
ettenähtud tähtaja jooksul, 

3. Kohtuotsus (AGewO § 90). 
 

4.2.1.2. Majandustegevusega tegelemise õiguse äravõtmine 
MTS üldosa kontseptsioonis pööratakse erilist tähelepanu majandustegevuse küsimusele, kuidas 
kujundada regulatsioon majandustegevuse lõpetamisel haldusorgani poolt ning mis võiks olla 
katusterminiks, mis hõlmaks enda alla nii tegevusloa kehtetuks tunnistamise ja peatamise kui muu 
majandustegevuse keelamise. Siinkohal on jõutud järeldusele, et selleks võiks sobida 
„majandustegevuse õiguse äravõtmine“ , see on haldusakti andmine, millega isiku 
majandustegevusest lähtuva ohu kõrvaldamiseks võetakse temalt ära õigus tegeleda 
majandustegevusega haldusaktis näidatud tegevusaladel. Majandustegevuse õiguse äravõtmise 
vormid on tegevusloa peatamine ning tegevusloa kehtetuks tunnistamine  ja majandustegevuse 
keelamine (osaline, ajutine, tähtajaline, tähtajatu keelamine, seotud isikute tegevuse keelamine). 
Ülejäänud majandustegevuse lõppemise juhtumeid võib võrreldes majandustegevusega tegelemise 
õiguse äravõtmisega pidada vähemproblemaatiliseks 
 

4.2.2. Majandustegevuse keelamine (ärikeeld) 

Välisriigid: GewO § 35 lg 1, lg 7a, lg 8, lg 9, DIHT-juhis 1981 nr 18, DIHT-eelnõu § 11, AGewO §§ 85-
93, GewO 21 2003 § 35 jj, GewO 21 2008 § 27 jj 
 
4.2.2.1. Majandustegevuse keelamisega seotud mõisted 
Esmalt tuleks sisustada majandustegevuse keelamisega seotud mõistete spektrum. 
Majandustegevuse keelamine  on ettevõtjalt majandustegevuse õiguse äravõtmine 
teatamiskohustusega tegevusalal, ettevõtjalt majandustegevuse õiguse äravõtmine 
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tegevusloakohustusega tegevusalal kontrolliesemesse mittekuuluvate nõuete rikkumise tõttu ning 
ettevõtjaga seotud isikult majandustegevuse õiguse äravõtmine (Välisriigid: GewO § 35 lg 1, lg 7a, lg 
8, lg 9, DIHT-juhis 1981 nr 18, DIHT-eelnõu § 11, AGewO §§ 85-93, GewO 21 2003 § 35 jj, GewO 21 
2008 § 27 jj. Osaline majandustegevuse keelamine  on juhtum, kus majandustegevuse asutus 
keelab majandustegevuse ühel või mitmel ettevõtja tegevusalal. Ajutine keelamine  on analoog 
tegevusloa peatamisele: majandustegevus menetluse ajaks kuni asjas lõpliku otsuse tegemiseni. 
Majandustegevusega tegelemise võib ära keelata ka tähtajaliselt , kui asjaoludest sõltuvalt võib 
eeldada, et see on piisav ettevõtja hilisema seadusliku tegevuse tagamiseks. Tähtajatu keelamine  
on haldusmenetluses tehtud lõplik otsus isikult majandustegevuse õiguse äravõtmise kohta. 
Ettevõtjaga seotud isikul  võidakse majandustegevus keelata juhul, kui ettevõtja on juriidiline isik. 
Juriidilise isiku puhul ei ole üksnes ettevõtjaga piirduv keelamine sageli eriti efektiivne. Regulatsioon, 
kus keeld automaatselt rakenduks ka teatud kategooria ettevõtjaga seotud isikute suhtes, ei oleks 
ilmselt proportsionaalne. Väärteoasjade lahendamisel on Riigikohus korduvalt rõhutanud, et juhatuse 
liikme staatus ei õiguste 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 
karistusõiguslike „seotud isikutele“ kohaldatavate meetmete kõrval ka neile ka haldusõiguslikke 
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. 
 
4.2.2.3. Majandustegevuse keelamise alused: oht vs mitteusaldusväärsus 
 
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 
 
a) Keelamise vajalikkus ja põhijuhtumid 
Kui reguleeritud majandustegevuse puhul on võimalik tegevusluba põhimõtteliselt alati peatada ja 
kehtetuks tunnistada tegevusloa aluseks olnud nõuete rikkumisel või asjaolude muutumisel, siis vaba 
majandustegevuse puhul on küsitav, millal saab majandustegevuse asutus sekkuda. Samuti tekib 
sekkumisvajadus ka reguleeritud majandustegevuse puhul olukorras, kus tegevusloa peatamise või 
kehtetuks tunnistamise alused puuduvad, st tegevuslaokohustus on täidetud, kuid siiski tekitab 
majandustegevus ohtu. Seega peab leiduma subsidiaarne keelamisnorm, mis on võimaldab nii vaba 
kui reguleeritud majandustegevust pärast leebemate meetmete kasutamist keelata. Leebem meede 
antud tähenduses on selgelt väiksema riiveintensiivsusega kodifitseeritud meede.  
Majandustegevuse keelamise alused on reeglina seotud kahe põhijuhtumiga: ettevõtja 
majandustegevuse kestev vastuolu õigusaktide nõuete ga ning õigusaktide nõuete korduvad ja 
samalaadsed rikkumised ettevõtja poolt.  Esimesel juhul on keelamise põhjendamine 
väheproblemaatiline seetõttu, et ettevõtja ei kõrvalda õigusrikkumist vaatamata majandustegevuse 
asutuse püüdlustele (nt pärast väärteomenetlusi ja ettekirjutusi). Keerulisem on aga olukord teisel 
juhul, sest ettevõtja kõrvaldab küll pärast ettekirjutust või väärteomenetlust puudused, kuid rikub 
vahetult pärast seda samalaadseid nõudeid uuesti. Seetõttu on küsitav, kas tuleks seadusega ette 
näha kindel aeg, mille jooksul ettevõtja „mängust” välja jäetakse. Saksa õiguses selline tähtaeg 
puudub, öeldakse üksnes, et majandustegevuse jätkamist võib lubada kohe pärast seda, kui 
keelamise aluseks olnud asjaolud on ära langenud (GewO § 34 lg 6 ls 1). Siiski täpsustatakse seda 
seeläbi, et ühe aasta jooksul pärast keelamist võib majandustegevuse jätkamist lubada vaid juhul, kui 
esinevad erilised põhjused (GewO § 35 lg 6 ls 2). Lisaks tuleb arvestada, et ettevõtja tegevuse 
keelamisele tegevusloakohustusega tegevusalal ei saa aluseks olla kontrolliesemesse kuuluvate 
nõuete rikkumine, sest sellisel juhul tuleb kõigepealt kohaldada tegevusloa peatamist või kehtetuks 
tunnistamist (subsidiaarsusprintsiip).  Kui ettevõtjaga seotud tegevusloa kehtetuks tunnistamine ei 
ole mingil põhjusel võimalik, siis on võimalik tema majandustegevus keelata ka kontrolliesemesse 
kuuluvate nõuete rikkumise korral. 
 
b) Majandustegevuse keelamise materiaalsed alused 
Majandustegevuse keelamine tähendab majandustegevuslike põhiõiguste kasutamise keelamist, 
mistõttu on tegu PS § 29 ja § 31 kaitseala tugevaima riive vormiga. Seega ei saa majandustegevuse 
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asutus kergekäeliselt majandustegevust keelata ning üldine keelamisnorm tuleb kujundada selliselt, et 
see tagaks proportsionaalsuse. Seetõttu on keeruline formuleerida üldist volitusnormi, mille alusel 
mistahes majandustegevust keelata saab. Küsimus on, kas MTS üldosas tuleks sätestada 
keelamise üldised materiaalsed alused, sest kuigi o n teada rikkumise põhijuhtumid, on 
küsitav, millal ületab majandustegevuse nõuete rikk umine tegelemise jätkamise lubatavuse 
piiri ning kas tuleks selle üle otsustamiseks sätes tada MTS üldosa seaduses materiaalne alus 
või piisab üldisest korrakaitseõigusest. KorraKS eelnõus keelamisalus täna puudub. Küll tuleb 
kõne alla leebem meede KorraKS § 24 tähendus, st majandustegevuse asutuse võimalus hoiatada 
majandustegevusega tegelevat isikut ning teha ettekirjutuse korrarikkumise kõrvaldamiseks nimetatud 
tähtaja jooksul (vt ka üleval § 15 p 2.2.3). Samuti võiks korraks § 25 pidada volituseks 
majandustegevuse takistamisel, kui pärast keelamist majandustegevus jätkub. Seega paikneks 
majandustegevuse üldine keelamisnorm  korraks § 24 ja § 25 vahel. 
 
c) Isiku usaldusväärsus keelamise alusena 
Eriti tuleb tähelepanu pöörata küsimusele, milliste õigusmõistetega selline üldine majandustegevuse 
keelamise volitusnorm sisustada. Saksa ja Austria õiguskirjandusele ning kohtupraktikale tuginedes 
tuleb peamise ettepanekuna esile tuua isiku usaldusväärsust , mis sisuliselt tähendab otsust selle 
kohta, kas isik on edaspidi avalikkusele ohtlik (GewO 35 lg 1, AGewO § 95) . Seejuures on Saksa ja 
Austria õiguses usaldusväärsus majandustegevuse üldosas sätestatud iseseisvaks 
majandustegevuse keelamise aluseks. Majandustegevusega tegeleva isiku usaldusväärsust, 
peetakse Saksa ja Austria õiguses valdavalt kõikides majandustegevuse valdkondades 
majandustegevuse lubatavuse olulisimaks materiaalseks eelduseks1058. Nii on välisriikide eeskujul 
võimalik ka MTS üldosa seadusesse sisse viia üldine alus majandustegevuse keelamiseks ning 
sistada see usaldusväärsuse mõistega. Kuigi üldise keelamisnormi vajalikkuses on siinkohal raske, 
kui mitte võimatu kahelda, on vägagi küsitav, kuivõrd otstarbekas on suhteliselt uue õigusmõiste, st 
ettevõtja usaldusväärsuse sisse toomine Eesti õiguskorda. Majandustegevusega tegeleva isikuga 
seotud usaldusväärsuse positiivdefinitsioon oleks otstarbekas kaalutlusel, et see on dünaamilise 
karakteri tõttu sobivaks üldise keelamisnormi võtmemõisteks. Ilmselt külvaks usaldusväärsus siiski 
tegelikkuses – vähemalt esialgu – rohkem paanikat ja segadust, kui tooks selgust. "Usaldusväärus" 
ahvatleb end psühhologiseerivalt tõlgendama ning loob mulje haldusorganile jäetud „tohutu suurest” 
kaalutlusruumist. Isegi juhul, kui püüda see mõiste võimalikult objektiivselt sisustada, võib 
kohaldamispraktika (vähemalt kuni esimeste Riigikohtu lahenditeni) minna teist teed. Seega tuleks 
pigem otsida teisi pidepunkte, mille abil üldist keelamisnormi kehtiva õigusega seostada.  
 
d) Isiku ohtlikkus keelamise alusena 
Siin tuleb usaldusväärsuse mõiste asendamisel peamise variandina kõne alla korrakaitseseaduse 
eelnõu dogmaatikaga: isiku majandustegevus keelatakse, kui  selle käigus  pannakse toime 
korrarikkumine ning on olemas edaspidiste korrarikk umiste oht . Toime pandud korrarikkumise 
puhul on reeglina võimalik eristada kestvat rikkumist ning korduvat samalaadset rikkumist. Sellisel 
juhul võib põhimõtteliselt isegi usaldusväärsuse mõistest loobuda ning lähtuda täielikult ohust. Uue 
mõiste tarvituselevõtt ning olemasoleva ohu mõiste kasutamine MTS üldosas on vajalik juhul, kui 
olemasolevatega läbi ei saa või kui see on olemasolevast parem. Antud juhul ei saa  väita, et 
"usaldusväärsus" oleks täiesti uus (vdl HKTS § 12, teenuste direktiiv art 33) ning ohu mõiste 
kasutamine viisil, nagu seda taotletakse, harjumuspärane. Tänane majandustegevuse järelevalve ei 
lähtu süstemaatiliselt ei ühest ega teisest mõistest. Siin tuleb jälle viidata alles eelnõu staadiumis 
olevale KorrKS-le, mis annab vähemalt ohu mõistele süstemaatilise käsitluse, ohu mõistest lähtub ka 
KKSÜS eelnõu. Majandustegevuse keelamine ohu alusel on lubatav, kui on olemas korrarikkumine 
KorraKS § 4 lg 1 tähenduses ning edaspidise korrarikkumise oht korraks § 4 lg 2-4 tähenduses. 
Seega ohu mõiste puhul saame siiski rääkida juba Eesti õiguse kontekstis välja töötatud 
lahendustest, "usaldusväärus" tuleks MTS üldosal endal sisustada. Samas ei ole käesoleval hetkel ei 
näha ühtegi usaldusväärsuse mõiste aspekti, mis vääriks kasutamist, ent mida ei saaks avada ohu 
mõiste kaudu. Nii võiks ohtlikuks lugeda ka isik, kes on pahatahtlikult põhjustanud sundlõpetamise. 
Seega tuleb otsustada ohu mõiste kasuks. Tundub, et "usaldusväärus", erinevalt "ohust", ei ammenda 
kõiki keelamise juhtumeid. Nt olukorras, kus algne ohuprognoos on osutunud ekslikuks seetõttu, et 
keskkonnamõju hindaja ei ole osanud ette näha kõiki mõjusid või on nende toimet alahinnanud, ei saa 
usaldusväärsuse mõistet talumatult laiaks venitamata väita, et majandustegevust teostav isik on 
osutunud ebausaldusväärseks (kui nii väita, siis ei saa enam keegi aru, mida selle mõistegi silmas 
peetakse). Samas on seda lihtne reguleerida ohu mõiste kaudu, mida KKSÜS on ka teinud.  
                                                      
1058 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. 
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e) Lubatavuspiirangute ja teostamispiirangute eristamise roll keelamisel 
Samas ilmneb majandustegevuse keelamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise juures vaba ja 
reguleeritud majandustegevuse sisulise eristamise rakendamise vajadus, st tuleb püüda määratleda 
ühest küljest tingimusi, mille rikkumine võib olla aluseks tegevuse üldisele keelamisele ning teisest 
küljest tingimused, mille rikkumine on aluseks tegevusloa kehtetuks tunnistamisele 
(majandustegevuse lõppemise materiaalsed alused). Siinkohal kerkib kõigepealt esile vajadus 
eristada kehtivas õiguses leiduvaid tingimuse intensiivsuse alusel, st milline tingimus on üksnes 
teostamispiirang („kuidas”) ja milline tingimus on niivõrd intensiivne, et selle täitmisest sõltub 
majandustegevuse lubatavus („kas”). Kui rikutakse tingimust, mida võib intensiivsusest lähtuvalt 
pidada juurdepääsupiiranguks (nt kvalifikatsiooninõuded, vanusepiirangud, seadusega sätestatud 
standartidele vastamine) ning mis ei olnud tegevusloakohustuse kontrolliesemeks, on sisuliselt tegu 
loareservatsioonita seadusliku keelu rikkumisega (illegaalsus) ning majandustegevuse keelamisel on 
materiaalne alus olemas. Siinkohal ilmneb järeldus juurdepääsupiirangute (nn „kas-tingimuste) 
materiaalse sisu kohta: rikkumise õigustagajärjena saab tegevusloa kehtetuks tunnistada või 
majandustegevuse keelata vastavalt sellele, kas lubatavusnõue oli kontrolliesemeks või mitte. 
Problemaatilisem on aga hoopis puhtalt teostamisnõu ete rikkumine, st rikutakse nõuet, mis ei 
ole niivõrd intensiivne piirang, et selle rikkumise  võiks samastada seadusliku keelu 
rikkumisega ning (nt tarbijakaitseõigusest tulenevad kvaliteedinõuded, järelevalve talumise kohutus, 
turule lastud käitise ning toote või teenuse jälgimisnõue, reklaamipiirangud, kaupluste müügiaegade 
piirangud, vastutava isiku määramise nõue, kohustused maksumaksjana, tööandjana, 
raamatupidamiskohustuslasena jne). Seega kehtivad vastavalt piirangu intensiivsusele ka 
majandustegevuse keelamise õigustamiseks erinevad kriteeriumid: juurdepääsupiirangute rikkumisel 
on majandustegevuse keelamise õigustamine kergem, kui paljalt majandustegevuse teostamisviisi 
piiranguteks olevate nõuete rikkumisel. Ohu hindamisel tuleb arvestada rikkumise raskust, s t 
tuleb eristada, kas rikutakse üksnes teostamispiira ngut või lubatavuspiirangut. 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 seletusiri lk 23). Seega võiks püüelda selle poole, et kehtiks põhimõte, et 
teostamispiirangute rikkumine on kergem, kui lubatavuspiirangute rikkumine ning vajab suuremat 
edaspidise rikkumise tõenäosust. Keeruline on aga seadustehniliselt lubatavuspiiranguid ja 
teostamispiiranguid majandustegevuse keelamiskriteeriumitena rakendada. Ilmselt võiks olukorra 
seadustehniliselt lahendada KorraKS § 4 lg-s 3 nimetatud kõrgendatud ohu kaudu, öeldes, et 
majandustegevuse keelamine teostamisnõuete rikkumise tõttu on lubatav üksnes edasiste 
korrarikkumiste tekkimise kõrgendatud ohu korral. 
 
f) Keelamisnormi määratlemine 
Seega oleme siinkohal jõudnud tulemuseni, et majandustegevuse lõppemist ja peatumist puudutavas 
peatükis sisaldub riigile üldine volitusnorm majandustegevuse keelamiseks pigem ohu kui 
mitteusaldusväärsuse alusel. Siiski tuleb veel rõhutada, et seaduse ühtse ning eesmärgipärase 
rakendamise huvides ei tohiks majandustegevuse keelamise aluseks olla ka haldusorgani 
tõlgendamisruumiga määratlemata õigusmõiste1059 (nt usaldusväärsus või üksnes oht), st omada 
kohtulikult mittekontrollitavat tõlgendamisruumi. Pigem tuleks püüda keelamisnormi määratleda 
ning täpsustavalt sätestada, et keelamisotsus põhin eb prognoosil ning eelkõige prognoosil 
ohu kohta, mille koostamine peab põhinema tõendatav atel ja täielikult kohtulikult 
kontrollitavatel majandustegevusega seotud faktidel . Eelkõige koostatakse prognoos selle alusel, 
kuidas isik on seni täitnud majandustegevuse nõudeid. Eesti õiguses oleks ilmselt ka otstarbekas 
siduda ohutus näiteks „hoolsuskohustuse” mõistega. Juhul kui isik rikub tahtlikult või hooletuse 
tagajärjel majandustegevuslikku hoolsuskohustust, võib rikkumist pidada ohuprognoosi kindlaks 
aluseks. Juhul, kui isiku majandustegevusest lähtub korrarikkumise oht, võib avaliku võimu kandja 
majandustegevust piirata, keelata ning vajadusel ka takistada. Kuna tegemist on üldise 
volitusnormiga, siis oleks tegu subsidiaarse sättega, mida kohaldatakse üksnes spetsiaalsete 
volitusnormide puudumisel. 
 

