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Lugupeetud Raivo Aeg 

 

Tänan, et andsite võimaluse avaldada arvamust korruptsioonivastase tegevuskava kohta. Kuivõrd 

õiguskantsleri poole on seaduse ebaselguse tõttu korduvalt pöördutud, edastame mõned avalduste 

lahendamisel tekkinud mõtted. Ehk on neist tegevuse kavandamisel abi. 

 

Mõistan, et korruptsioonivastane seadus on üldine ja abstraktne, sest see peab reguleerima avalike 

ülesannete täitmist mitmes eluvaldkonnas. Kuid seadus, mida ei osata täita, ei aita kaasa 

korruptsiooni ennetamisele. Õigusselguse põhimõte nõuab, et seadus peab olema normi 

adressaatidele arusaadav. Seadusest tulenevad kohustused, mille rikkumise eest on ette nähtud 

karistus, peavad olema eriti selged. Paraku ei ole korruptsioonivastane seadus selle adressaatidele 

arusaadav. Ei tohi unustada, et paljud neist, kelle tegevuse suhtes seadust rakendatakse, ei ole ega 

peagi olema juristid.  

 

Suur puudus on praktilistest ja lihtsalt sõnastatud tegevusjuhistest konkreetsetes valdkondades. 

Justiitsministeerium võiks koos erialaliitude ja esindusorganisatsioonidega seesuguste juhiste 

väljatöötamist eest vedada. Teame, et nii ministeerium kui ka politsei teevad koolitusi ja koostavad 

juhendmaterjale. See töö on tänuväärne. Samas tundub, et vajaka on eriala- või ametikoha 

spetsiifilistest selgetest juhistest, kuidas elulistes olukordades käituda. 

 

Viimastel aastatel on õiguskantslerilt küsinud korruptsioonivastase seaduse tõlgendamise kohta 

eelkõige kohalikud omavalitsused ja arstid.  

 

Kui arstid tõid eelmise aasta lõpus välja probleemid korruptsioonivastase seaduse rakendamises, 

pakkus õiguskantsler 17.02.2020 kirjas välja võimalikud lahendused. Seda teemat arutati 

18.02.2020 Riigikogu põhiseaduskomisjoni, õiguskomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni 

ühisel avalikul istungil. Arstide Liit avaldas õiguskantsleri ettepanekule põhimõttelist toetust. 

Õiguskantsleri Kantselei ja Justiitsministeeriumi esindajad osalesid ka Riigikogu õiguskomisjoni 

10.03.2020 istungil, kus komisjon palus õiguskantsleri ettepanekule Justiitsministeeriumi 

hinnangut.  

 

Leian, et kui ka seaduse muutmist ei peeta vajalikuks, tuleks kiiresti välja töötada juhis, millal 

tervishoiutöötaja osutab avalikke ülesandeid ja tegutseb korruptsioonivastase seaduse kohaselt 

https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Korruptsioonivastase%20seaduse%20rakendamine%20%28pere%29arsti%20t%C3%B6%C3%B6s.pdf
https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/3643fa7d-4eb8-46a1-b22c-343a01ea91de
https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/3643fa7d-4eb8-46a1-b22c-343a01ea91de
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ametiisikuna. Arstidel ja teistel tervishoiutöötajal peab olema võimalik keskenduda ravimisele ja 

seda tööd ei tohiks häirida erimeelsused korruptsioonivastase seaduse tõlgendamises.  

 

Loodan väga, et ministeerium leiab võimaluse analüüsida korruptsioonivastast seadust ning välja 

töötada vajalikud muudatused ja juhised nii arstide kui ka teiste ametiisikute kohta varem kui 

aastaks 2025. 

 

 

Austusega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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