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Kliendi identifitseerimise kohustusest krediidiasutuses 

 

 

Austatud [    ] 

 

 

Tänan Teid avalduse eest, milles puudutate krediidiasutuste seaduse (KAS) § 89 lõike 21 

rakendamist ning palute anda hinnang nimetatud sätte vastavuse kohta põhiseadusele.  

 

Olen seisukohal, et krediidiasutuste seaduse § 89 lõige 21 on kooskõlas põhiseadusega.  

 

KAS § 89 („Kliendi kaitse“) lg 21 näeb ette järgmist: „Lepingu sõlmimisel ja tehingu tegemisel 

on krediidiasutus kohustatud kliendi ja samuti tema esindaja identifitseerima. Kui isik, samuti 

tema esindaja, on krediidiasutuse poolt varem identifitseeritud, otsustab krediidiasutus täiendava 

identifitseerimise vajaduse. Krediidiasutusel on õigus kontrollida identifitseerimise aluseks 

olevate isikut tõendavate dokumentide kehtivust. Isikut tõendavate dokumentide kehtivuse 

kontrollimisel on krediidiasutusel õigus saada isikuandmeid dokumente väljastavate riigiasutuste 

vastavatest andmekogudest.“ 

 

Teie avaldus puudutas müntide paberrahaks vahetamist krediidiasutuses, millega seonduvalt tuli 

Teil ennast panga jaoks identifitseerida, ilma et oleksite soovinud kasutada tehinguks 

pangakontot. Nagu selgus Teie poolt täiendavalt saadetud informatsioonist, anti Teile panga 

poolt ka dokument, mis kajastab isikustatud kujul Teie poolt teostatud tehingut. 

 

Kuivõrd analoogilised küsimused, mis tekkisid Teil seonduvalt müntide vahetamisega 

paberrahaks, võivad tekkida inimestel ka näiteks valuutavahetusteenuse kasutamisel, mille 

raames ei soovita krediidiasutusega luua püsivat kliendisuhet, tutvusime kliendi 

identifitseerimise praktikaga ühe juhuslikult valitud krediidiasutuse näitel. Saadud informatsioon 

kinnitas, et analoogiliselt Teie avalduses nimetatud SEB Pangaga kohaldatakse KAS § 89 lõiget 

21 ka selles pangas – klient identifitseeritakse isikut tõendava dokumendi alusel ning tehing 

dokumenteeritakse isikustatud kujul. 

 

KAS § 89 lg 21 esimese lause põhiseaduspärasuse hindamisel on asjakohane põhiseaduse §-des 

26 ja 31 sätestatu, kuivõrd ühelt poolt on pandud seadusandja poolt krediidiasutusele kohustus 

klient või tema esindaja iga lepingu sõlmimisel või tehingu tegemisel identifitseerida ning teiselt 

poolt kliendile või tema esindajale kohustus selline identifitseerimine võimaldada, kuna vastasel 
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korral lepingu sõlmimist või tehingu tegemist ei toimu. Kuna olete esitanud avalduse oma 

õiguste rikkumise vaatenurgast, siis analüüsin järgnevalt KAS § 89 vastavust PS §-le 26.  

 

Põhiseaduse § 26 teise lause kohaselt ei tohi riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende 

ametiisikud kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja 

korras tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo 

tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks. Seadusega kehtestatud identifitseerimiskohustus riivab 

eraelu puutumatust. 

 

Krediidiasutuste tegevus on reguleeritud enamuse teiste ettevõtlusvaldkondadega võrreldes 

detailsemalt – vastu on võetud krediidiasutuste seadus ning rahapesu ja terrorismi rahastamise 

tõkestamise seadus (RTRTS). KAS § 89 lg 21 kehtestati 2003. aastal, mil kujundati 

suuremahulisemalt ümber see õiguslik raamistik, mis puudutab rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamist ning seda sammu tuleb hinnata kindlasti ka nende eesmärkide 

kontekstis.  

 

KAS § 89 lg-s 21 sätestatud identifitseerimiskohustuse legitiimne eesmärk on kaitsta teiste 

inimeste õigusi ja vabadusi, eeskätt krediidiasutuse klientide varalisi õigusi ja omandit, ning 

tagada finantssüsteemi usaldusväärsus.  

 

Arvestades KAS § 89 lg 21 legitiimset eesmärki on identifitseerimiskohustus sobiv piirang, kuna 

see võimaldab tuvastada kliendi isikusamasuse ning dokumenteerida tehingu osapoole. 