                                                      
1059 Saksa keeles unbestimmter Rechtsbegrifff mit Beurteilungsspielraum.  
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g) Üldise keelamisnormi ettepanek:  
Majandustegevuse asutus võib majandustegevuse täielikult või osaliselt keelata juhul, kui: 

- majandustegevusega tegelev isik rikub kestvalt seadusega sätestatud majandustegevuse 
tingimusi või rikub korduvalt samalaadseid majandustegevuse tingimusi (st on olemas 
korrarikkumine KorrakS § 4 lg 1 tähenduses ja edaspidise korrarikkumise oht KorrakS § 4 lg 
2-4 tähenduses) ning on olemas tõendid, et isik on edaspidi avalikkuse suhtes ohtlik. 

- üksikjuhtumil läbiviidava ohuprognoosi koostamine p eab põhinema tõendatavatel ja 
täielikult kohtulikult kontrollitavatel majandusteg evusega seotud faktidel.  

- Majandustegevuse keelamisel ei saa isik tegutseda ettevõtjana ja juriidilise isiku esindus- 
ning juhtorganites. Arvestades aga seda, et tegelikkuses leiavad keelu saanud isikud lihtsalt 
teisi võimalusi ja kõrvalteid ettevõtte juhtimise mõjutamiseks, võiks kaaluda lisaks eelnevale 
ka keelamise adressaadiks olnud isikutel ka enamusaktsionäriks ja -osanikuks olemise ning 
ettevõtte faktilise juhtimise ja juhtimisotsuste mõjutamise. 

- Keelatud majandustegevuse võib isiku taotlusel taas lubada (st tunnistada ohutuks), kui 
majandustegevusega tegelev isik või tema esindaja tõendavad, et majandustegevust 
teostatakse vastavalt seaduses sätestatud tingimustele ning majandustegevusega ei tekitata 
edaspidi avalikkusele kahju ega põhjusta kahju tekkimise ohtu (ettevõtja tõendamiskoorem). 
Majandustegevusega jätkamise üle otsustamine on majandustegevuse asutuse diskretsioon. 

- Ohu hindamisel tuleb arvestada rikkumise raskust, st tuleb eristada, kas rikutakse üksnes 
teostamispiirangut või lubatavuspiirangut. Teostamispiirangute rikkumine on kergem, kui 
lubatavuspiirangute rikkumine ning vajab suuremat edaspidise rikkumise tõenäosust. 
majandustegevuse keelamine teostamisnõuete rikkumise tõttu on lubatav üksnes edasiste 
korrarikkumiste tekkimise kõrgendatud ohu korral. 

- Täiendavalt võib rõhutada, et majandustegevuse keelamine ohu tõttu saab toimuda üksnes 
avaliku huvi või majandustegevusega seotud isikute kaitseks (GewO § 35 lg 1, lg 7a). 

- Majandustegevuse asutus võib keelata majandustegevuse jätkamise esindaja isiku kaudu 
(põhjendatud nt juhul, kui ettevõtlus on isiku ainuke elatusallikas). 

- Majandustegevuse asutus võib keelata ka majandustegevusega tegeleva isikuga seotud 
isikutel majandustegevusega tegelemise, kui on olemas faktid, mis tõendavad, et seotud isik 
on korrarikkumise eest vastutav (GewO § 35 lg 1 ls 2 ja lg 7a ning KorraKS § 12). Sellisel 
juhul on keelamise eelduseks majandustegevusega tegeleva isiku majandustegevuse 
keelamine. 

- Juhul, kui majandustegevusele kehtivad erilised keelamisnormid, mis samuti isiku ohtlikkusele 
tuginevad või kui on võimalik tegevusloa peatamine või kehtetuks tunnistamine, ei kohaldata 
MTS üldosa seaduse üldist ohu mõistele tuginevat keelamisnormi (GewO § 35 lg 8). 

- Leebema meetmena võib majandustegevuse asutus hoiatada majandustegevusega tegelevat 
isikut ning teha ettekirjutuse korrarikkumise kõrvaldamiseks (KorrKS § 24) nimetatud tähtaja 
jooksul (vt ka üleval § 15 p 2.2.4.1.). 

- Kui pärast keelamist majandustegevus jätkub, võib majandustegevuse asutus asuda 
majandustegevust takistama (KorrKS § 25). 

- Kui majandustegevusega tegelemise keelamist põhjustavad asjaolud puudutavad ainult 
mõnda tegevusala, võib majandustegevusega tegelemise keelata ainult vastavatel 
tegevusaladel, kui võib eeldada, et ettevõtja tegeleb teistel tegevusaladel vastavalt 
majandustegevuse nõuetele. Majandustegevusega tegelemist tuleb edasi lubada viivitamatult 
pärast seda, kui keelamise aluseks olnud põhjused on ära langenud. 

 
h) Oht ja risk 
Oht on olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu ja sotsiaalse kogemuse põhjal 
võib pidada piisavalt tõenäoliseks, et tekib oluline negatiivne mõju käesoleva seaduse õigushüvele 
(GüKG § 3 lg 3, GewO 21 2003 § 2 lg 7, KorraKS § 4 lg 2, KKSÜS § 4). Ohu defineerimine MTS 
üldosas ei ole otseselt vajalik, kuid siiski on see kasulik selguse huvides lahti kirjutada, sest see on 
oluliseks mõisteks majandustegevuse keelamisel. Viide KorrKS §-le 4 võimaldaks majandustegevuse 
asutusel arvestada ka kõrgendatud ohuga, olulise ohuga, vahetu ohuga ning ohukahtlusega. Lisaks 
võib majandustegevuse keelamist paindlikumaks muuta ka riski mõiste nimetamine, mida ei tunne küll 
korraks, kuid mis on nii Euroopas kui ka Eestis käibel keskkonnahüvede kaitsmise õiguses (GewO 21 
2003 § 2 lg 8, UGB-KomE § 2 nr 5, korraks § 4 lg 2, KKSÜS § 5). Riski all mõistetaks mitte üksnes 
vähese tähtsusega negatiivse mõju tekkimise võimalikkust käesoleva seaduse õigushüvele, kui see ei 
ole praktiliselt välistatud. 
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i) Ohutuse eeldamine 
Kuivõrd ohutus on üldiseks aluseks majandustegevuse keelamisel, tuleb seda pidada ka 
majandustegevusega alustamise üldiseks eelduseks. See on ka hea, sest see sunniks ettevõtjat enne 
majandustegevusega alustamist vastavate majandustegevusele esitatavate nõuetega tutvuma. Vaid 
nii saab isik alustada ja teostada majandustegevust vastavalt seadusega ette nähtud 
majandustegevuse nõuetele ning vältida korrarikkumiste ohu tekkimist. Majandustegevuse 
teostamine vastavalt seaduses sätestatud majandustegevuse tingimustele ei eeldaks põhimõtteliselt 
kõikide majandustegevuse suhtes kehtivate normide eksplitsiitset tundmist. Juhul, kui see siiski 
vajalikuks peaks osutuma, tuleb seda kontrollida tegevusloakohustuse täitmise raames. 
Põhimõtteliselt loetakse ohutus tõendatuks ka juhul, kui ettevõtja de facto seadust järgib ega jää 
majandustegevuse asutusele negatiivsest aspektist silma. Mõeldav on, et majandustegevuseks 
vajalike õiguslike raamide tundmiseks ei pea läbi lugema seadust, vaid piisab selleks ette nähtud 
kokkuvõtliku materjali vahendusel saadud teadmistest (nt kasvõi vastavas veebiportaali kaudu 
saadud teave). Et mitte tekitada olukorda, kus iga majandustegevuse asutusel on kohustus iga 
alustava ettevõtja puhul kontrollida tema ohutust tasuks sisse viia regulatsioon, mille kohaselt 
majandustegevuse alustamise korral isiku ohutust eeldatakse, kui ei ole näha erilisi põhjuseid 
(ohutuse fakultatiivne kontroll). 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 täielikult kontrollitavatel faktidel. Ohutuse 
nimetamine majandustegevuse üldiseks nõudeks ei too  seega endaga kaasa ametiasutusele 
möödapääsmatut ohutuse kontrollimiskohustust.  Pigem otsustab kontseptsioon 
majandustegevuse vabaduse põhimõttele vastavalt, et iga majandustegevusega tegeleva isiku 
ohutust eeldatakse. Oletusregulatsiooni ülesanne on teha selgeks, et majandustegevuse asutus võib 
sekkuda üksnes vastavate konkreetsete faktliiste asjaolude esinemise korral. Samuti tuleb 
majandustegevuse asutusel sekkuda, kui on konkreetsed faktilised asjaolud, mis põhjendavad ohu 
olemasolu. Konkreetseteks asjaoludeks võiksid olla muu hulgas näiteks HKS § 12 lg-s nimetatud 
asjaolud. Ohutust peavad tõendama majandustegevusega tegelev isik ning olemasolu korral ka tema 
esindaja. 
 
j) Majandustegevuse keelamine tsiviilõiguslike kohustuste täitmata jätmise tõttu 
Osaliselt arutatakse saksa õiguskirjanduses, kas peaks mitteusaldusväärse majandustegevuse 
keelamise instituuti laiendama ka kaitsele ebaaususe eest tsiviilõiguslikes tehingutes, eelkõige 
majandustegevusega tegeleva isiku maksumoraali suhtes. Sellist laiendatud tähendust võiks 
põhjendada majandustegevusega tegeleva isiku majandusliku võimekuse puudumisega, mis 
omakorda avalikku huvi ohustada võiks. Teisest küljest ei oleks õige majandustegevuse õiguses 
hoolitseda tsiviilõiguslike nõuete täitmise eest, sest see võib tõenäoliselt vastuolus olla MTS üldosa 
alguses kodifitseeritud  põhimõttega, et majandustegevuse piiramine on õigustatud vaid avalikule 
huvist tulenevate kaalukate põhjustega, kuid mitte üksikute võlausaldajate huvidega. Seega tuleb 
tõmmata piir selliselt, et tsiviilõiguslike kohustuste täitmata jätmine ei ole  reeglina 
majandustegevuse keelamise aluseks, välja arvatud j uhul, kui majandustegevusega tegelev 
isik paneb samal ajal toime karistatava teo, sest s eeläbi ilmnevad tervikkäitumisele omased 
puudused, millest omakorda mitteusaldusväärsust või b järeldada.  
 
k) Võimalikud juhtumid, mil isik on ohtlik  
Ohtlikkus on olemas eelkõige siis, kui isik on kestvalt rikub majandustegevuse nõudeid või rikub 
korduvalt samalaadseid nõudeid1060. Selliseid rikkumise tõendavad eelkõige ettekirjutused ning 
karistusõiguslikud menetlused.  
 
4.2.2.4. Majandustegevuse keelamise õigustagajärg 
 
Välisriigid: GewO § 35 lg 6, DIHT-juhis 1981 nr 18, DIHT-eelnõu 1991 § 11, GewO 21 2008 § 30 lg 
 
a) Keelamisotsuse ulatus 
Täpsustamist vajab keelamise ulatus, siin peaks olema vähemalt kaks reeglit. Esiteks võib keelata 
üksnes sellistel aladel tegutsemist, milles rikkumi ne aset leidis . Selline regulatsioon välistab 
võimaluse, et mitmel alal tegutsevat ettevõtjal, kes rikub teatud spetsiifilisi nõudeid ühes valdkonnas, 

                                                      
1060 Vt juhtumite kohta, millal on olemas täielikult tõendatavad ja kontrollitavad isiku mitteusaldusväärsust põhjendavad faktid:  
P.-J. Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO § 35 äärenr 36 jj. 
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keelatakse majandustegevus teises valdkonnas, ent ei välista keelamist mitmeid valdkondi 
reguleerivate üldnõuete (nt tarbijakaitsenõuded, keelenõuded jms) konkreetses valdkonnas rikkumise 
eest. Teiseks tuleb õigusselguse huvides keelamise ulatus keelamise otsuses täpselt sätestada. 
Analoogiliselt tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetlusega saab korduvate ja samalaadsete 
rikkumistega seoses majandustegevust keelata vaid juhul, kui isik ei tõenda, et ta on täitnud rikutud 
nõuete täitmise tagamiseks ettevõtja hoolsuskohustuse.  
 
b) Majandustegevuse jätkamine ohu äralangemise korral (GewO § 35 lg 6) 
Majandustegevusega tegelemise keelamise korral ei saa ettevõtja teostada majandustegevust seni,  
kui majandustegevuse asutus on teinud otsuse isiku ohutuse tunnustamise ning majandustegevuse 
lubamise kohta. Küsitav on, kas lubada isikul esitada uut majandustegevusteadet või taotleda 
tegevusloa väljaandmist tegevusala osas, mille osas majandustegevusega tegelemine keelati ning 
kas oleks vaja sätestada tähtaeg, pärast mida majandustegevusega tegelev isi k võib esitada 
taotluse majandustegevust jätkamiseks . Sellise tähtajaga oleks võimalik vältida majandustegevuse 
isiku taotlust majandustegevusega jätkamiseks vahetult pärast majandustegevuse keelamist. Samas 
võib tekkida olukord, kus majandustegevusega tegelev isik suudab usaldusväärsuse tagada kiiremini, 
kui seadusliku tähtaja jooksul. Nii oleks võimalik sätestada näiteks, et ühe aasta jooksul pärast 
majandustegevuse keelamise otsuse õigusmõju tekkimist võib majandustugevuse jätkamist lubada 
vaid majandustegevusega tegeleva isiku kirjalikul taotlusel, kui selleks on olemas erilised põhjused 
(GewO 21 2008 § 30 lg 2 ls 2). Siiski tuleks sellele küsimusele seaduspaindlikkuse huvides vastus 
leida üksikjuhtumipõhiselt. Seetõttu võiks MTS üldosa sätestada üksnes, et majandustegevusega 
tegelevale isikule tuleb tema kirjaliku taotluse alusel lubada majandustegevusega tegelemise 
jätkamine, kui faktid õigustavad seisukohta, et majandustegevusega tegeleva isiku ohutus on olemas. 
Tõendamiskohustus on seejuures ettevõtjal. Taotluse keelava haldusakti kehtetuks 
tunnistamiseks võib isik esitada igal ajal.  Taotluse esitamine on võimalik elektroonilisel kujul. 
Taotlus võidakse positiivselt lahendada vaid juhul, kui isik esitab kava selle kohta, kuidas ta täidab 
hoolsuskohustust varasemalt tema või temaga seotud ettevõtja poolt rikutud majandustegevuse 
nõuete täitmise tagamiseks. Sellisel juhul tuleb keelamisotsus kehtetuks tunnistada. Kuna erinevalt 
tegevusloa menetlusest, kus kontrollieseme nõuete kestvat rikkumist kõrvaldamata ei ole niikuinii 
võimalik uut luba saada, antud juhul kontrolliese puudub, siis peab keelu mahavõtmist taotleva isiku 
poolt esitatud kava puudutama mistahes keelamise aluseks olnud varasemate rikkumiste vältimist. 
Majandustegevusega tegelemise lubamiseks võib majandustegevuse asutus lubada, et majandamist 
jätkaks majandustegevusega tegeleja asemel tema esindaja. Kui majandustegevusega tegelemise 
keelamise aluseks olevad asjaolud puudutavad majandustegevusega seotud isikut (nt vastutav isik 
või lisategevuskoha juhataja), peab ettevõtja majandustegevuse jätkamiseks määrama uue isiku 
(GewO § 35 lg 4). Kindlasti väärib omaette tähelepanu võimalike paralleelmenetluste teema 
olukorras, kus samaaegselt otsustatakse nii ettevõtja kui temaga seotud isiku majandustegevuse 
keelamist või ettevõtjalt tegevusloa äravõtmist ning temaga seotud isiku majandustegevuse keelamist. 
 
c) Majandustegevusega jätkamise lubamine esindaja kaudu (GewO 35 lg 2) 
Majandustegevusega tegeleva isiku kirjaliku taotluse alusel tuleb majandustegevuse asutusel lubada 
majandustegevuse jätkamist esindaja kaudu, kes tagab majandustegevuse ohutu jätkamise (vdl 
GewO 35 lg 2). 
 

