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Karistusregistrisse kantud isiku piirangud 
  
 
Keeld (näitena seaduse lühend) Põhiõiguse riive (PS §) 
Sissesõidukeeld (VSS) õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele, 

õigus vabalt liikuda ja elukohta valida( § 
27, § 34) 

Avalikus teenistuses töötamise keeld 
(ATS) 

õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja 
töökohta (§ 29) 

Juhatusse kuulumise keeld, filiaali 
asutamise keeld (IFS, FIS) 

õigus vabale eneseteostusele,  
õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja 
töökohta,  
ettevõtlusvabadus (§19, §29, §31) 

Teatud ametikohal töötamise keeld (KTS, 
DAS) 

õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja 
töökohta (§ 29) 

Käitlemiskeeld (LMS) õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja 
töökohta (§29) 

Osaluse omandamise keeld (MERAS) omandiõigus, ettevõtlusvabadus (§31, §32) 
Kollektsioneerimise keeld (RelvS) õigusega vabale eneseteostusele, 

omandiõigus,  
teaduse ja kunsti vabadus (§19, §32, §38) 

Soetamisloa keeld (RelvS) omandiõigus (§32) 
Tegutsemiskeeld (TS) õigus vabale eneseteostusele,  

õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja 
töökohta 
(§ 19, §29) 

Teabele juurdepääsu piirang (RSVS) õigus informatsioonile,  
õigus pöörduda riigiasutuste ja KOV poole 
(§ 44, § 51) 

Hääletamise ja - kandideerimisõiguse 
piirang, kandidatuuri esitamise keeld 
(EPVS, Riigivaraseadus sätestab 
kolmandale isikule keelu seada 
kandidaadiks isik, keda on karistatud teatud 
kuritegude eest) 

hääletamisõigus, 
kandideerimisõigus 
(§ 57, § 60, §79) 

Lepingu (riigihanke, halduskoostöö) 
sõlmimise piirang (RHS) 

ettevõtlusvabadus 
(§ 31) 

Nime muutmise keeld (NS) eraelu puutumatus,  
enesemääramisõigus (§26, §19) 

Hüvede saamise keeld (presidendi abikaasa 
hüved, ametipensionid) (Vabariigi 
Presidendi ametihüvede seadus) 

omandiõigus (§32) 

Omandi valdamise keeld (MuKS) omandiõigus (§32) 
Ei ole otsesed keelud  
Auastme alandamine (KVTS) eneseteostus (§19) 
Usaldusväärsuse hindamine (HKTS, 
LennS) 

kaitse riigi omavoli eest, au, eneseteostus, 
süütuse presumptsioon (§13, §17, § 19, 
§23) 
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Seadus Mõju 
1. Väljasõidukohustuse 

ja sissesõidukeelu 
seadus 

§ 2620. Väljasaatmiskeskuse ülesannete täitmine 
[...] 
(3) Halduslepingu alusel üleantud käesoleva paragrahvi lõikes 2 
nimetatud ülesannete täitmisel võib kasutada isikuid, kes on 
täisealised, teovõimelised, eesti keelt vähemalt keeleseaduses 
sätestatud B2-tasemel või sellele vastaval tasemel valdavad Eesti 
kodanikud. Kasutada ei või isikuid, kes kannavad karistust kuriteo 
eest või kelle karistusandmed kuriteo eest ei ole karistusregistrist 
kustutatud. 
[...] 
 § 281. Välismaalase Eestisse mittelubamine sissesõidukeeldu 
kohaldamata 
(1) Sissesõidukeeldu kohaldamata võib Eestisse mitte lubada 
välismaalast: 
1) kelle suhtes esineb mõni sissesõidukeelu kohaldamise aluseks olev 
asjaolu; 
2) kes on Eestis toime pannud õigusrikkumise; 
3) kellel on talle Eestis toimepandud süüteo eest määratud või 
mõistetud rahaline karistus tasumata; 
[...] 
 § 29. Sissesõidukeelu kohaldamise alused 
(1) Välismaalase suhtes võidakse sissesõidukeeldu kohaldada, kui: 
[...] 
2) välismaalase kohta on andmeid või on põhjendatult alust arvata, et 
ta kuulub kuritegelikku ühendusse, et ta on seotud narkootikumide 
või psühhotroopsete ainete ebaseadusliku käitlemise või 
salakaubaveoga või isikute ebaseadusliku toimetamisega üle 
riigipiiri, et ta kuulub terroristlikku ühendusse või on toime pannud 
terroristliku akti või et ta on seotud rahapesuga; 
[...] 
5) välismaalane õhutab või on põhjendatult alust arvata, et ta õhutab 
Eestis või välisriigis rassilist, usulist või poliitilist vihkamist; 
6) välismaalast on karistatud või on põhjendatult alust arvata, et teda 
on karistatud raske inimsusevastase või sõjakuriteo eest, sõltumata 
karistatuse kustumisest või kustutamisest või karistusregistrist 
karistusandmete kustutamisest; 
7) välismaalast on karistatud Eestis või välisriigis toime pandud 
tahtliku kuriteo või muu õiguserikkumise eest ja karistatus ei ole 
kustunud ega kustutatud või karistusandmed ei ole karistusregistrist 
kustutatud; 
8) välismaalane on rikkunud välismaalaste Eestis viibimist või 
riigipiiri ületamist reguleerivaid õigusakte; 
[...]  
(2) Alalist sissesõidukeeldu võidakse kohaldada käesoleva 
paragrahvi lõike 1 punktides 1-6 sätestatud juhtudel.  
(3) Kui välismaalase perekonnal ei ole võimalik koos elada 
väljaspool Eestit või kui perekonna ümberasumine välisriiki oleks 
sissesõidukeelu kehtestamise vajadusega võrreldes seotud 
ebaproportsionaalselt suurte raskustega, võib välismaalase suhtes 
kohaldada sissesõidukeeldu üksnes käesoleva paragrahvi lõike 1 
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punktides 1-6 sätestatud juhtudel.  
2. Väärtpaberituru 

