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Näidiskaasused võimalikest huvide konflikti juhtudest 

(Arutatud ja heaks kiidetud komisjoni 29. mai 2017 istungil) 

 

 

Asjaolud Käitumisjuhis Selgitus 

 

Väljasõiduistungi kulude 

tasumine  

Riigikogu komisjonil toimub 

väljasõiduistung uuel, äsja 

kasutusele võetud 

vedelgaasiga töötaval 

kiirlaeval marsruudil Tallinn– 

Helsingi–Tallinn. Arutatakse 

gaasituru ja laevandusega 

seotud küsimusi. Valdkonnaga 

seotud eraõiguslik juriidiline 

isik teeb ettepaneku tasuda 

komisjoni liikmete 

laevapiletite, samuti istungi 

pidamiseks vajaliku ruumi 

rendi kulu.  

Ei või vastu võtta 

 

Kulude tasumine on seostatav 

Riigikogu liikme 

ametikohustustega ja väljub 

tavapärase viisakusavalduse 

piiridest. Tegemist võib olla 

korruptiivse tuluna 

määratletava soodustusega. 

Väljasõiduistungi kulude 

tasumine 

Riigikogu komisjonil toimub 

kahepäevane väljasõiduistung 

Ida-Virumaal. Tallinnast 

Sillamäele sõidetakse rongiga, 

kus on spetsiaalne 

koosolekuvagun. Sõidu ajal 

arutatakse komisjoni 

valdkonda kuuluvaid  

raudteeteemaga seotud 

küsimusi. Valdkonnaga seotud 

eraõiguslik juriidiline isik teeb 

ettepaneku tasuda  

koosolekuvaguni rentimise 

kulud, samuti hotelli kulud. 

Ei või vastu võtta 

 

Kulude tasumine on seostatav 

Riigikogu liikme 

ametikohustustega ja väljub 

tavapärase viisakusavalduse 

piiridest. Tegemist võib olla 

korruptiivse tuluna 

määratletava soodustusega. 
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Välislähetuskulude tasumine  

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu 

initsiatiivil korraldatakse  

välisreis Iirimaale, et tutvuda 

vabaturu tingimustes toimuva 

jäätmekäitlusega. 

Delegatsiooni kuuluvad Eesti 

Jäätmekäitlejate Liidu ja  

kohalike omavalitsuste 

esindajad ning Riigikogu 

valdkondliku komisjoni 

liikmed. Jäätmekäitlusega 

Eestis tegelev eraettevõte teeb 

ettepaneku tasuda Riigikogu 

liikmete välislähetusega 

seotud kulud (lennukipiletid, 

ööbimine, toitlustus). 

  

Ei või vastu võtta 

 

Kulude tasumine on seostatav 

Riigikogu liikme 

ametikohustustega ja väljub 

tavapärase viisakusavalduse 

piiridest. Tegemist võib olla 

korruptiivse tuluna 

määratletava soodustusega. 

Seaduseelnõu arutelu 

Riigikogu komisjonis 

Komisjon menetleb 

elektrituruseaduse eelnõu. 

Komisjoni esimehe 

elukaaslane on riigi äriühingu 

juhatuse esimees. Seaduse 

muudatuse jõustumisega võib 

kaasneda riigi äriühingu tulude 

kasv. 

Komisjoni informeeritakse 

kirjeldatud asjaoludest 

Võib tekkida kahtlus 

komisjoni esimehe isiklikust 

materiaalsest huvitatusest enda 

elukaaslase juhitava äriühingu 

suhtes. Komisjoni liikme 

avaldus kantakse protokolli. 

 

On soovitatav, et komisjoni 

esimees ei oleks eelnõu 

arutusel juhtiva menetleja 

rollis.  

 

Kuna seadus on üldakt, siis 

juriidiline kohustus taandada 

puudub, samas parim lahendus 

oleks ennast arutelust siiski 

taandada. 

Kõrge väliskülalise kingitus 

Riigikogu esimehele  

Eesti visiidi käigus külastab 

Riigikogu USA Esindajate 

Koja liige.  Kohtumisel  

antakse Riigikogu esimehele  

üle hõbedane Tiffany kandik 

külalise autogrammiga.  

Võib vastu võtta 

Tegemist on kollektiivorganile 

tehtud kingitusega, mis on 

diplomaatias ja  

rahvusvahelises suhtluses 

tunnustatud viisakusväljendus. 

Riigikogu juhatus otsustab  

kingituse säilitamise ja 

eksponeerimise.  
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Ministeeriumi tegevuse üle 

parlamentaarse kontrolli 

teostamise otstarbekuse 

otsustamine komisjonis 

Riigikogu komisjon menetleb 

kodaniku avaldust, milles 

palutakse teostada 

parlamentaarset kontrolli 

ministeeriumi tegevuse üle 

seoses ühe erafirmaga 

sõlmitud rendilepingutega. 

Komisjoni liige oli eelmise 

ametikoha tõttu seotud sama 

valdkonna lepingute 

sõlmimisega. 

Komisjoni liige informeerib 

komisjoni oma varasemast 

tegevusest ja taandab ennast 

arutelust 

Riigikogu liige peaks vältima 

olukordi, kus võib sattuda 

kahtluse alla tema erapooletus.  

Võimalik, et komisjoni liiget 

ei tajuta erapooletuna seoses 

tema varasema tegevusega. 

Komisjoni liikme avaldus 

kantakse protokolli. 

Komisjonides esinevaid 

võimalikke analoogilisi 

juhtumeid tuleb käsitleda ja 

hinnata eraldi. 

 

Riigikogu liige osaleb 

mööblitootja reklaamklipis 

Riigikogu liige osaleb Eesti 

mööblitootja reklaamklipis. 

Samas kuulub ta komisjoni, 

kelle pädevuses on sama 

ettevõtlusvaldkonnaga seotud 

eelnõude menetlemine. 

Peaks hoiduma huvide 

konflikti tekitavates 

reklaamklippides osalemisest 

Riigikogu liige peaks vältima 

olukordi, kus võib sattuda 

kahtluse alla tema erapooletus 

ja tekkida erahuvide teenimise 

mulje.  

 