4.2.3. Majandustegevuse keelamismenetlus 

 
Välisriigid: GewO § 35 lg 2, 3, 4, 6, 7, DIHT-juhis 1981 nr 18, DIHT-eelnõu 1991 §§ 11 ja 12, AGewO 
§ 361, GewO 21 2003 § 36, GewO 21 2008 § 28 
 
4.2.3.1. Keelamiseks pädev asutus  
Majandustetegevuse keelamisel on pädev majandustegevuse asutus, kelle tööpiirkonnas asub 
majandustegevuse asukoht või on tahe tööpiirkonda majandustegevuse asukoha loomiseks (vdl 
GewO § 35 lg 7). Majandustegevuse täide viimisel on pädev majandustegevuse asutus, kelle 
tööpiirkonnas majandustegevust teostatakse või teostada tahetakse. Majandustegevuse asukoha 
puudumisel on majandustegevuse keelamiseks ja selle täide viimiseks pädev majandustegevuse 
asutus, kelle tööpiirkonnas asub majandustegevusega tegeleva isiku elukoht või kelle tööpiirkonnas 
majandustegevust teostatakse või teostada tahetakse. 
 
4.2.3.2. Huvitatud asutuste ja isikute ärakuulamisõigus (GewO § 35 lg 4) 
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Enne majandustegevuse keelamist tuleb majandustegevuse asutusel ära kuulata 
majandustegevuslikult relevantsed järelevalve asutused (HMS § 40). Võimalik on sätestada ka, et ära 
tuleb kuulata veel teisi keelamisest huvitatid, näiteks Kaubandus- ja Tööstuskoda. Neile tuleb teada 
anda majandustegevusega tegelevale isikule ette heidetavad asjaolud ning edastada seisukoha 
võtmiseks vajalikud materjalid. Ärakuulamise võib ära jätta, kui viivitusest tuleneva kahju 
ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult tegutseda (HMS § 40 lg 3 p 1). Sellisel 
juhul tuleb majandustegevuse asutusel nimetatud huvitatuid asutusi ja isikuid teavitada.  
 
4.2.3.3. Kohtuotsusega arvestamise kohustus 
Kui majandustegevuse asutus tahab majandustegevuse keelamismenetluses arvestada asjaoludega, 
mis on varem olnud majandustegevusega tegeleva isiku vastu peetud karistusõigusliku 
kohtumenetluse otsuse tegemise aluseks, ei või otsuse sisust majandustegevusega tegeleva isiku 
kahjuks kõrvale kalduda osas, mis puudutab: 

- asjaolude kindlaks määramist 
- süüküsimuse üle otsustamist või 
- küsimuse otsustamist, kas majandustegevusega tegelev isik paneb edasise 

majandustegevuse raames toime õigusvastaseid tegusid karistusseadustiku § 49 ja § 49¹ lg 1 
tähenduses1061 ning kas on vaja nende ohtude vältimiseks majandustegevus keelata. 

 
4.2.3.4. Keelamismenetluse jätkamine majandustegevusest loobumise korral 
 
Välisriigid: GewO 21 2008 § 28 lg 4, DIHT-juhis 1981 nr 18, DIHT-eelnõu 1991 § 12 lg 2 
 
Majandustegevuse keelamismenetlust võib jätkata ka siis, kui majandustegevusest 
keelamismenetluse jooksul loobutakse. Mitme isiku vastu suunatud majandustegevuse 
keelamismenetlust võib pidada teineteisest sõltumata. 
 
4.2.3.5. Majandustegevuse tõendi tagastamise kohustus 
Keelamisotsuse õigusmõju tekkimisega tuleb viivitamatult pädevale majandustegevuse asutusele 
tagastada majandustegevuse tõend koos kinnitatud ärakirjadega. Majandustegevuse asutus võib 
majandustegevuse tõendi ära võtta juba varemal ajahetkel alates keelamismenetluse alustamisest, 
kui viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult tegutseda 
(HMS § 40 lg 3 p 1). 
 

4.2.4. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine ning kehti vuse peatamine 

 
Välisriigid: GewO § 32, GewO 21 2008 § 23, BImSchG § 21, 3 lg 5 ja 5a, GüKG, VwVfG §§ 48 f; Eesti 
õigus: HMS §§ 64 jj, KKSÜS § 54 
 
4.2.4.1. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise ning peatamise skeemi ettepanek (§ 15 punkt 2.3.1.) 
Kõigepealt näeb MTS üldosa ette tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamise üldised alused: 
tegevusloa väljaandnud majandustegevuse asutus võib tegevusloa kehtetuks tunnistada või 
tegevusloa kehtivuse peatada (vdl HMS §§-dele 64-70), kui ei ole täidetud tegevusloakohustus ning 
seda ei täideta majandustegevuse asutuse poolt nimetatud tähtaja jooksul. Tegevusloa peatamine või 
kehtetuks tunnistamine on lubatud üksnes majandustegevusest lähtuva ohu kõrvaldamiseks, kui 
esineb üks järgmistest alustest: 
 

- majandustegevuse vastuolu tegevusloa kontrollieseme nõuetega (eriseadustest tulenevate 
nõuete mittetäitmine); 

- (ettevõtjast mittetingitud) tegevusloa aluseks olnud asjaolude muutumine või uute asjaolude 
ilmnemine. 
 

Siinkohal on oluline, et nimetatud aluseid ei saa rakendada samaaegselt, kuna neil on erinevad 
õigusliku tagajärjed. Juhul, kui on võimalik mõlemat rakendada, siis tuleks rakendada esimest. 
Järgnevalt tuleks kumbagi alust detailsemalt käsitleda. 

                                                      
1061  Vabariigi Valitsuses kooskõlastamisel oleva karistusseadustiku ja äriseadustiku muutmise eelnõu § 2 p 2, arvutivõrgus 
koos seletuskirjaga kättesaadaval: 
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_ELEHT=230424&did=223764&kkring=230424&ver=&nr=1.  
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4.2.4.2. Tegevusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine asjaolude muutumise või uute asjaolude 
ilmnemise tõttu 
Juhtum, kus tegevusloa peatamise ja kehtetuks tunnistamise vajalikkus on tingitud asjaolude 
muutumise või uute asjaolude ilmnemise tõttu, ei vaja ilmselt vaja siinkohal pikemalt käsitlemist, sest 
selle sisustamisel võiks võtta aluseks HMS-s haldusakti kehtetuks tunnistamist puudutavad sätted, 
samuti KKSÜS eelnõu § 54. Kindlasti tuleks sellises menetluses (sarnaselt KKSÜS eelnõuga) anda 
ettevõtjale võimalus tõendada enda vastavust muutunud nõuetele, luba muuta jms.  
 
4.2.4.3. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine eriseadustes sätestatud nõuete mittetäitmise tõttu 
Võttes tegevusloa kehtetuks tunnistamise teiseks aluseks eriseadustes sätestatud nõuete 
mittetäitmise, on oluline, et selle sisustamisel määratletaks esmalt kontrollieseme nõuded. Need on 
nõuded, mille täitmine on eelduseks tegevusloa saamisele. Seaduse seletuskirjas peaks kindlasti 
olema põhjalik selgitus miks see nõnda on, viitega keelamise regulatsioonile. Lühidalt on käesoleva 
tegevusloa peatamise ja kehtetuks tunnistamise aluse mõte järgmine: kui tegevusluba on tõend 
selle kohta, et isik vastab teatud nõuetele, siis k ontrolliesemesse mittekuuluvate nõuete 
rikkumine ei saa seda ümber lükata.  Sellega on probleemideta hõlmatud kõik juhtumid, mille puhul 
majandustegevus või majandustegevusega tegelev isik ei vasta tegevusloa saamise aluseks 
olevatele majandustegevuse eriseadustest tulenevatele nõuetele. Järgnevalt tuleks anda selle aluse 
kaks alaliiki: 
 

- majandustegevuse kestev vastuolu tegevusloa kontrollieseme nõuetega; 
- tegevusloa kontrollieseme nõuete korduvad ja samalaadsed rikkumised. 

 
Siin peaks olema selge, kummal alusel tegevusluba kehtetuks tunnistati, ent võimalik on ka mõlema 
aluse samaaegne rakendamine. Esimese aluse puhul ei ole oluline, kas ettevõtja on hoolsuskohustust 
täitnud või mitte: siin kõrvaldatakse majandustegevusest isik, kes ei vasta nõuetele, mis antud alal 
tegutsemiseks on kehtestatud. Teise aluse puhul on tegemist rikkumistega, mis on pärast rikkumise 
tuvastamist kõrvaldatud. Korduvate samalaadsete rikkumiste avastamine viitab  sellele, et 
rikkumine on kas tahtlik või ei rakenda ettevõtja p iisavaid meetmeid nende vältimiseks.  Sellist 
eeldust saab ümber lükata vaid ettevõtja ise, tõendades, et ta on täitnud kontrollieseme nõuete 
täitmise tagamiseks ettevõtja hoolsuskohustuse (ettevõtja tõendamiskohustus). Juhul, kui ettevõtja 
seda tõendab, siis ei ole tegevusloa sellisel alusel kehtetuks tunnistamine lubatud. Siinkohal on 
pidepunktiks kehtivas õigusest tuttav ettevõtja hoolsuskohustus , mis on ettevõtja kohustus 
rakendada mõistlikke meetmeid majandustegevuse seadusepärasuse tagamiseks ja 
majandustegevusest lähtuva ohu vältimiseks. Seega ühelt poolt näib sellise nõude kehtestamine 
ettevõtjale justkui koormavana, tegelikult on aga selline regulatsioon oluliselt ettevõtjasõbralikum 
kehtivast. Täna on väga tavapärane, et tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks võib olla ka 
ühekordne rikkumine, kusjuures haldusorganite praktikast nähtuvalt ei pöörata seejuures eriti 
tähelepanu küsimusele, milline oli ettevõtja roll tema töötaja poolt toime pandud rikkumises 
(meenutagem alkoholimüügilubade äravõtmisi Tallinnas). 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. Seaduse 
seletuskirjas tuleks kindlasti esitada erinevaid näiteid selle kohta, kuidas hoolsuskohustust täita. Nt 
juhul, kui rikkumise toimepanijaks võivad olla töötajad, eeldab see lisaks töötajate suulise 
instrueerimisele ilmselt ka töösisekorraeeskirjas vajalike reeglite kehtestamist. 
 
Järgnevalt võiks anda rikkumisele põhineva menetluse põhiskeemid, mille rakendamise reeglid on 
allpool neisse juba sisse kirjutatud (vt üleval § 15 punkt 2.2.3.) on: 

1) ettekirjutus – ettekirjutuse täitmata jätmisel tegevusloa kehtetuks tunnistamine;  
2) ettekirjutus koos tegevusoa peatamisega, kui rikkumisest tuleneva ohu kõrvaldamisega ei ole 

võimalik oodata ettekirjutuse täitmiseni – ettekirjutuse täitmata jätmisel tegevusloa kehtetuks 
tunnistamine; 

3) tegevusloa kehtetuks tunnistamine olukorras, kus kehtetuks tunnistamise põhjust ei ole 
võimalik ettekirjutuse abil kõrvaldada. 

 
Ettekirjutuse sisuks on nõue rikkumise kõrvaldamiseks ja/või nõue tõendada hoolsuskohustuse 
täitmist. Nagu ka Eesti analüüsis (üleval § 15) märgitud, ei ammenda need skeemid siiski kõiki 
olukordi. Nii võiks olla eriskeem üldhuviteenuste osutamise antud tegevusloa kehtetuks 
tunnistamiseks, kuna siin on vaja tagada teenuste osutamise järjepidevus. 
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4.2.4.4. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine MTS üldosa seaduses sätestatud alustel 
Küsitav on, kas tegevusluba saab kehtetuks tunnistada või peatada alusel, mis on sätestatud MTS 
üldosas.  Selline alus peaks olema ühine kõikidele tegevusloakohustusega tegevusaladele, kuid ei 
tohiks muutuda liiga üldiseks, mis võimaldaks seaduse kohaldaja meelevaldust. Saksa ja austria 
õiguses on selliseks aluseks tavaliselt isiku mitteusaldusväärsus , mis tähendab sisuliselt isiku 
ohtlikkust avalikkusele (vdl GewO § 35, AGewO § 95). Ilmselt külvaks isiku ohtlikkuse (või veelgi 
enam usaldusväärsuse) hindamine üksnes isoleeritult MTS üldosa seaduse alusel rohkem segadust, 
kui tooks selgust. Seega tuleks piisavalt määratletud kehtetuks tunnistamise ning ülejäänud Eesti 
õiguskorraga haakuva alusena kõne alla pigem ohtlikkuse hindamine korraKS § 4 tähenduses.  
Siiski jääb küsimus, kas seada selline ohtlikkus tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks MTS 
üldosas. Sellele küsimusele jaatava vastuse andmine viiks MTS üldosas süsteemse ebakõlani, sest 
tegevusluba on seadusega sätestatud preventiivne loareservatsiooniga keeld ning juhul, kui MTS 
üldosas sätestada, et tegevusloa saab kehtetuks tunnistada isiku ohtlikkuse tõttu, kehtib väide, et iga 
tegevusloakohustusega majandustegevuse puhul lähtub seadusandja a priori isiku võimalikust 
ohtlikkusest korraKS § 4 tähenduses ning seda tuleb majandustegevuse asutusel tegevusloa 
väljastamisel kontrollida. Sellist juurdepääsupiirangut leevendaks säte, mis ütleb, et 
tegevusloakohustuse kontrollimise käigus eeldatakse isiku mitteohtlikkust. Pigem on aga tegevusluba 
eriseadustes sätestatud preventiivne loareservatsiooniga keeld, mis võimaldab isikule eriseadustest 
tulenevate nõuete täitmisel juurdepääsu majandustegevusele. Isiku ohtlikkuse hindamine seisab 
tegevusloakohustusest väljaspool ning seda hinnatakse nii vaba kui reguleeritud majandustegevuse 
puhul ühtemoodi, st rutiinse järelevalve käigus. Korrarikkumise või selle ohu tuvastamise korral 
tehakse ettekirjutuste tegemine või keelatakse majandustegevus MTS üldosas sätestatud iseseisva 
volitusnormi alusel. Paratamatult tekib aga „ nokk-kinni-saba-lahti” olukord, kus majandustegevuse 
keelamine ohtlikkuse tõttu toob endaga kaasa tegevusloa faktilise otstarbetuse: tegevusluba lubab 
majandustegevuse teostamist, kuid samas kehtib ohtlikkusest tingitud keeld. Seega on 
möödapääsmatu MTS üldosas sätestada, et tegevusloakohustusega majandustegevuse keelamise 
otsus toob endaga kaasa tegevusloa kehtetuse osas, mis kattub majandustegevuse keelamisega. 
Alternatiiviks on sätestada, et korrarikkumise ning selle ohu korral võib majandustegevuse asutus 
tegevusloa osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistada, kuid see oleks, nagu öeldud, MTS üldosa 
süstemaatikaga vastuolus. 
 
4.2.4.5. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise õigustagajärg (§ 15 punkt 2.3.2.) 
Isik võib esitada taotluse uue tegevusloa saamiseks ka koheselt peale vana loa kehtetuks 
tunnistamist. Selline regulatsioon ei muuda tegevusloa kehtetuks tunnistamist tarbetuks või 
ebaefektiivseks. Lähtuvalt tegevusloa kehtetuks tunnistamise alustest võib öelda, et kohene uue 
loataotluse esitamine on reeglina vähetõenäoline. Nimelt kõigi aluste puhul ratsionaalne ettevõtja, kes 
sooviks ja oleks suuteline kõrvaldama tegevusloa kehtetuks tunnistamise põhjust, saaks seda teha 
juba tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluses. Kui ta seda nimetatud menetluses ei suuda teha, 
siis on äärmiselt vähetõenäoline, et ta suudab seda teha uues tegevusloamenetluses. Nimetatu peab 
paika lähtuvalt eeldusest, et tegevusloa andmise nõuete hulka lisandub järgmine nõue: kui tegevusloa 
taotlejalt on eelnevalt tegevusluba ära võetud kontrollieseme nõuete korduvate samalaadiliste 
rikkumiste tõttu, siis peab ta uue tegevusloa saamiseks esitama kava  selle kohta, kuidas ta täidab 
hoolsuskohustust varasemalt tema poolt rikutud kontrollieseme nõuete täitmise tagamiseks (ettevõtja 
tõendamiskohustus).  
 