Identifitseerimist saab käsitleda ka tehingut tegevat klienti kaitsva abinõuna, kuna tehingu 

toimumist kajastav dokument saab tema jaoks olla vajadusel hiljem krediidiasutusega suheldes 

kinnituseks tehingu toimumise kohta. 

 

Piirangu vajalikkuse hindamisel tuleb kaaluda, millised oleksid võimalikud võrdväärsed 

alternatiivid. Pidades silmas normi legitiimsest eesmärgist lähtuvat vajadust, et krediidiasutusel 

peavad olema teada kõik need isikud, kes teevad temaga tehinguid, st et krediidiasutus ei või 

teha anonüümseid tehinguid ka siis, kui tehingu teiseks osapooleks ei ole krediidiasutuse 

püsiklient, on kliendi identifitseerimine selleks ainuvõimalik meede. Mõiste identifitseerimine 

sünonüümiks on isikusamasuse tuvastamine. KAS § 89 lõike 1 kohaselt on krediidiasutuse klient 

KAS mõistes „iga isik, kes kasutab või on kasutanud krediidiasutuse poolt pakutavat teenust, või 

isik, kes on krediidiasutuse poole pöördunud teenuse kasutamise eesmärgil ja kes on selle 

krediidiasutuse poolt identifitseeritud.“ 

 

Abinõu mõõdukuse üle otsustamiseks tuleb kaaluda ühelt poolt põhiõigusse sekkumise ulatust ja 

intensiivsust ning teiselt poolt piirangu eesmärgi tähtsust.  PS §-s 26 tagatud eraelu puutumatuse 

aspektist võib tõstatada küsimuse, kas võiks piirduda RTRTS-st tulenevate hoolsusmeetmetega 

ning kehtestada selline regulatsioon, mis diferentseerib teatud kriteeriumide alusel (nt tehingu 

rahaline maht vms) identifitseerimise vajalikkuse (nt on mõeldav, et ühekordsete tehingute 

tegemisel, mis ei ole seotud püsiva kliendisuhtega ega ületa teatud summaliselt kehtestatud 

piirmäärasid, ei oleks identifitseerimine vajalik). Kehtiv KAS sellist diferentseerimist ette ei näe. 

Samas on nii valuutavahetusteenuse kasutamine kui ka Teie avalduses nimetatud müntide 

vahetamine sularahaks võimalik väljaspool krediidiasutusi (seonduvalt müntide vahetuse 

võimalustega nimetate seda ka ise), st tehes vajalikud tehingud teiste ettevõtjate juures. 

Nimetatud ettevõtjad ei ole kohustatud kliente identifitseerima, kui RTRTS-st ei tulene teisiti. 

 

Kokkuvõttes saab seadusandja poolt KAS § 89 lg 21 vastuvõtmisel tehtud otsustust, et 

identifitseerimiskohustus kehtib ükskõik millise tehingu puhul, pidada mõõdukaks, arvestades 

kogumis ülaltoodud põhimõtteid ja regulatsioone, mis seonduvad krediidiasutuste tegevuse 
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korraldamisega ja nende vastutusega. PS §-s 26 nimetatud põhiõiguse riive saab lugeda 

proportsionaalseks ning KAS § 89 lg-st 21 tuleneva krediidiasutuse kohustuse selles osas 

põhiseaduspäraseks.  

 

Olete nimetanud oma pöördumises KAS § 89 lõike 21 kontekstis ka võrdsuspõhiõigust ja üldist 

eneseteostuse vabadust, osundust täpsustamata. Kuna analüüsi käigus ei ilmnenud ühtegi 

võrreldavat isikute gruppi, kelle põhjendamatult ebavõrdse kohtlemise küsimus tõusetuks, ning 

ka Teie pöördumisest ei nähtu võimalikku eneseteostuse vabaduse riivet, siis ei ole KAS § 89 lg 

21 kontekstis PS §-de 12 ja 19 lähem käsitlemine vajalik.  

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 ülevõtmisega (see peab toimuma 26. 

juuniks 2017) seoses on Rahandusministeerium esitanud kooskõlastamisele uue RTRTS 

tervikteksti eelnõu. Direktiivis on selgemalt määratletud liikmesriikide võimalused hinnata riske, 

mis puudutavad rahaliselt mahult väiksemaid jmt selle direktiivi alusel piiritletud tehinguid, ning 

kujundada sellele vastavad siseriiklikud regulatsioonid. Uue RTRTS rakendussätetega 

kavatsetakse KAS § 89 lg 21 tunnistada kehtetuks. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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