4.2.5. Majandustegevuse takistamine majandustegevus e keelamise ning illegaalsuse korral 

 
Välisriigid: GewO § 15 lg 2, BImSchG § 20 lg 1 ja lg 2,DIHT-eelnõu 1991 § 10, GewO 21 2003 § 33, 
GewO 21 2008 § 25 lg 1; Eesti õigus: korrKS § 24 ja § 25 
 
4.2.5.1. Majandustegevuse takistamise volitusnorm vajalikkus 
Kasulik oleks seaduse eelnõus sätestada ohu vältimiseks üldine volitusnorm riigile, mille alusel isiku 
majandustegevust reaalselt piirata ning takistada. Majandustegevuse keelamisel võib 
majandustegevuse asutus takistada majandustegevuse teostamise jätkamist, sh seisata käitise 
tegevuse. Esiteks on volitusnorm majandustegevuse takistamiseks vajalik majandustegevuse 
keelamisel: kui pärast keelamist majandustegevus jätkub, võib majandustegevuse asutus asuda 
majandustegevust takistama (korraks § 25). Peale selle on vajalik volitusnorm majandustegevuse 
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takistamiseks tegevusloakohustusega seotud majandustegevuse puhul, st majandustegevuse 
illegaalsuse korral. Teokoosseisud, millal majandustegevus on illegaalne, on: 

- tegevusloakohustuse täitmata jätmine, 
- tegevusloa kehtetus, 
- vastuolu tegevusloa kõrvaltingimustega, 
- vastuolu tagantjärele korraldustega 
- vastuolu seadusliku keeluga  

 
4.2.5.2. Majandustegevuse takistamine materiaalse illegaalsuse korral 
Kui teostatakse majandustegevust, mille alustamiseks on vajalik tegevusloakohustuse täitmine (st 
peab vastama objektiivsetele ja subjektiivsetele nõuetele), ilma seda seejuures täitmata (materiaalne 
illegaalsus), tähendab see, et majandustegevuse teostamine on kuni tegevusloakohustuse täitmiseni 
keelatud. Samuti on majandustegevus materiaalselt illegaalne, kui seda alustati vaatamata 
absoluutsele seaduslikule keelule (GewO 21 2008 § 25 lg 1). Seega tuleb MTS üldosas ette näha 
volitusnorm, mille kohaselt on materiaalse illegaalsuse korral võimalik majandustegevust takistada 
(võimalik ka viide korraks §-le 25). Leebema meetmena  võib majandustegevuse asutus enne 
takistamist hoiatada majandustegevusega tegelevat isikut tegevusloakohustuse mittetäitmise tõttu 
ning teha ettekirjutuse tegevusloakohustuse täitmiseks nimetatud tähtaja jooksul (võimalik ka viide 
korraks §-le 24). Sellega on hõlmatud kõik juhtumid, mille puhul, majandustegevus või sellega tegelev 
isik ei vasta majandustegevuse nõuetele, sest tegevusloakohustus on täitmata juhul, kui 
majandustegevus või majandustegevusega tegelev isik ei vasta MTS üldosa seadusest ning 
majandustegevuse eriseadustest tulenevatele nõuetele. Nii on hõlmatud juhtum, kus isik tegeleb 
majandustegevusega ilma tegevusloakohustust täitmata ning ilma tegevusloa olemasoluta. Samuti on 
hõlmatud juhtum, kus isik tegeleb majandustegevusega küll tegevusloa olemasolul, kuid ilma 
tegevusloakohustust täitmata. Majandustegevusega tegeleva isiku kirjaliku taotluse alusel tuleb 
majandustegevusega tegelemist edasi lubada viivitamatult pärast seda, kui tegevusloakohustus on 
täidetud. Majandustegevusega tegeleva isiku kirjaliku taotluse alusel tuleb lubada 
majandustegevusega tegelemise jätkamist esindaja kaudu, kui esindaja täidab tegevusloakohustuse. 
 
4.2.5.3. Majandustegevuse takistamine formaalse illegaalsuse korral  
Kui teostatakse majandustegevust, mille alustamiseks on vajalik tegevusloakohustuse täitmine (st 
peab vastama objektiivsetele ja subjektiivsetele nõuetele) ning see on täidetud, kuid puudub 
tegevusluba või see on kehtetu (formaalne illegaalsus),  tähendab see, et majandustegevuse 
teostamine on kuni tegevusloa saamiseni keelatud. Kui majandustegevus või majandustegevusega 
tegelev isik ei vasta tegevusloa kõrvaltingimusele, täide viidavale tagantjärele antud korraldusele 
(formaalne illegaalsus),  võib majandustegevuse asutus majandustegevuse jätkamist takistada  
ajani, kui tegevusloa kõrvaltingimus, tagantjärele korraldus või seaduslik kohustus on täidetud 
(võimalik ka viide korraks §-le 25). Majandustegevusega tegelemist võib jätkata pärast seda, kui on 
olemas kehtiv tegevusluba või kui on täidetud tagantjärele korralduste tingimused. Kui tegevusloal on 
majandustegevuse alustamise ajana näidatud hilisem aeg, siis sellest ajast. Leebema meetmena võib 
majandustegevuse asutus enne takistamist hoiatada majandustegevusega tegelevat isikut tegevusloa 
mitteolemasolu või kehtetuse tõttu ning teha ettekirjutuse tegevusloa taotlemiseks nimetatud tähtaja 
jooksul (võimalik ka viide korraks §-le 24). Majandustegevuse keelamisel tegevusloa taotluse 
esitamata jätmise tõttu  tasuks proportsionaalsuse tagamiseks kaaluda isiku süülisuse astme 
eristamist: juhul, kui tegevusluba puudub põhjusel, et isik jättis esitamata tegevusloa taotluse isik 
tegevusloa jättis tegevusloa taotluse esitamata tahtlikult või raske hooletuse tõttu , võib 
majandustegevuse asutus majandustegevusega tegelemise keelata. Kui isik jättis tegevusloa taotluse 
esitamata temast sõltumatutel põhjustel või kerge hooletuse t õttu , hoiatab majandustegevuse 
asutus enne keelamist majandustegevusega tegelevat isikut.  
 

4.2.6. Majandustegevuse keelamine ja pankrotimenetl us 

Välisriigid: GewO § 12, GewO 21 2003 § 37, GewO 21 2008 § 29; Eesti õigus: pankõrs § 18 
 
Sätted, mis võimaldavad keelamist või tegevusloa kehtetuks tunnistamist mitteusaldusväärsuse tõttu 
ning majandustegevuse takistamist illegaalsuse tõttu põhjustel, mis taanduvad ebakorrapärastele 
varalistele suhetele, ei kohaldu: 

- pankrotimenetluse ajal ning 
- pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamise ajal (pankõrs § 18) 

majandustegevusele, mida teostati pankrotiavalduse tegemise ajal. 
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Pankrotiseadus võimaldab täna kohaldada ärikeeldu pankrotimenetluse ajal (pankrS § 91 lg 1 ja 2) 
ning pärast pankrotimenetlust (pankrS § 91 lg 3). Põhjendatud ei ole seejuures pankrotijärgse 
ärikeelu kohaldamise võimalus, sest selline keeld t uleks otsustada süüteomenetluse käigus 
karistusseadustiku alusel.  
 

4.2.7. Majandustegevusega tegelemise õigusest loobu mine 

Ettevõtja loetakse majandustegevusega tegelemise õigusest loobunuks loobumisteate saabumisest 
majandustegevuse asutusele või muule tegevusloa väljaandnud asutusele, kui teates ei ole näidatud 
hilisemat tähtpäeva ega seotud seda tingimuse jõustumisega. Loobumine kehtib vaid tegevusalade ja 
tegevuskohtade kohta, mis on teates näidatud. Ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise korral ei 
mõjuta majandustegevusega tegelemise õigusest loobumine ettevõtja poolt tema õigusjärglaste 
õigusi. Ettevõtja loobumine majandustegevusega tegelemise õigusest ei kehti pankrotihalduri või 
sundvalitseja võimalikule edasimajandamise õigusele. 
 

4.2.8. Majandustegevuse jätkamise õigus 

 
Välisriigid: GewO § 46, GastG § 10, GüKG § 8, DIHT-eelnõu § 8, GewO 21 2003 § 10, GewO 21 
2008 § 7, AGewO §§ 41-45, MLS § 13 
 
4.2.8.1. Majandustegevuse jätkamine õiguse vajalikkusest 
Majandustegevuse jätkamise õigus on avalik-õigusliku volitusnormi alusel tekkiv privileeg, mis on 
pärijatel või teistel õigustatud isikutel majandustegevusega tegeleva isiku surma, ettevõtte pankroti, 
juriidiliste isikute ühinemise, juriidilise isiku ümberkujundamise ning jagunemise korral1062. 
Pärimisõigus, pankrotiõigus, ühinguõigus ning täitemenetluse õigus reguleerivad tavaliselt isikute 
vahelisi eraõiguslikke suhteid. Põhjus majandustegevuse jätkamise õiguse ettenägemiseks MTS 
üldosa seaduses seisneb seega selles, et tsiviilõigusliku normi ei saa alusel tekkida avalik-õiguslikku 
õigussuhet majandustegevuse asutuse ning majandustegevuse jätkamiseks õigustatud isiku vahel. 
MTS üldosas sätestatud majandustegevuse jätkamise õigus on sidusnormiks sellele, et  
majandustegevusega jätkava isiku ning majandustegevuse asutuse vahelised avalik-õiguslikud 
suhted omaksid endiselt õigusmõju (nt teatamismenetlus ja tegevusloamenetlus). Sellise normi 
puudumisel, tuleks jätkav isik lugeda majandustegevusega alustavaks isikuks ning kohaldada tema 
suhtes kohaldada MTS üldosa seaduse 1. ja 2. peatükki. Peale selle peaks majandustegevuse 
jätkamise õigus lihtsustama majandustegevusega tegelemise õiguse ülekandumise eelduseid. 
Peamise rolli  omandab majandustegevuse jätkamise õigus aga seoses  
tegevusloakohustusega majandustegevuse jätkamisega 1063. Majandustegevusega tegeleva isiku 
surma korral kaob automaatselt personaalne tegevusluba või tegevusloa osa, mis tõendas isiku 
subjektiivset sobivust. Teisiti on aga olukord sisulise tegevusloa puhul, mis on põhimõtteliselt 
kolmandale isikule üleantav. Seega võiks MTS üldosa sätestada selliselt, et majandustegevusega 
tegelev isiku surma korral kustub automaatselt personaalne tegevusluba, või segatud tegevusloa osa, 
mis oli antud personaalse sobivuse kinnituseks. Tegevusloakohustusega majandustegevuse korral 
peab majandustegevust jätkav isik põhimõtteliselt täitma vaid personaalse ehk subjektiivse 
tegevusloakohustuse, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. 
 
4.2.8.2. Majandustegevuse jätkamise õigus isiku surma korral (GewO § 46, AGewO §§ 41-45) 
Majandustegevusega tegeleva füüsilise isiku surma korral on pärijatel õigus majandustegevust kuni 
pärimismenetluse lõpuni jätkata, kui seadus ei sätesta teisiti. Majandustegevuse amet otsustab 
majandustegevusega jätkamiseks õigustatud isiku kirjalikul taotlusel majandustegevuse jätkamise 
lubatavuse üle. Pärast pärimismenetluse lõppemist võivad pärijad jätkata majandustegevust surnud 
ettevõtja asemel majandustegevusega tegelemist pärimismenetluse lõppemisest, kui nad on pärinud 
majandustegevuses kasutatavast varast vähemalt osa, mis võimaldab  majandustegevuse jätkamist. 
Käesolev säte lihtsustab eelkõige majandustegevusega tegelev isiku surma korral abikaasal, 
elukaaslasel, alaealisel pärijal ning pärandi valitsemiseks määratud isikutel majandustegevuse 
jätkata1064. Mis puudutab eraõiguslikku protsessi vara ülemineku puhul õigustatud isikule 
majandustegevuse jätkamisel, siis selles osas lähtutakse pärimisõigusest. Majandustegevusega 

                                                      
1062 Vdl K.-M. Heß teoses: Friauf, GewO § 46 äärenr 3 j;  
1063 K.-M. Heß teoses: Friauf, GewO § 46 äärenr 8. 
1064 Vdl P. J. Tettinger/R. Wank, GewO § 46 äärenr 1. 
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tegeleva isiku surma korral võivad majandustegevuse teostamist jätkata tema pärijad (abikaasa, 
sugulased, täisealised järglased või seaduslikult esindatud alaealised pärijad). Samuti võib 
majandustegevust pärast majandustegevusega tegeleva isiku surma jätkata testamenditäitja (PärS §§ 
78 jj) või pärandi hooldaja (PärS § 112). Pärast pärimismenetluse lõppemist võivad 
majandustegevuse jätkamiseks õigustatud isikud jätkata majandustegevust surnud isiku 
majandustegevusega tegelemise õiguse alusel, kui nad on pärinud majandustegevuses kasutatavast 
varast vähemalt osa, mis võimaldab  majandustegevuse jätkamist. 
 
4.2.8.3. Majandamise jätkamine ettevõtja pankroti korral ja sundtäitmisel ettevõtja vara suhtes 
 
Välisriigid: GewO § 46, AGewO §§ 41-45 
 
Ettevõtte pankroti korral on majandustegevuse jätkamise õigus pankrotihalduril. Sundtäitmise korral 
on majandamise jätkamise õigus sundvalitsejal (vdl täitemenetluse seadustik § 147). Pankrotihalduri 
majandustegevuse jätkamise õigus tekib ettevõtja pankroti väljakuulutamisest. Pankrotihaldur peab 
pankrotimenetlusest ja edasimajandamisest viivitamata teatama Majandustegevuse asutusele ja 
ettevõtjale tegevusloa väljaandnud asutusele. Majandustegevuse jätkamise õigus lõpeb 
pankrotimenetluse lõppemisega. Sundvalitseja majandustegevuse jätkamise õigus tekib tema 
määramisega kohtu poolt. Kohus peab sundvalitseja määramisest majandustegevuse asutusele 
ettevõtjale tegevusloa väljaandnud asutusele viivitamata teatama. Sundvalitseja edasimajandamise 
õigus lõpeb sundvalitsemise lõppemisega. 
 
4.2.8.4. Majandustegevuse jätkamine juriidiliste isikute ühinemisel ning juriidilise isiku jagunemisel ja 
ümberkujundamisel 
 
Välisriigid: GewO § 46, AGewO §§ 41-45 
 
Juriidilise isiku ümberkujundamisel on majandustegevuse jätkamise õigus ümberkujundatud juriidilisel 
isikul. Juriidiliste isikute ühinemisel on majandustegevuse jätkamise õigus ühendaval juriidilisel isikul. 
Juriidilise isiku jagunemisel võivad kõik ühingud, millele on läinud üle vähemalt üks jaguneva ühingu 
tegevuskoht, kus tegeldi jaguneva ühingu majandustegevusega, jaguneva ühingu majandustegevust 
jätkata. Nimetatud majandustegevuse jätkamise õigus tekib ühinemise, jagunemise või 
ümberkujundamise jõustumisega, kui õigusjärglane vastab majandustegevusega tegelemise 
nõuetele. Ühinemisest, jagunemisest või ümberkujundamisest peab teatama selle jõustumisest 
Majandustegevuse asutusile ja ettevõtjale tegevusloa väljaandnud asutusele, lisades teatele vastavad 
dokumendid. Jagunemisel peavad omandavad juriidilised isikud teatama majandustegevuse 
asutusele ja ettevõtjale tegevusloa väljaandnud asutusele, millistel tegevusaladel iga omandav 
juriidiline isik majandustegevust jätkab.  
 
4.2.8.5. Majandustegevuse jätkamine esindaja kaudu 
Majandustegevuse jätkamiseks õigustatud isikud võivad majandustegevust jätkata ka esindaja kaudu. 
Kui majandustegevuse jätkamise õigus on isikul, kes ei vasta antud majandustegevusse nõuetele, 
peab tema või kui tal ei ole selleks õigust, tema seaduslik esindaja majandustegevuse jätkamiseks 
määrama esindaja, kes vastab majandustegevuse nõuetele. 
 
4.2.8.6. Jätkamisest teatamise kohustus 
Majandustegevuse jätkamiseks õigustatud isikud teatavad majandustegevuse asutusele viivitamatult 
sellest, kas nad soovivad majandustegevust jätkata. Majandustegevuse jätkamiseks õigustatud isikud 
võivad majandustegevust jätkata ise või esindaja kaudu. Samuti tuleb jätkamiseks õigustatud isikutel 
majandustegevuse ametile teatada majandustegevuse jätkamisest loobumisest. 
 
4.2.8.7. Majandustegevuse jätkamise õiguse kasutamise tähtaeg (GewO 21 2008 § 7 lg 1) 
Kuigi majandustegevuse jätkamise õiguse eesmärk on võimaldada õigustatud isikutel 
majandustegevust jätkata kuni pärimismenetluse, pankrotimenetluse või sundtäitmise menetluse 
lõpuni, võiks majandustegevusega jätkamise õiguse kuritarvitamise vältimiseks kaaluda seadusliku 
tähtaja seadmist. Proportsionaalne oleks näiteks, et majandustegevusega tegelemise jätkamise 
õigust saab pärimismenetluse puhul kasutada kolme aasta jooksul pärast isiku surma. 
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5. Peatükk - karistussätted  
 
5.1. Alajaotuse moodustamise lähtekaalutlused 
Järgmine struktuuriüksus loetleb üles karistusõiguslikud rikkumised majandustegevuse seaduses 
sätestatud majandustegevusõiguslike kohustuste suhtes. Seega sätestatakse karistus- ja 
väärteoõiguslikud teokoosseisud, mis alluvad Eesti karistusseadustikule, kriminaal- ja 
väärteomenetluse seaduse regulatsioonile ning nendes sisalduvatele põhimõtetele. Karistussätete 
viimine MTS üldosa seadusesse teenib kodifikatsiooni huve, sest ka õigusvastased 
majandustegevustüüpilised käitumisviisid on ühtse majandustegevuse õiguse osa1065.  
 
Paika üritatakse seada karistus- ning haldusõiguslike sanktsioonide omavaheline hierarhiline 
suheastumine. Tähelepanuväärne on siin Saksa kohtupraktika ning kirjanduse seisukoht, et kõik 
karistus- ja väärteoõiguslikud teokoosseisud eeldavad siinkohal kehtiva ning täitmisele pööratava 
haldusakti olemasolu1066. Samuti ollakse Saksa õiguses üksmeelel selles osas, et majandustegevuse 
õiguse nõuete rikkumisi võib sanktsioneerida haldusõiguslike sunnimeetmete kaudu (haldusakt ja 
selle täitmisele pööramine) või väärteomenetluses tavaks oleva rahatrahvi näol. Hierarhilist vahet neil 
kahel sanktsioneerimisviisil põhimõtteliselt ei tehta1067.  
 
Sarnaselt GewO §-le 144 tuleks üles loetleda karistusõiguslikud teokoosseisud. Siiski oleks vaja täna 
GewO-s sisalduvaid karistusõiguslikke teokoosseise hinnata kriitiliselt, sest majandustegevuses 
esinevate töövõtjate suhtes kehtivad tööõiguslikud normid võivad lähemal vaatlusel hoopis 
tööseadustiku reguleerimisalasse langeda1068. Samuti ei näi põhjendatud olevat diferentseerimine 
püsiva ning muutuva asupaigaga majandustegevuste vahel, nagu seda teeb täna saksa õiguses 
kehtiv GewO1069, kusjuures see ei tähenda, et erinevate majandustegevuse vorme ei tuleks 
teineteisest eristada. Õigussüstemaatiliselt peaks karistussätteid sisaldav regulatsioonikompleks 
olema iseseisev ning soovitatavalt paiknema eriosa lõpus (vdl AGewO §§ 366 jj)1070. 
 
5.2. Regulatsiooni ettepanek ja selle põhjendus 
 

5.2.1. Karistusõiguslikud teokoosseisud 

Välisriigid: GewO §§ 143-148b, GewO 21 2008 §§ 35-37, AGewO §§ 366-373,  
 
Karistusõiguslike teokoosseisude ettenägemise puhul tuleb silmas pidada nende eesmärki: 
sanktsioneerida konkreetsete MTS üldosa seaduses ettenähtud kohustuste mittetäitmist. 
Majanduskaristusõigus jääb ülejäänud osas KarS reguleerida. MTS üldosa seaduses sätetstatavad 
karistusõiguslikud teokoosseisud ei puuduta ka eriseadustes ettenähtud kahristusõiguslikke 
teokoosseise.  
 
Karistusõiguslike teokoosseisudena tuleks MTS üldosas sätestada eelkõige järgmised rikkumised: 

- Majandustegevusteate esitamise kohustuse mittetäitmine või mitteõigeaegne täitmine, seal 
hulgas alustamisest, asjaolude muutumisest teatamata jätmine või mitteõigeagne teatamine.  

- Valeandmete esitamine majandustegevuse asutusele (MTRS § 31 ja § 32). 
- Tegevusloakohustuse mittetäitmine või tegevusloa aluseks olnud asjaoludest muutumise 

mitteteatamine või mitteõigeaegne teatamine 
- Järelevalvega seotud kohustuste, sh kaasaitamiskohustuse mittetäitmine 
- Majandustegevusega tegeleva isiku informatsioonikohustuse mittetäitmine 

 
Väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on majandustegevuse asutus, eelkõige Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet, Konkurentsiamet, 

                                                      
1065 Vdl M. Benda, Kodifikation und Gewerberecht, lk 134. 
1066 OLG Thüringen, GewArch 1997, 327 (329); Tettinger teoses: Tettinger/Wank, GewO Kommentar, Vor § 143 jj, äärenr 3. 
1067 BVerwG NJW 1977, 722; BayVGH DÖV 1982, 251. 
1068 Vdl juba 1974.a. aotori Rother poolt esitatud arvamust, GewA 1974, 362; Saksa tööõiguse ühendamise kokkuleppe 
kohaselt (vdl Einigungsvertrag art 30 lg 1 Nr 1 ja 2) oeaks töölepinguõigus, tööajaõigus ning avalik-õiguslik töötajakaitse uuesti 
ja ühtselt kodifitseeritama; vt selle kohta lähemalt M. Benda, lk 15; tööseadustiku loomise katsete kohta vt T. Dietrich, Die 
Kodifikation des Arbeitsrechts, RdA 1978, lk 329 jj; Pulte, Kodifizierung des Arbeitrechts, BB 1978, lk 816 jj. 
1069 Vdl GewO § 144 (püsiva asukohaga majandustegevuse suhtes kehtivate normide rikkumine) ning GewO § 146 (muude 
majandustegevuse teostamise suhtes kehtivate normide rikkumine). 
1070 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 134. 
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Tarbijakaitseamet, Sotsiaalkindlustusamet, Veterinaar- ja Toiduamet, ning Tervisekaitseinspektsioon 
(vdl MTRS § 32 lg 2).  
 
6. Peatükk – ülemineku- ja rakendussätted  
 
6.1. Alajaotuse moodustamise lähtekaalutlused 
 
Seaduse viimase osa moodustavad traditsioonilisele seaduetehnikale omaselt sätted seaduse 
rakendamise, jõustumise ning uuele regulatsioonile ülemineku kohta (ülemineku- ja rakendussätted).  
 
6.2. Regulatsiooni ettepanek ja selle põhjendus 
 
Siinkohal tuleks esile tuua kehtivas õiguses leiduvad aktid, mida MTS üldosa seadus selle 
vastuvõtmisel mingil kujul mõjutaks. Selle peatüki tegelikku sisu mahukust siinkohal raske hinnata, 
sest see tähendaks kogu Eesti kehtiva majandushaldusõiguse vastavusanalüüsi MTS üldosa 
kontseptsioonile. See eeldaks põhimõtteliselt eriosa täielikku revideerimist. Et selline töö Eestit aastal 
2009 igal juhul ees ootab, näitab selgesti teenuste direktiivi art 15 lg-s 5 liikmesriigile pandud 
kohustus esitada hiljemalt  28.12.2009.a. aruanne tegevusloakohustuste ülekontrollimise tulemuste 
kohta, milles peab sisalduma järgmine teave  

- nõuded, mida nad kavatsevad säilitada, ja põhjendus selle kohta, miks need nõuded nende 
arvates vastavad art 15 lg-s 3  sätestatud tingimustele (art 15 lg 5 lit a); 

- nõuded, mis on kaotatud või muudetud vähem rangeks (art 15 lg 5 lit b). 
 
Esialgse hinnangu kohaselt tuleks rakendussätetega eelkõige muuta kaubandustegevuse seadust 
(KaubTS) ning majandustegevuse registri seadust (MTRS). Samuti võib vajalikuks osutuda (eelkõige 
järelvalvesätete osas) MOS-i, TTOS-i, TNVTS-i ning teiste nn „ohutusseaduste” muutmine. Peale 
eeltoodu on MTS üldosa seaduse rakendamisega seotud ka loodav KKS ning EhS. 
 
Majandustegevusega tegeleva isiku võrdsustamine ettevõtja mõistega:  

- ÄS § 1 
- MTVS § 4 
- KaubTS § 2 p 1 
- MTRS § 2 lg 1 

 
Toitlustamine: 

- KaubTS § 3 lg 3 ls 2 (Toitlustamisel võib müüa kaasnevat kaupa või osutada täiendavat 
teenust); 
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§ 18. Majandustegevuse seadustiku eriosa 

1.  Sätted üksikutele tegevusvaldkondadele 

MTS eriosa tähtsaim alajaotus keskendub tervele reguleeritud majandustegevusele, st nendele 
üksikutele tegevusvaldkondadele, millel on nõutav tegevusluba. Siinkohal tuleks läbi analüüsida kõik 
tegevusvaldkonnad, millel nõutakse mingil kujul sobivustõendit. Parema kodifitseerituse nimel on 
seaduse eelnõu eesmärk eriossa kokku koondada võimalikult palju erinevaid tegevusalasid. Samuti 
tasub kaaluda nende tegevusalade loetelu koostamist, mis kindlasti vaba majandustegevusena 
kvalifitseerub. Arvestades kodifitseerimisprojekti olevat rõhuasetust, saab majandustegevuse eriosa 
analüüsimine esialgu olema sekundaarse tähendusega. Tulenevalt sellest piirdub käesolev analüüs 
üksnes loeteluga tegevusaladest, mis peaksid kuuluma reguleeritud tegevusalade hulka. Selle 
teostamiseks kaardistatakse tänases Eestis loakohustusega tegevusalad ning koostatakse vastav 
loetelu. Võimalusel püütakse anda hinnang loakohustuse vajalikkuse kohta. Majandustegevuse 
tegevusalade määratlemisel tasuks lähtuda selleks välja töötatud klassifikaatorist EMTAK 2008. 

2. Kauplemine avalikel üritustel (turuplatsidel, tä naval, näitustel, messidel) 

Ilmselt vajab eraldi lähenemist selline majandustegevuse valdkond nagu kauplemine ja jaemüük 
kõikvõimalikel turuplatsidel, näitustel ning messidel, kas vabas õhus või siseruumide (vdl KaubTS 
§§17-20, eelkõige § 17 lg 4, § 20 lg 4 ja §18). Ka Eestis on tavaks sageli korraldada kauplemist 
erinevatel ja sageli väga väikestel turuplatsidel. Samuti toimub jaemüük ka näituste ning messide 
raames. Iseenesest kujutab seda laadi kauplemine endast majandustegevust, kuid keerulise 
järelevalve ning suhteliselt madala ohupotentsiaali tõttu tuleks turuplatsidel ning messidel kauplemist 
eraldi käsitleda (võimalusel privileegrida). Messidel ning laatadel teostatava majandustegevuse eraldi 
sätestamine võiks olla peamiselt kantud ideest anda sellisele majandustegevuse harule privileege 
ning vabastada isik siinkohal liigsest regulatsioonikoormast. Kuivõrd on võimalik, et MTS üldosa 
rakendussätete tulemusena jääks, alles üksnes KaubTS 5. peatükk (§§ 17-20 ning § 2 p 2 ja p 3), mis 
reguleerivad tänava- ja turukaubanduse ning muudel avalikel üritustel kauplemise aluseid, võiks need 
põhimõtteliselt iseseisva peatükina  sisestada loodavasse MTS üldosa seadusesse, kuigi 
süstemaatiliselt on see pigem majandustegevuse õiguse eriosa (vt selle kohta üleval § 15 punkt 
1.1.2.4. ja § 17 punkt 3.2.4.5.). 

3. Muud võimalikud eriosa komponendid 

Peale eeltoodu tasub mõelda ka sellele, millised võiksid olla ülejäänud majandustegevuse seadustiku 
eriosa seaduse komponendid. Isegi kui need ei seota tulevikus üheks õigusaktiks, tuleks püüelda 
selle poole, et majandustegevuse seadustiku eriosa komponentideks olevad õigusvaldkonnad 
seotakse teineteisega süstemaatiliselt. Sellisteks üldist õiguspoliitilist revisjoni väärivateks 
õigusvaldkondadeks võiks põhimõtteliselt olla:  
 

- Majandustegevuse käitised ja ehitised (MOS, KKS), eelkõige nõuded käitistele ning nende 
täitmise üle inspektsioonilise järelevalve teostamine 

- Tooted  (jäätmed, toiduained, tooteohutus), eelkõige nõuded toodetele ning nende täitmise 
üle inspektsioonilise järelevalve teostamine 

- Infrastruktuuride reguleerimine 
- Meedia (telekommunikatsioon) 
- Energia 
- Subventsiooniõigus 
- Riigi osalemine turumajanduslikus suhtluses 
- Avaliku võimu majandustegevus 
- Avalike hangete õigus 
- Kohalike omavalitsuste majandustegevus 
- Privatiseerimisõigus 
- Avalike-õiguslike üleandmine erasektorile 
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 Kokkuvõte probleemidest ning pakutavatest lahendus test 
 
Alljärgnevalt on ülevaatlikult esile toodud analüüsi alguses õhku visatud hüpoteesist, et kehtivas 
õiguses leidub probleeme, mida saab lahendada MTS üldosa seaduse abil (vt üleval § 1): 
 

1. Probleemsituatsioon 

 
1.1. Õiguspoliitiline perspektiiv 

- majandustegevusele piirangute seadmete kaootiline, mistõttu pole tagatud regulatsioonide 
kooskõla põhiseadusega  (eelkõige PS §§-dega 29 ja 31) 

1.2. Korrapoliitiline perspektiiv 
- vajadus võtta üle teenuste direktiivi nõuded (tähtaeg 30.12.2009) 
- puuduvad või selgelt formuleerimata on põhiprintsiibid,  millest lähtuvalt majandustegevuse 

reguleerimist (seadusandlus) ja selle üle järelevalve teostamist (haldusorganite tegevus) 
kujundada, tulemuseks kohati ebaproportsionaalsed piirangud ning kohati võimetus (nt 
tarbijatele, keskkonnale) ohtlike ettevõtjaid efektiivselt kontrollida ning vajadusel nende 
majandustegevust keelata 

1.3. Majanduspoliitiline ning ettevõtja perspektiiv  
- majandustegevuse alustamist, sealhulgas erinõuetega tegevusalasid puudutava 

informatsiooni laialipillutatus erinevatesse õigusaktidesse 
- Tegevuslubade ja teiste piiravate regulatsioonide rohkus kehtivas õiguses (ca 153 tükki) 
- dubleerivate informatsioonikohustuste  olemasolu 
- paljude informatsioonikohustuste ja/või registreerimisnõuete eesmärk ebaselge  
- registreerimis- ja/või tegevusloamenetlused kohati ebamõistlikult koormavad 
- registreeringu/tegevusloa perioodilise uuendamise nõue koormav 
- registreeringu/tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluste ebamäärasus, mis ühelt poolt seab 

hoolsad ettevõtjad haldusorganite omavoli ohtu , teiselt poolt aga ei taga tahtlikult ja/või 
süstemaatiliselt majandustegevuse nõudeid rikkuvate ning seeläbi konkurentsieelist saavate 
ettevõtjate turult kõrvaldamist  

 

2. MTS poolt pakutavad lahendused 

 
2.1. Õiguspoliitiline perspektiiv 

- rahvusvahelise õiguse, EL õiguse ning PS baasil ning Saksa ja Austria lahenduste eeskujul 
majandustegevuse piiramisele selge õigusliku raamistiku loomine. 

- Majandustegevuse registri kandel võib olla kaks tähendust: esiteks võib see olla olla 
mitteregulatiivne kinnitus teatamiskohustuse täitmise kohta (registreering) ning teiseks võib 
majandustegevuse registri kanne olla (elektrooniline) haldusakt (tegevusluba, märge). 

- Majandustegevuse jaotumine vabaks ja reguleerituks: 
- suunatakse seadusandjat edaspidi arvestama, et vabale majandustegevusele ei 

kehtestataks nõudeid, mis oleksid niivõrd intensiivsed, et takistaksid de facto 
juurdepääsu majandustegevusele, st vaba majandustegevus annab garantii selle 
tegeliku materiaalse sisu kohta. 

- suunatakse seadusandjat edaspidi arvestama, et reguleeritud majandustegevus peab 
andma garantii selle majandustegevuse piiramisvormi tegeliku materiaalse sisu kohta.  

2.2. Korrapoliitiline perspektiiv 
- olulise panuse andmine teenuste direktiivi nõuete (ühtne kontaktpunkt, elektroonilised 

menetlused,  ebaproportsionaalsete autoriseerimisskeemide ja dubleerivate menetluste 
ärakaotamine, tegevuslubade üldreeglina tähtajatuks muutmine) ülevõtmisse, samuti nende 
nõuete hilisema täitmise tagamisse. 

- kriteeriumide andmine, millest lähtuvalt majandustetegevuse piiranguid kehtestada („kas-
nõuded“= lubatavuspiirangud vs „kuidas-nõuded“=teostamispiirangud). 

- Üldise inspektsioonilise järelevalve volitusnormi sisseviimine, 
- järelevalve teostamisega seonduvate haldusorgani õiguste täpsustamine 



 

331 
 

- tegevusloakohustusega majandustegevuse keelamise (ja taaslubamise) ja tegevusloa 
kehtetuks tunnistamise üldiste aluste täpsustamine, 

- üldise keelamise volitusnormi toomine Eesti õigusesse ning selle sidumine ohu mõistega 
(ärikeeld) 

- Üldine kelamisnorm võib aluseks olla vaba (teavitamiskohustusega) majandustegevuse 
keelamiseks (ja taaslubamiseks) või tegevusloakohustusega majandustegevuse keelamiseks, 
juhul, kui ohtlikkus ei ole tingitud tegevusloaa kontrolliesemeks olnud nõuete rikkmuse tõttu.  

- Üldise keelamisnormi alusel võib „mängust” haldusõigusliku meetme kaudu kõrvaldada 
hoolsuskohustust rikkuvad ettevõtjad (nt maksupetturid, „tankistid“, palgamaksmise, 
raamatupidamise või aruande esitamise kohustust eiravad või sundlõpetatud äriühingute 
esindusõiguslikud isikud, kes figureerivad korduvalt üha uutes äriühingutes) 

2.3. Majanduspoliitiline ning ettevõtja perspektiiv  
- Fundamentaalne otsustus selle kasuks, et vaba ja reguleeritud majandustegevuse eristamine 

otsustatakse ettevõtja, st majandustegevuse vabaduse (PS § 29 ja § 31) kandja ega mitte 
(üksnes) riigi perspektiivist. 

- ühtse elektroonilise kontaktpunkti loomine (teenuste direktiiv art 6), mille kaudu ettevõtjal on 
võimalik suhelda riigiga ühe „luugi“ kaudu:  saada majandustegevuse alustamiseks ja 
teostamiseks vajalikku informatsiooni (teenuste direktiiv art 7), esitada majandustegevusega 
seonduvaid teateid ja muud informatsiooni, taotleda tegevuslube jms (selles võiks eelkõige 
olla majandustegevuse register – MTR). 

- kontsentratsiooniprintsiibi rakendamine: dubleerivate informatsiooni- ja loakohustuste 
kaotamine, kõikvõimalike kooskõlastuskohustuste haldusorganile asetamine. Siinkohal 
võimalik pädevuskontsentratsioon või üksnes menetluskontsentratsioon. 

- tegevuse alustamisel ebaselge õigusliku loomusega menetluste (tänane registreering MTR-s) 
ärakadumine. 

- Tegevusloakohustuse reguleerimise lubatavuse kriteeriumite paika seadmine (teenuste 
direktiiv art 9) 

- tegevusloa põhimõtteline tähtajatus (teenuste direktiiv art 11) 
- tegevusloa fiktsioon ehk vaikimisi kehtima hakkamine (teenuste direktiiv art 13 lg 4) 
- põhjendamatute tegevusloakohustuste vähenemine ning kehtestatud tegevusloakohustuste 

eesmärgi täpsustumine. 
- tegevusloamenetluste ühtlustamine ja lihtsustumine, põhjendamatute erisuste kaotamine. 
- registreeringu/tegevusloa perioodilise uuendamise nõude ärakadumine ning seeläbi 

ettevõtjate õiguskaitsevõimaluste paranemine (ettevõtja ei pea enne tema suhtes negatiivsete 
otsuste vaidlustamist kaaluma sellega kaasnevat hilisemate negatiivsete otsuste riski) 

- karistuslike „haldusmeetmete“ ärakadumine. 
- tegevusloa „immuunsus“ kontrolliesemesse mittekuuluvate (tegevusloa andmisel 

mittekontrollitavate) nõuete rikkumise suhtes. 
- majandustegevuse keelamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluste täpsustamine (ohu 

kriteerium, hoolsuskohustuse täitmine või täitmata jätmine), mis ühelt poolt annab hoolsale 
ettevõtjale kaitse haldusorganite omavoli vastu , teiselt poolt aga võimaldab turult kõrvaldada 
majandustegevuse nõudeid tahtlikult ja/või hooletusest korduvalt või süstemaatiliselt rikkuvad 
konkurendid.  
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Kokkuvõte MTS üldosa kontseptsioonist 

I. Peatükk- MTS üldosa seaduse üldsätted 
 

1.1. Peatüki eesmärk 
 
MTS üldosa seaduse esimese peatüki põhiline eesmärk on vastata küsimusele, mis on MTS üldosa 
seadus, milleks see on vajalik ning milline on sell e sisu . Vastamaks toodud küsimustele peab 
leidma võimaluse üldiste dogmaatiliste aluste leidmiseks: MTS üldosa seaduse esimene peatükk 
paneb paika seaduse eesmärgi ja ülesande, reguleerimisala, mõisted, printsiibid ning muud terve 
seadustiku, st normid, mis kehtivad mistahes majandustegevuse suhtes, samuti normid, mis kehtivad 
MTS üldosa teiste peatükkide suhtes1071.  
 
Kehtivas õiguses on majandustegevusele piirangute seadmete kaootiline, mistõttu pole tagatud 
regulatsioonide kooskõla põhiseadusega  (eelkõige PS §§-dega 29 ja 31). Käesoleva peatüki 
eesmärk on anda rahvusvahelise õiguse, EL õiguse (eriti teenuste direktiiv, mille tähtaeg on 
30.12.2009)) ning PS baasil ning Saksa ja Austria lahenduste eeskujul majandustegevuse 
reguleerimisele üldine selge raamistik.  
 
Kehtivas õiguses puuduvad või selgelt formuleerimata on põhiprintsiibid,  millest lähtuvalt 
majandustegevuse reguleerimist (seadusandlus) ja selle üle järelevalve teostamist (haldusorganite 
tegevus) kujundada, tulemuseks kohati ebaproportsionaalsed piirangud ning kohati võimetus (nt 
tarbijatele, keskkonnale) ohtlike ettevõtjaid efektiivselt kontrollida ning vajadusel nende 
majandustegevust keelata 
 
Samuti on aktuaalne ka vajadus üle võtta teenuste direktiivi suunised  (ühtne kontaktpunkt, 
elektroonilised menetlused,  ebaproportsionaalsete autoriseerimisskeemide ja dubleerivate 
menetluste ärakaotamine, tegevuslubade üldreeglina tähtajatuks muutmine) ülevõtmisse, samuti 
nende nõuete hilisema täitmise tagamise vajadus. Teenuste direktiivi üelvõtmise tähtaeg on 
30.12.2009. 
 
Sellise alajaotuse moodustamisel on peamiseks eeskujuks võetud Saksa ja Austria õigus, aga ka 
Tsehhi 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 tule1072.   
 
MTS üldosa seaduse esimene peatükk paneb seega paika välisriikide õiguse, rahvusvahelise ja EL 
õiguse, PS ning kehtiva õiguse valguses seaduse eesmärgi ja ülesande, reguleerimisala, mõisted, 
printsiibid ning muud terve seadustiku, st normid, mis kehtivad mistahes majandustegevuse 
suhtes, samuti normid, mis kehtivad MTS üldosa teis te peatükkide suhtes 1073.  
 
Vastamaks toodud küsimustele peab leidma võimaluse üldiste dogmaatiliste aluste leidmiseks: Sellise 
alajaotuse moodustamisel on peamiseks eeskujuks võetud Saksa ja Austria õigus, aga ka Tsehhi 
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 tule1074. 
 
1.2. Peatüki sisu 

                                                      
1071 Vdl majandustegevuse seadustiku üldosa sisu kohta M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 126 jj. 
1072 Vt GewO esimest polme peatükki: Untertitel I  „Allgemeine Erfordernisse”, Titel II „Stehendes Gewerbe”, sh 
teatamiskohustus §–s 14, Untertitel III „Umfang, Ausübung und Verlust der Gewerbebefugnisse”; Samuti AGewO 1. Haupstück 
„Allgemeine Bestimmungen”, kusjuures alustamist ja teostamist reguleeritakse ühtselt (AGewO § 5 lg 1), mistõttu on eristamine 
vähemmärgatav; Vdl. M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 127. 
1073 Vdl majandustegevuse seadustiku üldosa sisu kohta M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 126 jj. 
1074 Vt GewO esimest polme peatükki: Untertitel I  „Allgemeine Erfordernisse”, Titel II „Stehendes Gewerbe”, sh 
teatamiskohustus §–s 14, Untertitel III „Umfang, Ausübung und Verlust der Gewerbebefugnisse”; Samuti AGewO 1. Haupstück 
„Allgemeine Bestimmungen”, kusjuures alustamist ja teostamist reguleeritakse ühtselt (AGewO § 5 lg 1), mistõttu on eristamine 
vähemmärgatav; Vdl. M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 127. 
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MTS üldosa seaduse esimene peatükk püüab rahvusvahelise õiguse, EL õiguse ning PS baasil ning 
Saksa ja Austria lahenduste eeskujul leida majandustegevuse piiramisele selget õiguslikku 
raamistikku. MTS üldosa seaduse esimene peatükk sätestab selleks esmalt majandustegevuse 
ülesande, seejärel majandustegevuse vabaduse põhimõtte, reguleerimisala, olulisemad 
majandustegevuse mõisted ning teised majandustegevuse printsiibid. 
 
Kõigepealt sätestab esimene peatükk MTS üldosa ülesande . Siinkohal on võimalik kaks lahendust. 
MTS üldosa ülesanne on võimalik sätestada sisuliselt ning vastavalt üldosa struktuurile. Esimese 
puhul on MTS üldosa seaduse  ülesanne tagada igaühele põhiseaduslikult kaitstud 
majandustegevusega tegelemise õigus (majandustegevuse vabaduse põhimõte). Teise puhul on 
kujundatakse ülesande sõnastuse vastavalt MTS üldosa seaduse struktuurile: MTS üldosa seaduse 
ülesanne on sätestada majandustegevusega tegelemise õiguse tingimused ja kord, sh reguleerida 
majandustegevuse alustamist, teostamist ja lõpetamist ning MTS üldosa seaduse karistusõiguslikku 
sanktsioneerimist (vdl nt KaubTS § 1 lg 1). 
 
Esimese peatükis tuleb lisaks seaduse ülesandele selgelt defineerida ning sisustada 
majandustegevuse vabaduse põhimõte . Sellega muudetakse majandustegevuse vabadus reegliks, 
millest ainult majandustegevuse seaduses sätestatud juhtudel ning tingimustel kõrvale kalduda võib. 
Tuleks teha fundamentaalne otsus selle kasuks, et vaba ja reguleeritud majandustegevus 
otsustatakse ettevõtja, st majandustegevuse vabaduse (PS § 29 ja § 31) kandja ega mitte (üksnes) 
riigi, st järelvalve perspektiivist. Küsimus on juurdepääsust majandustegevusele ning korra- ja 
majanduspoliitilise perspektiivi vahekorrast. Majandustegevuse vabadus on vastavalt põhiseadusele 
eelkõige isiku avaliku õiguse subjektiivne õigus alustada sõltumatult avalikust võimust enda 
majandustegevust ning jätkata juba eelnevalt alustatud majandustegevust. Majandustegevuse 
vabadusest tuleneb seaduse eesmärk. Majandustegevuse vabaduse juures on oluline rõhutada, et 
sellele ei saa tugineda avaliku võimu kandja. Sellega seonduv üldine osa võiks kuuluda loodava 
halduskorralduse seaduse poolt reguleeritavate küsimuste hulka. 
 
MTS üldosa esimese peatüki järgmine struktuuriüksus võiks paika seada majandustegevuse 
seadustiku reguleerimisala . See tuleneb ühest küljest MTS eesmärgist ning ülesandest ning teisest 
küljest majandustegevuse mõistete sisust. Seega moodustab seaduse reguleerimisala laiemas 
tähenduses majandustegevuse teostamise lubamine või keelamine vastavalt majandustegevusest 
lähtuvatele ohtudele. Seaduse täpset sisulist ning isikulist reguleerimisala piiritletakse 
majandustegevuse põhimõistete kaudu (majandustegevus ja majandustegevust teostav isik). 
 
Mõisteid  puudutava alajaotuse (§ 17 punkt 1.2.5.) eesmärk on majandustegevusega seotud põhiliste 
mõistete ühtne tõlgendamine. Selle saavutamiseks on kasulik seaduses kasutatavatele 
põhimõistetele võimalikult selgelt määratletav sisu anda. Võtmemõistetena tulevad defineerimisel 
kõne alla sellised terminid, nagu majandustegevus, majandustegevusega tegelev isik, 
tegevusloakohustus ja tegevusluba, esindaja, tegevuskoht, majandustegevuse asutus, 
majandustegevuse järelevalve asutus ning ühtne kontaktpunkt. Lisaks põhimõistetele võib 
otstarbekas olla defineerida ka teisi majandustegevuse õiguses sageli esinevaid mõisteid. 
Põhimõistete defineerimise tähtsus kerkib esile, kui pidada silmas, et nõnda on põhimõisteid võimalik 
samatähenduslikult kasutada nii majandustegevuse seadustiku enda kui ka normiviite kaudu teiste 
seaduste raames. Majandustegevuse põhimõistete koondamine MTS üldosa seadusesse võimaldab 
neid ülevaatlikult presenteerida õiguse kohaldajatele, seadusandjale ning ülejäänud lugejatele.  
 
MTS üldosa seadus oleks sobivaks paigaks ühtse elektroonilise kontaktpunktile (teenuste direktiiv art 
6), mille kaudu ettevõtjal on võimalik suhelda riigiga ühe „luugi“ kaudu:  saada majandustegevuse 
alustamiseks ja teostamiseks vajalikku informatsiooni (teenuste direktiiv art 7), esitada 
majandustegevusega seonduvaid teateid ja muud informatsiooni, taotleda tegevuslube jms (selles 
võiks eelkõige olla majandustegevuse register – MTR). 
 
Käesolev peatükk sätestab lisaks eelnevalt mõistete defineerimisele ka majandustegevuse asutuse, 
majandustegevuse järelevalve asutuse ja ühtse kontaktpunkti ülesannete ringi , samuti 
majandustegevuse registri pidamise alused. Ühtse elektroonilise kontaktpunkti  loomine 
(teenuste direktiiv art 6) võimaldab ettevõtjal on võimalik suhelda riigiga ühe „luugi“ kaudu:  saada 
majandustegevuse alustamiseks ja teostamiseks vajalikku informatsiooni (teenuste direktiiv art 7), 
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esitada majandustegevusega seonduvaid teateid ja muud informatsiooni, taotleda tegevuslube jms 
(selles võiks eelkõige olla majandustegevuse register – MTR). 
 
Peale selle sätestab üldosa menetlusülesannete üleandmise ning menetluse privat iseerimise 
printsiibi  ning elektroonilise menetluse printsiibi . Esimese järgi võib majandustegevuse asutus 
üksikuid tegevusloa menetluse etappe või terve tegevusloa menetluse üle anda kolmandale isikule, 
kui on kindlaks tehtud, et kolmas isik on usaldusväärne ning sellele ei seisa vastu avalik huvi. 
Elektroonilise menetluse printsiip näeb ette, et majandustegevuse asutus tagab, et MTS üldosas 
sätestatud menetlusi saab läbi viia elektrooniliselt ning et tegevusluba, st haldusakt võib adressaadi 
nõusolekul olla elektroonilisel kujul. 
 

II. Peatükk-  Majandustegevuse alustamine 

 
2.1. Peatüki eesmärk 
 
Teise peatüki eesmärk on koondada kokku üldine regulatsioon, mis puudutab majandustegevusega 
alustamist, st üldine regulatsioon selle kohta, kas isik võib majandustegevusega tegelemist 
alustada1075. Majandustegevusega alustamise lubamine tähendab majandustegevuslike põhiõiguste 
kasutamise lubamist, mistõttu on lubatavuspiirangute puhul tegu PS § 29 ja § 31 kaitseala tugevaima 
riive vormiga. Seega on majandustegevuse alustamise ja teostamise regulatsiooni eristamine 
eelkõige küsimus proportsionaalsusest: majandustegevuse alustamist reguleerivad normid on 
võrreldes teiste normidega alati kõrgema riiveintensiivsusega, nt võrreldes nendega, mis 
majandustegevuse teostamisele (dogmaatiliselt kahe astme eristamine). Seetõttu on MTS üldosa 
peamiseks süstemaatiliseks karakteriks alustamise ja teostamise eristamine.  
 
Põhiseaduse valguses taotleb käesolev peatükk põhiseadusliku majandustegevuse vabaduse 
kasutamise tingimuste üldist reguleerimist. Nii leiab teine peatükk enda kandepinna põhiseaduses 
ning näeb ette üldised ja erilised majandustegevusega tegelemise õiguse kasutamise tin gimused 
PS § 29 lg 1 ls 1 ja § 31 ls 2 tähenduses. 
 
Teise peatüki eesmärgi  raskuskese paikneb erinevatel tegevusaladel majandustegevuse 
alustamisega seotud regulatsiooni ühtlustamisel. Majandustegevusega alustamise suhtes kehtivaid 
nõudeid peaks MTS üldosa seadus sisaldama üksnes ulatuses, mis kehtib kõikide erinevate 
tegevusalade suhtes samaväärselt. Säärase abstraktse kujunduse kaudu peaks teise peatüki 
regulatsioon olema kohaldatav võimalikult paljudele sarnastele või võrreldavatele juhtumitele1076. 
Eelkõige on alajaotuse eesmärk süstematiseerida majandustegevusele esitatavad nõuded üldiseks ja 
erilisteks vastavalt piirangu intensiivsusele. Majandustetegevuse erinõudeid kohaldatakse vaid 
reguleeritud majandustegevusele. Siinkohal tuleks täpsemalt sätestada suunised tegevusloa 
regulatsioonidele erilistes seadustes, eelkõige selle eesmärk. Majandustegevuse nõuete jaotamisel 
üldiseks ja erilisteks võetakse peale Saksamaa ja Austria eeskujuks ka Poola, Tsehhi ja Soome. 
 
Peale selle on majandustegevuse alustamiseks eraldi peatükk ette näha otstarbekas mitte üksnes 
õigusdogmaatilisest aspektist vaid, on ka lihtsalt kronoloogilist struktuuri  silmas pidades loogiliseks 
jätkus üldsätteid puudutavale alajaotusele: siit peatükist leiab seaduse adressaat vastuse küsimusele, 
kuidas reguleeritakse juurdepääsu majandustegevusele. 
 
Tõenäoliselt moodustab majandustegevusega alustamisega seonduv probleemistik MTS üldosa 
seaduse keskse rolli. Probleeme on võimalik vaadelda kolmest perspektiivist, need on õiguspoliitiline, 
korrapoliitiline ning majanduspoliitiline perspektiiv. 
 
Õiguspoliitiline ja korrapoliitiline perspektiiv: 

- Ebaselge on vaba ja reguleeritud majandustegevuse eristamine: välistatud ei ole kehtivas 
õiguses olukord, kus formaalselt vabale (st tegevusloakohustuseta) majandustegevusele on 
kehtestatud hulk lubatavuse piiranguid st tingimusi, mis de facto takistavad juurdepääsu 
majandustegevusele, ilma seejuures formaalselt tegevusloakohustust sätestamata, mis 
tähendaks sisuliselt vaba majandustegevuse loareservatsiooniga keelamist. 

                                                      
1075 Vdl M Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 130. 
1076 Vdl Gewerberecht aus einem Guß – Leitsätze für ein Gewerbegesetzbuch, Deutscher Industrie- und Handelstag, vorgestellt 
vom Hauptgeschäftsführer des DIHT Franz Schoser, Bonn, WuV 1981, 188,  191. 
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- Vaba ja reguleeritud majandustegevus ei anna garantiid, nende mõistete tegeliku materiaalse 
sisu kohta 

- Problemaatiline majandustegevuse keelamise kontekstis: millal on olemas materiaalne alus 
majandustegevuse haldusõiguslikuks keelamiseks? 

 
Majanduspoliitiline ja ettevõtja perspektiiv: 

- Tegevuslubade ja teiste piiravate regulatsioonide rohkus kehtivas õiguses (ca 153 tükki). 
- Registreeringu mõiste kehtivas õiguses ebaselge (MTRS) 
- dubleerivate informatsioonikohustuste  olemasolu.  
- paljude informatsioonikohustuste ja/või registreerimisnõuete eesmärk ebaselge.  
- registreerimis- ja/või tegevusloamenetlused ning muud kohustused majandustegevusega 

alustamisel kohati ettevõtja jaoks ebamõistlikult koormavad 
- registreeringu/tegevusloa perioodilise uuendamise nõue koormav 
- registreeringu/tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluste ebamäärasus, mis ühelt poolt seab 

hoolsad ettevõtjad haldusorganite omavoli ohtu , teiselt poolt aga ei taga tahtlikult ja/või 
süstemaatiliselt majandustegevuse nõudeid rikkuvate ning seeläbi konkurentsieelist saavate 
ettevõtjate turult kõrvaldamist 

- majandustegevuse alustamist, sealhulgas erinõuetega tegevusalasid puudutava 
informatsiooni laialipillutatus erinevatesse õigusaktidesse 

 
2.2. Peatüki sisu 
 

2.2.1. Materiaalõiguslik sisu 

MTS üldoas teine peatükk jaotab majandustegevus vabaks ja reguleerituks . Kui vaba 
majandustegevusega tohib vastavalt MTS üldosa seaduse kontseptsioonile alustada ilma 
tegevusloata üksnes teatamise alusel, siis reguleeritud majandustegevusega alustamise eelduseks 
on reeglina tegevusloakohustuse täitmine või muude seadusega ettenähtud nõutete täitmine. Samuti 
püüab peatükk teha algust kõikide piiravate tingimuste süstematiseerimisega, jaotades need 
põhimõtteliselt kaheks: esiteks piiravad nõuded, mille intensiivsus on niivõrd suur, et nende 
mittetäitmise tulemusena kaob faktiliselt juurdepääs majandustegevusele ning nõuded 
(lubatavuspiirangud), mille mittetäitmine ei takista küll juurdepääsu, kuid piiravad majandustegevuse 
teostamist (teostamispiirangud). Nii otsustatakse piirangu intensiivsuse üle PS §§ 29 ja 31 mõõdupuu 
järgi. 
 
Vaba ja reguleeritud majandustegevuse eristamine peaks toetama järgmisi aspekte: 

- Fundamentaalne otsustus selle kasuks, et vaba ja reguleeritud majandustegevuse eristamine 
otsustatakse ettevõtja, st majandustegevuse vabaduse (PS § 29 ja § 31) kandja ega mitte 
(üksnes) riigi perspektiivist. 

- kriteeriumide andmine, millest lähtuvalt majandustetegevuse piiranguid kehtestada („kas-
nõuded“= lubatavuspiirangud vs „kuidas-nõuded“=teostamispiirangud). 

- suunatakse seadusandjat edaspidi arvestama, et vabale majandustegevusele ei kehtestataks 
nõudeid, mis oleksid niivõrd intensiivsed, et takistaksid de facto juurdepääsu 
majandustegevusele, st vaba majandustegevus annab garantii selle tegeliku materiaalse sisu 
kohta (subjektiivsetest nõuetest, kvalifikatsioon, vanus, staaž või mistahes muud 
isikuomadused ning objektiivsetest nõuetest nt keeld kasutada karjääris lõhkainet). 

- suunatakse seadusandjat edaspidi arvestama, et reguleeritud majandustegevus peab andma 
garantii selle majandustegevuse piiramisvormi tegeliku materiaalse sisu kohta (tegevusloa 
„immuunsus“ kontrolliesemesse mittekuuluvate nõuete rikkumise suhtes). 

- Majandustegevuse haldusõigusliku keelamise materiaalne alus on olemas:  
o kui rikutakse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvat nõuet, sest tegevusloakohustus 

on loareservatsiooniga seaduslik keeld; 
o  kui rikutakse mistahes muud nõuet ning ohuprognoosi alusel on tuvastatud, et isik on 

ohtlik ka edaspidi.(integratsioon loodavas korrakaitseõigusesae kontseptsiooni) 
 
 
Registreeringul (registrikandel) võib majandustegevuse õiguses olla kaks tähendust: esiteks võib 
registreering olla lihtsalt mitteregulatiivne kinnitus teatamiskohustuse täitmise kohta ning teiseks võib 
registreering olla (elektrooniline) tegevusluba. Ttegevuse alustamisel ebaselge õigusliku loomusega 
täha kehtiv registreering MTR-s kaotatakse. 
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Teatamiskohustuse  peamine mõte on olla üldiseks teatamiskohustuseks kõikide teiste 
teatamiskohustuste suhtes, mis tooks endaga kaasa mitmete kehtivas õiguses leiduvate 
teatamiskohustuste ja muude informatsioonikohustuste (osalise) ühendamise ning dubleerivate 
informatsioonikohustuste kaotamine. Kuigi teatamiskohustus kehtib reeglina igale 
majandustegevusega alustavale isikule, ei saa teatamiskohustus kehtida EL või EMR pärit teenuse 
osutajate suhtes. Tegevusloakohustuse  mõiste sisustamisel lähtutakse teenuste direktiivist ning 
saksa õigusest. Tegevusloakohustuse sätestamisel rõhutatakse selle laiendatud tähendust:  
tegevusloakohustus on iga regulatsioon, mis asetab majandustegevusega tegelevale isikule 
kohustuse astuda enne majandustegevusega alustamist samme, et saada pädevalt asutuselt luba 
juurdepääsuks majandustegevusele või selles valdkonnas tegutsemist käsitlev ametlik otsus või 
vaikimisi tehtud otsus, st tegevusluba on sisuliselt preventiivne loareservatsiooniga seaduslik keeld 
(vdl teenuste direktiiv art 4 lg p 6). Tegevusloakohustus MTS üldosa tähenduses on 
loareservatsiooniga preventiivne keeld, mis tähenda b, et tingimuste täitmisel on isikul nõue 
juurdepääsuks majandustegevusele  (=diskretsioon puudub).  
 
MTS jätab seadusandja otsustada küsimuse, millal on majandustegevus vaba või 
tegevusloakohustusega (määravaks tegevuse ohupotentsiaal), kuid püüab  siiski määratleda neid 
kriteeriumile, mille alusel vaba ning reguleeritud majandustegevust sisuliselt eristada. Teenuste 
direktiivile omane tegevusloakohustuse formaalne määratlemine ei tooks selgust küsimuses, mida 
tähendab tegevusloakohustus sisuliselt ning millistele avalik-õiguslikele normidele vastavust tuleb 
enne majandustegevusega alustamist kontrollida (kontrolliese) ning milline peaks olema 
tegevusloakohustuse mittetäitmise õigustagajärg. Seetõttu täiendatakse tegevusloakohustust ning 
öeldakse vähemalt tegevusloakohustuse rikkumise õigustagajäregede osas, et tegevusloakohustuse 
kontrolliesemeks olevate nõuete rikkumine võib kaasa tuua tegevusloa kehtetuse. Ülejäänud nõuete 
rikkumisel (aktuaalne vaba majandustegevuse juures) toimub keelamine üldise volitusnormi alusel ja 
üksikjuhtumi ohuprognoosi kaudu (vt allpool § 17 punkt 4.2.2.).  
 
Tegevusloakohustuse tähtsus kerkib eriti hästi esile majandustegevuse keelamise  kontekstis. MTS 
üldosa seadus näeb majandustegevusega tegelemise õiguse äravõtmisel ette põhimõtte, et 
eristatakse (vaba või reguleeritud) majandustegevuse keelamist ning tegevusloa kehtetuks 
tunnistamist või peatamist. Kui tegevusloakohustusega majandustegevuse puhul saab tegevusloa 
peatada või kehtetuks tunnistada tegevuskohustuse kontrolliesemeks olnud nõuete rikkumisel, siis 
kõikide ülejäänud tingimuste rikkumisel (korrarikkumisel) saab majandustegevust keelata üksnes 
täiendava ohuprognoosi alusel. Nii tuleb vaba majandustegevuse või muu reguleeritud 
majandustegevuse puhul põhimõtteliselt majandustegevuse keelamise õigustatus kõne alla 
mistahes nõuete rikkumise tõttu, tingimusel, et majandustegevusega tegelev isik on ohtlik ka 
tulevikus. See toob endaga kaasa esiteks ettevõtja tõendamiskohustuse ning teiseks selle, et enne 
otsust koostatakse ohuprognoos . 
 
Peale selle seab MTS üldosa käesoelv peatükk paika tegevusloakohustuse reguleerimise 
lubatavuse  kriteeriumid (teenuste direktiiv art 9) ning jaotab tegevusloakohustuse süstemaatiliselt 
subjektiivseks ja objektiivseks.  
 
Tegevusloa mõistega toob MTS üldosa Eesti õiguskorda ka järgmised uuendused: 

- põhimõtteline tähtajatus (teenuste direktiiv art 11) 
- Tegevusloa fiktsioon ehk vaikimisi kehtima hakkamine (teenuste direktiiv art 13 lg 4) 
- põhjendamatute tegevusloakohustuste vähenemine ning kehtestatud tegevusloakohustuste 

eesmärgi täpsustumine. 
- Registreeringu/tegevusloa perioodilise uuendamise nõude ärakadumine ning seeläbi 

ettevõtjate õiguskaitsevõimaluste paranemine (ettevõtja ei pea enne tema suhtes 
negatiivsete otsuste vaidlustamist kaaluma sellega kaasnevat hilisemate negatiivsete 
otsuste riski) 

-  Kontsentratsioonipõhimõte - dubleerivate informatsiooni- ja loakohustuste kaotamine, 
kõikvõimalike kooskõlastuskohustuste haldusorganile asetamine. Siinkohal võimalik 
pädevuskontsentratsioon või üksnes menetluskontsentratsioon. 

 
Samuti sätestab MTS üldosa seaduse teine peatükk muud võimalikud reguleeritud majandustegevuse 
vormid, eelkõige erandireservatsiooniga repressiivne keeld, mis tähe ndab, et haldusorgan võib 
põhimõtteliselt keelatud majandustegevuse puhul era ndkorras otsustada majandustegevuse 
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lubatavuse üle  (=diskretsioon olemas). Siia võiks (vähemalt mõtteliselt) lisada veel 
majandustegevuse, millel kehtib absoluutne keeld. 
 

2.2.2. Menetlusregulatsioon 

Käesolevasse peatükki on kavas sisse viia tegevusloamenetluses kehtiv 
kontsentratsioonipõhimõte 1077: tegevusluba, mis kinnitab majandustegevuse tegevusloakohustuse 
täitmist vastavalt MTS üldosa seadusele, sisaldab tegevusloas kirjeldatud ulatuses kõiki 
majandustegevuse alustamisel kehtivaid avalik-õiguslikke otsuseid, välja arvatud ehitus- ja 
planeerimisõiguse ning keskkonnaõiguse alusel tehtavad otsuseid. Paralleelmenetlused oleksid 
välditavad eelkõige eelhaldusaktide kaudu: kõigepealt on keskkonnaluba eelduseks ehitusloa suhtes 
ning seejärel on mõlemad load eelduseks majandustegevusõigusliku loa suhtes. Nii peab 
majandustegevuse asutus lõpliku otsuse langetama keskkonnaõigusest ning ehitusõigusest 
tulenevate eelhaldusaktide põhjal. Kontsentratsioonipõhimõtte rakendamise eesmärk on  
dubleerivate informatsiooni- ja loakohustuste kaotamine, kõikvõimalike kooskõlastuskohustuste 
haldusorganile asetamine. Siinkohal võimalik kaks lahendust täielik pädevuskontsentratsioon või 
üksnes menetluskontsentratsioon. 

Samuti koondab käesolev peatükk kokku koondada majandustegevuse alustamisega seotud 
haldusmenetluse regulatsioon, st majandustegevusteatega ning tegevusloaga seonduva 
menetluse, tegevusloa menetlusega tihedalt seotud kontsentratsioonipõhimõtte. Tegevusloa 
menetluse eesmärk on kehtivas õiguses leiduvate tegevusloa menetluste ühtlustamine ja 
lihtsustumine, põhjendamatute erisuste kaotamine. Peamiselt AGewO 4. peatükki eeskujuks võttes 
peaks teatud ulatuses (üldosa) seaduses olema sätestatud teatamis- ning loamenetlus ning mitte 
üksnes andma vastava konkretiseeriva määruse volituse, sest nii saavutatakse isiku seisukohast 
selgem arusaam majandustegevusega alustamise põhilistest eeldustest1078. Seejuures peaksid 
vähemalt majandustegevuse alustamisega seotud tähtsamad haldusmenetluse sammud ning 
ametiasutused ning nende pädevused nimetatud saama. Nii võiks siinkohal võrdlevalt vaadelda saksa 
ehitus- ja planeerimisõigust, mis ei reguleeri üksnes planeerimis-, ehitusloamenetlust1079 ja pädevaid 
ametiasutusi (BauGB §§ 1 jj, LBO Baden-Württemberg §§ 49 jj) vaid normeerib ka ametliku 
väärkäitumise tagajärgi (BauGB §§ 39 jj). Sellist laadi regulatsiooni taga seisab ilmselt GG art-s 14 
sätestatud omandigarantiist tulenev isiku ehitusvabadus1080. Seetõttu võiks majandustegevuse 
õiguses pidada loamenetluse, ametiasutuste pädevuste ja nende väärkäitumise tagajärgede 
reguleerimise aluseks GG §-s 12 sätestatud kutse- ja ettevõtlusvabadust, mis Eestis on 
tsementeeritud PS §§-desse 21 lg 1 ja 31 lg 1. Kuivõrd, käesolev alajaotus võtab kokku üldise 
menetlusregulatsiooni, tooks see endaga vältimatult kaasa kehtivas õiguses sisalduva 
menetlusregulatsiooni muutmise vajaduse (nt kehtivas õiguses sisaldub majandustegevusteate 
menetlust puudutav regulatsioon MTRS §§-des 20-24 ning KaubTS §§-des 13-16). 
 
Tegevusloa menetluse raames raames tuleb MTS üldossa installeerida ka teatud 
menetlusõiguslikud instrumendid (osaline ja esialgn e tegevusluba), mis võimaldaksid ettevõtjal 
majandustegevusega õigeaegselt alustada. Isegi kui sellised instituudid võivad lubatavad olla 
põhimõtteliselt ka ilmas konkreetse sõnastuseta MTS üldosa seaduses, on soovitatav 
majandustegevuse ametile suunatult normeerida nende instituutide kasutamise tingimused. Sellisest 
transparentsuse põhimõttest lähtuvalt oleks kasulik menetlusõiguslikud instrumendid deklaratiivselt 
MTS üldosas esile tuua, et nii seaduse kohaldaja kui ka ettevõtja ülevaatlikult nende tähendusest aru 
saaks. 
 
Vaatamata sellele, et süstemaatiliselt on haldusmenetlus ja ametiasutused pigem seotud teiste 
alajaotustega (nt loamenetlus majandustegevuse alustamisega ja keelamismenetlus 
majandustegevuse lõpetamisega), võib siiski osutuda, et haldusmenetlust ja ametiasutusi puudutava 
õigusmaterjali jaoks on otstarbekas iseseisev peatükk moodustada. See on põhjendatav esiteks 
menetlusregulatsiooni tiheda seosega ülejäänud alajaotustega, mis tõttu ei taha see hästi ühe kindla 
                                                      
1077 Vt kirjandust kontsentratsiooniprintsiibi kohta:  R. . Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 34 lk 248; R. Stober, 
Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 46 lk 59 jj; M. Hecker, Die Konzentrationswirkung der Baugenehmigung am 
Beispiel der Brandenburgischen Bauordnung, BauR 2006, 639 jj; A. Dietz, Konzeptionelle Überlegungen zur „Genehmigung 
aus einer Hand”, DÖV 2005, 772; K. Odenthal, Die Konzentrationswirkung: Formenvielfalt, Kollisionfragen und 
Alternativmodelle, VerwArch 2003, 223 jj;  K. Odenthal, Kollision von Genehmigungsvorbehalten mit Konzentrationswirkung, 
NVwZ 2002, 686 jj. 
1078 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 131. 
1079 Ehitusloamenetlus on saksa õiguses reguleeritud liidumaade ehituskorra seadustes (Landesbauordnung). 
1080 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 131. 
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peatüki alla sobituda, ning teiseks on menetlusregulatsioonil tõenäoliselt märkimisväärne mahukus. 
Ilmselt ei oleks liialdatud väita, et majandustegevusega seotud haldusmenetlus moodustab 
keskkonna- ning ehitus- ja planeerimisõiguse kõrval haldusmenetlusõiguse põhilise osa. Seetõttu võib 
tekkida vajadus selle järele, et MTS üldosa seaduses ettenähtud menetlused (majandustegevusteate 
ja majandustegevusloa menetlused ning majandustegevuse keelamise menetlus) tuleb sätestada 
iseseisva peatükina Süstemaatilise seose tõttu tuleks sellisel juhul koos menetlusega samas peatükis 
sätestada ka menetluses pädevad haldusorganind ning sisustada ka Majandustegevuse asutuse 
mõiste.  
 

III. Peatükk - Majandustegevuse teostamine 

3.1. Peatüki eesmärk 
MTS üldosa seaduse kolmanda peatüki eesmärk on kokku koondada võimalikult palju sellist üldist 
regulatsiooni, mis järgneb majandustegevuse juurdepääsu faasile ning mõjutab vahetult 
majandustegevuse teostamist. Majandustegevuse teostamist puudutab regulatsioon juhul, kui see 
mõjutab mingil moel majandustegevus teostamise viisi, st vastab küsimusele „kuidas”1081. Käesoleva 
peatüki eesmärk  on esiteks koondada kokku üldine majandustegevuse teostamist puudutav 
regulatsioon ja selle õigusmaterjali süstemaatiline sidumine ning teisest küljest tagada 
majandustegevust teostavale isikule võimalus saada teada, kuidas tal tuleb majandustegevust 
teostada, nt teada saama enda põhilised õigused ning kohustused majandustegevuse teostamisel. 
 
Kehtivas õiguskorras on kaootiline õigusmaterjal, mis reguleerib majandustegevuse teostamist, st 
faasi, mis järgneb majandustegevuse juurdepääsule ning mõjutab vahetult majandustegevuse 
teostamist (tootja ja turustaja avalaik-õiguslikud kohustused, inspektsiooniline järelevalve). 
 
Erinevalt majandustegevuse alustamisest kaitseb Saksa ja Austria õiguses põhiseaduslik 
ettevõtlusvabadus majandustegevuse teostamist piiratult, sest majandustegevusele juurdepääsu 
keelamine või lubamine kujutab endast majandustegevuse teostamise reguleerimise kõrval raskeima 
intensiivsusega majandustegevuse vabaduse riive vormi.  Siinkohal on küsitav, mida kaitseb PS § 29 
ja § 31 kaitseala, („kas” või „kuidas”). Pidades silmas ühest küljest silmas PS § 29 lg 1 ja PS § 31 ls 1 
sõnastust (igaühel on õigus) ja teisest küljest PS § 29 lg 1 ls 2 ja PS § 31 ls 2 seadusreservatsiooni 
sõnastust (kasutamise tingimused ja korra võib sätestada seadusega), ei ole grammatiliselt 
tõlgendades isegi kaugel väide, et kaitstakse üksnes majandustegevusega tegelemise õiguse 
olemasolu („kas”) ning majandustegevuse viisi reguleerimine („kuidas”) ei ole sellisel juhul kaitseala 
poolt hõlmatud1082. Igal juhul ei või majandustegevuse teostamise viisi reguleerimine ulatuda nii 
kaugele, et seda juurdepääsu piiranguks võib pidada. See võrduks majandustegevuse alustamise 
reguleerimisega.  
 
Peale selle on majandustegevuse teostamine ka kronoloogilist struktuuri  silmas pidades loogiliseks 
jätkus üldsätteid ning majandustegevuse alustamist puudutavale alajaotusele: siit peatükist leiab 
seaduse adressaat õigused ja kohustused, millised kehtivad pärast majandustegevusega alustamise 
lubamist.  
 
3.2. Peatüki sisu 
Majandustegevusliku õigusmaterjali ühtlustamise ning üksiknormide omavahelise süstemaatilise 
seose loomise eesmärgil tuleks MTS üldosa seaduse käesolevasse peatükki viia võimalikult palju 
täna Eestis kehtivast vajalikust teostamisregulatsioonist, välja arvatud regulatsioon, mis arvatakse 
MTS reguleerimisalast välja (tööõigus, maksuõigus, konkurentsiõigus, keskkonnaõigus, ehitus- ja 
planeerimisõigus, subventsiooniõigus)1083. Seega tekib siinkohal paratamatult olukord, kus 
majandustegevuse teostamist reguleerivad lisaks MTS-le veel mitmed õigusaktid ja terved õigusharud 
ning majandustegevuse õiguse kodifikatsioonile pretendeeriv MTS ei reguleeri majandustegevuse 
teostamist ammendavalt. Siiski ei muuda teistele õigusaktidele (sh määrustele) ning teistele 
õigusharudele viitamise võimalus majandustegevusliku teostamisregulatsiooni koondamist ühte 
peatükki tähtsusetuks, sest isikule on selge, et leidub edasisi õigusharusid, mis tema 
majandustegevust piirata võivad. Isik väärib aga usaldust osas, et kõik üldised majandustegevuslikult 
tähtsad teostamisnormid sisalduvad majandustegevuse seadustikus1084. 

                                                      
1081 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 132. 
1082 Analoogselt Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, § 1 äärenr 6. 
1083 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 132. 
1084 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 133. 
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Kõigepealt tuleks sätestada üldised õigused ja kohustused, sh nt keskkonnakaitsepõhimõtete 
järgimise kohustus. 
 
Samuti kuuluvad siia peatüki alla isiku ja majandustegevuse asutuse õigused ja kohustused, mis 
seonduvad järelvalvega majandustegevuse nõuete täitmise üle. Seega viiakse käesolevasse 
peatükki sisse tegevusloakohustusega majandustegevuse suhtes kehtivad inspektsioonilise 
järelvalve  volitused. Nii peaks nõuete täitmise üle efektiivse järelevalve teostamise (ohuprognoosi 
koostamise) nimel MTS üldosa seaduse eelnõu sisaldama ka riigile suunatud volitusnorme teabe 
hankimiseks ning majandustegevuse vahetuks kontrollimiseks (ametiasutuse kontrollimisõigus). 
Küsitav on, kas ka vaba majandustegevuse puhul peaks kehtima inspektsioonilise järelevalve 
volitused või piisaks üksnes KorraKS-s sätestatud üldistest korrarikkumise ja ohutõrje meetmetest. 
Siia peatükki võiksid põhimõtteliselt lisaks muule kuuluda toote ja teenuse ohutusega  seonduvad 
üldised avalik-õiguslikud kohustused (kehtivas õiguses vajavad revideerimist TTOS, TNVTS ja 
KaubTS). Samuti võiksid siia kuuluda mistahes selliste tegevuskoha, käitiste ja ehitiste  kohta 
käivate üldiste järelvalvesätete sisestamine (kehtivas õiguses vajavaks revideerimist eelkõige MOS), 
mis ei ole ehitusõiguse või keskkonnaõiguse osaks. 
 

IV. Peatükk - Majandustegevuse peatumine ja lõppemi ne 

 
4.1. Peatüki eesmärk 
Neljanda peatüki eesmärk on selgelt välja tuua, millistel juhtudel isiku majandustegevuse õigus 
lõppeb ning millistel juhtudel majandustegevusega tegelemine peatub.  
 
Majandustegevuse lõppemine haldusorgani otsuse alusel tähendab sisuliselt majandustegevuslike 
põhiõiguste kasutamise keelamist, mistõttu on tegu PS § 29 ja § 31 kaitseala tugevaima riive vormiga, 
mis võib ka kahjustada isiku varalist ja sotsiaalset seisundit. Seega on majandusvabaduse 
kasutamise keelamise intensiivsus võrreldav juurdepäasupiiranguteks olevate avalik-õiguslike 
nõuetega („kas”). Seetõttu ei saa majandustegevuse asutus kergekäeliselt majandustegevust keelata 
ning üldine keelamisnorm tuleb kujundada selliselt, et see tagaks proportsionaalsuse. Samuti on 
keeruline formuleerida üldist volitusnormi, mille alusel mistahes majandustegevust keelata saab. 
Nende aspektide tähtsust rõhutabki käesolev peatükk. 
 
Kehtivas õiguses on vajavad käesolevas peatükis lahendamist eelkõige järgmised probleemid: 

- Haldusorganil võimalus meelevaldselt tegevusluba kehtetuks tunnistada, 
- Üldise haldusõigusliku keelamisinstrumendi puudumine (Viljar Peebu katse luua ärikeeldu),  
- Suutmatus ohtlikke ettevõtjaid efektiivselt kontrollida ning vajadusel nende majandustegevust 

keelata 
 
4.2. Peatüki sisu 
Käesolev peatükk sätestab majandustegevusega tegelemise õiguse äravõtmise alused, sellega 
seonduvale menetlusele ning näeb ette teatud juhtudel majandustegevuse jätkamise õiguse. 
 
Saksa regulatsiooni (DIHT-eelnõu 1991 ning GewO 21 2003 ja GewO 21 2008 kohaselt1085) peaks 
MTS üldosa majandustegevuse lõppemist puudutav regulatsioon piirduma riigile suunatud 
volitusnormiga majandustegevuse keelamiseks isiku mitteusaldusväärsuse  korral, tegevusloa 
kehtetuks tunnistamise või peatamise sätetega ning majandustegevuse takistamisvõimaluse 
sätestamisega illegaalsuse korral1086. Erinevalt sellest toob AGewO süstemaatilise ülevaate kõikidest 
kõne alla tulevatest majandustegevuse lõppemise põhjustest (AGewO §§ 85-93). Sarnaselt saksa ja 
austria õigusele tuleks reguleerida majandustegevuse üldine keelamine ning keelamine illegaalsuse 
(nt loa puudumise või kehtetuse tõttu) ning nimetada nende meetmete rakendamise üksikud eeldused 
(AGewO § 85). 
 

4.2.1. Üldine majandustegevuse keelamine (ärikeeld)  

MTS üldosa seadus näeb majandustegevuse asutusele ette üldise volitusnorm nii vaba kui 
reguleeritud majandustegevuse keelamiseks (nimetus nt ärikeeld). Majandustegevuse asutus võib 

                                                      
1085 Vdl GewO § 35 ja DIHT-eeelnõu §§ 11 jj, GewO 21 §§ 27 jj. 
1086 Vdl M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, lk 133. 
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majandustegevuse täielikult või osaliselt keelata juhul, kui on olemas tõendatavad ja täielikult 
kontrollitavad faktid, mis tõendavad, et majandustegevusest lähtub oht avalikule huvile. Selline oht on 
eelkõige olemas juhul, kui toimub majandustegevusele esitatavate nõuete püsiv rikkumine või 
samalaadsete nõuete korduv rikkumine, mis ei vabasta aga automaatselt üksikjuhtumil läbiviidava 
ohuprognoosi koostamise kohustusest . Majandustegevuse nõuete rikkumise või selle tekkimise 
ohu hindamisel tuleb arvestada majandustegevusele seatud piirangu intensiivsusega. 
Majandustegevuse ohutus on tagatud, kui majandustegevusega tegelev isik või tema esindaja 
tõendavad, et majandustegevust teostatakse vastavalt seaduses sätestatud tingimustele ning 
majandustegevusega ei tekitata edaspidi avalikkusele kahju ega kahju tekkimise ohtu. Leebem 
meede on ettekirjutus (KorrKS § 24). Majandustegevuse keelamisest hoolimata jätkamisele järgneb 
majandustegevuse takistamine (KorrKS § 25). 
 
Üldise keelamisnormi alusel võib „mängust” haldusõigusliku meetme kaudu kõrvaldada 
hoolsuskohustust rikkuvad ettevõtjad  (nt maksupetturid, „tankistid“, palgamaksmise, 
raamatupidamise või aruande esitamise kohustust eiravad või sundlõpetatud äriühingute 
esindusõiguslikud isikud, kes figureerivad korduvalt üha uutes äriühingutes). 
 
Üldine keelamisnorm võib aluseks olla vaba (teavitamiskohustusega) majandustegevuse keelamiseks 
(ja taaslubamiseks) või tegevusloakohustusega majandustegevuse keelamiseks, juhul, kui ohtlikkus 
ei ole tingitud tegevusloa kontrolliesemeks olnud nõuete rikkumuse tõttu.  
 
Keelatud majandustegevuse võib isiku taotlusel taas lubada (st tunnistada ohutuks), kui 
majandustegevusega tegelev isik või tema esindaja tõendavad, et majandustegevust teostatakse 
vastavalt seaduses sätestatud tingimustele ning majandustegevusega ei tekitata edaspidi 
avalikkusele kahju ega põhjusta kahju tekkimise ohtu (ettevõtja tõendamiskoorem).  
Majandustegevusega jätkamise üle otsustamine on majandustegevuse asutuse diskretsioon. 
 
Kokkuvõttes annab üldine keelamisnorm annab võimaluse majandustegevuse keelamise ja 
tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluste täpsustamiseks (ohu kriteerium, hoolsuskohustuse täitmine 
või täitmata jätmine), mis ühelt poolt annab hoolsale ettevõtjale kaitse haldusorganite omavoli vastu, 
teiselt poolt aga võimaldab turult kõrvaldada majandustegevuse nõudeid tahtlikult ja/või hooletusest 
korduvalt või süstemaatiliselt rikkuvad konkurendid. 
 

4.2.2. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 

Kehtivas õiguses on tegevusloa  kehtetuks tunnistamise alused ebamäärased, mis ühelt poolt seab 
hoolsad ettevõtjad ohtu haldusorganite omavoli tõttu, teiselt poolt aga ei taga tahtlikult ja/või 
süstemaatiliselt majandustegevuse nõudeid rikkuvate ning seeläbi konkurentsieelist saavate 
ettevõtjate turult kõrvaldamist 

Tegevusloa võib peatada või kehtetuks tunnistada majandustegevuse kestva vastuolu tõttu 
tegevusloakohustuse kontrolliesemeks olevate nõuetega (eriseadustest tulenevate nõuete 
mittetäitmine), samalaadsete kontrolliesemeks olevate nõuete korduv riikkumine ning (ettevõtjast 
mittetingitud) tegevusloa väljaandmise aluseks olnud asjaolude muutumisel või uute asjaolude 
ilmnemisel. Leebemaks meetmeks on ettekirjutus korraks § 24 tähenduses. Juba keelatud 
majandustegevuse puhul ja illegaalse majandustegevuse tegevuse puhul võib majandustegevus 
asuda majandustegevust tegelikult takistama (KorrKS § 25). 
 
Sellise majandustegevusega tegelemise õiguse äravõtmise regulatsioon annb järgmised eelised: 

- karistuslike „haldusmeetmete“ ärakadumine. 
- tegevusloa „immuunsus“ kontrolliesemesse mittekuuluvate (tegevusloa andmisel 

mittekontrollitavate) nõuete rikkumise suhtes. 
- majandustegevuse keelamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluste täpsustamine (ohu 

kriteerium, hoolsuskohustuse täitmine või täitmata jätmine), mis ühelt poolt annab hoolsale 
ettevõtjale kaitse haldusorganite omavoli vastu, teiselt poolt aga võimaldab turult kõrvaldada 
majandustegevuse nõudeid tahtlikult ja/või hooletusest korduvalt või süstemaatiliselt rikkuvad 
konkurendid.  

Lisaks vajab reguleerimist majandustegevuse jätkamisega  seonduv. Majandustegevuse õigus on 
avaliku subjektiivse õiguse karakteri tõttu füüsilise või juriidilise isiku õiguseks, mida ei saa tehinguga 
üle anda. Siiski võib seadusega ette näha juhtumid, mil kolmas isik ettevõtja asemel 
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majandustegevust teostada võib. Sellisteks juhtumiteks on majandustegevusega tegeleva isiku 
esindamine ning jätkamise õigus isiku surma või pankroti korral, samuti juriidilise isiku 
ümberkujundamise või ühinemise korral (õigusjärgluse aspekt). 
 

4.2.3. Suhe pankrotimenetlusega 

Samuti vajab reguleerimist keelamisega ja tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamisega 
seotud menetlus ning suhe pankrotimenetlusega . Viimase puhul tuleb öelda, et sätted, mis 
võimaldavad majandustegevuse keelamist või tegevusloa kehtetuks tunnistamist ning 
majandustegevuse takistamist illegaalsuse tõttu põhjustel, mis taanduvad ebakorrapärastele 
varalistele suhetele, ei kohaldu pankrotimenetluse ajal ning pankrotiavalduse tagamise abinõude 
rakendamise ajal (pankõrs § 18) majandustegevusele, mida teostati pankrotiavalduse tegemise ajal. 
Pankrotiseadus võimaldab täna kohaldada ärikeeldu pankrotimenetluse ajal (pankõrs § 91 lg 1 ja 2) 
ning pärast pankrotimenetlust (pankõrs § 91 lg 3). Põhjendatud ei ole seejuures pankrotijärgse 
ärikeelu kohaldamise võimalus, sest selline keeld t uleks otsustada süüteomenetluse käigus 
karistusseadustiku alusel. 
 

V. Peatükk – Karistussätted 

 
Karistusõiguslike teokoosseisude ettenägemise puhul tuleb silmas pidada nende eesmärki: 
sanktsioneerida konkreetsete MTS üldosa seaduses ettenähtud kohustuste mittetäitmist. 
Majanduskaristusõigus jääb ülejäänud osas KarS reguleerida. MTS üldosa seaduses sätetstatavad 
karistusõiguslikud teokoosseisud ei puuduta ka eriseadustes ettenähtud karistusõiguslikke 
teokoosseise.  Karistusõiguslike teokoosseisudena tuleks MTS üldosas sätestada eelkõige järgmised 
rikkumised: 

- Majandustegevusteate esitamise kohustuse mittetäitmine või mitteõigeaegne täitmine 
- Tegevusloakohustuse mittetäitmine või tegevusloa aluseks olnud asjaoludest muutumise 

mitteteatamine või mitteõigeaegne teatamine 
- Järelevalvega seotud kohustuste, sh kaasaitamiskohustuse mittetäitmine 
- Majandustegevusega tegeleva isiku informatsioonikohustuse mittetäitmine. 

 

VI. Peatükk – Rakendussätted 

Seaduse viimase osa moodustavad traditsioonilisele seadusetehnikale omaselt sätted seaduse 
rakendamise ning jõustumise kohta. Siinkohal tuleks esile tuua juhtumid, mida MTS üldosa seadus 
selle vastuvõtmisel mingil kujul mõjutaks. Selle peatüki tegelikku sisu mahukust siinkohal raske 
hinnata, sest see tähendaks kogu Eesti kehtiva majandushaldusõiguse vastavusanalüüsi MTS üldosa 
kontseptsioonile. See eeldaks põhimõtteliselt eriosa revideerimist. Et selline töö Eestit aastal 2009 
igal juhul ees ootab, näitab selgesti VV tegevusprogramm  (erinõuetega tegevusalade regulatsiooni 
muutmise pakett) ning teenuste direktiivi  art-s 39 ja art-s 15 lg-s 5 liikmesriigile pandud kohustus 
esitada hiljemalt  28.12.2009.a. aruanne tegevusloakohustuste ülekontrollimise tulemuste kohta, 
milles peab sisalduma järgmine teave  

- nõuded, mida nad kavatsevad säilitada, ja põhjendus selle kohta, miks need nõuded nende 
arvates vastavad art 15 lg-s 3  sätestatud tingimustele (art 15 lg 5 lit a); 

- nõuded, mis on kaotatud või muudetud vähem rangeks (art 15 lg 5 lit b). 
 
Esialgse hinnangu kohaselt tuleks rakendussätetega eelkõige muuta majandustegevuse registri 
seadus (MTRS) ning kaubandustegevuse seadus (KaubTS ). Samuti võib vajalikuks osutuda 
(eelkõige järelvalvesätete osas) MOS-i ja TTOS-i ning teiste nn „ohutusseaduste” muutmine. 
 
 