seadus 
§ 58. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 
(1) Tegevusloa kehtetuks tunnistamine on tegevusloaga antud õiguse 
täielik või osaline äravõtmine. Tegevusloa võib tunnistada kehtetuks 
täielikult või üksikute investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuste 
kaupa, piiritledes õigused, mis tegevusloa omanik tegevusloa 
kehtetuks tunnistamisega kaotab. 
(2) Inspektsioon võib tegevusloa kehtetuks tunnistada, kui: 
[...] 
3) investeerimisühing on rikkunud korduvalt või olulisel määral tema 
tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut, investeerimisühingut 
või tema juhti on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase 
või avaliku usalduse vastase süüteo eest ning karistusandmed ei ole 
karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud või 
investeerimisühingu tegevus ei vasta heale äritavale; 
[...] 
9) investeerimisühing on toime pannud rahapesu või rikub 
õigusaktiga kehtestatud rahapesu ning terrorismi rahastamise 
tõkestamise korda; 
[...] 
§ 62. Loa kehtetuks tunnistamine 
(1) Inspektsioon võib tunnistada investeerimisühingule kolmandas 
riigis filiaali asutamiseks antud loa kehtetuks, kui: 
[...] 
4) investeerimisühingut, tema juhte või filiaali juhatajat on karistatud 
majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase 
süüteo eest ning karistusandmed ei ole karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud; 
[...] 
§ 79. Investeerimisühingu juhid 
[...] 
(4) Investeerimisühingu juhiks ei või olla isik: 
[...] 
3) pankrotivõlgnik ega isik, kelle suhtes on kohaldatud ärikeeldu või 
kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja; 
4) keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või 
avaliku usalduse vastase süüteo eest ning karistusandmed ei ole 
karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud.  
(5) Investeerimisühingu juhid ning töötajad on kohustatud [...] 
§ 1193. Investeerimisagendile esitatavad nõuded 
(1) Füüsilisest isikust investeerimisagendil ja äriühingust 
investeerimisagendi juhatuse liikmel peab olema laitmatu eri- ja 
ärialane maine.  
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud isikuna ei või tegutseda 
isik: 
[...] 
2) kellel on ärikeeld; 
[...] 
4) keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või 
avaliku usalduse vastase süüteo eest ja kelle karistusandmed ei ole 
karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud.  
[...] 
§ 1241. Juhile esitatavad nõuded 
[...] 
(5) Korraldaja juhiks ei või olla isik: 
[...] 
4) keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või 
avaliku usalduse vastase süüteo eest ja kelle karistusandmed ei ole 
karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud.  
[...] 
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3. Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise seadus 

§ 55. Registreeringu tegemisest keeldumine ja registreeringu 
peatamine 
(1) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule keeldub 
registri volitatud töötleja registreeringu tegemisest, kui 
karistusregistrile esitatud päringu vastusest ilmneb, et käesoleva 
seaduse § 53 lõike 1 punktis 1, 5 või 6 või lõikes 2 nimetatud isiku 
kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus karistusseadustiku §-
s 237, 2371, 2372, 2373, 394, 395 või 396 sätestatud kuriteo eest või 
muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest, ja karistusregistri seaduse 
§ 25 lõikest 1 tulenevad tähtajad ei ole möödunud.  
[RT I 2009, 61, 401 – jõust. 26.12.2009]  
[...] 
§ 56. Registreeringu kustutamine 
(1) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule 
kustutatakse registreering pärast sellekohase teabe laekumist, kui 
karistusregistrile esitatud päringu vastusest ilmneb, et käesoleva 
seaduse § 53 lõike 1 punktis 1, 5 või 6 või lõikes 2 nimetatud isiku 
kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus karistusseadustiku §-
s 237, 2371, 2372, 2373, 394, 395 või 396 sätestatud kuriteo eest või 
muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest.  
(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule võib 
registri volitatud töötleja kustutada registreeringu rahapesu 
andmebüroo põhjendatud taotluse alusel, kui teenusepakkuja on 
olulisel määral või korduvalt rikkunud käesolevas seaduses 
sätestatud kohustusi.  

4. Krediidiasutuste 
seadus 

§ 15. Tegevusloa andmisest keeldumise alused  
(1) Finantsinspektsioon võib keelduda taotlejale tegevusloa 
andmisest, kui: 
[...] 
8) taotlejat või tema juhte on karistatud majandusalase, ametialase, 
varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja 
karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse 
kohaselt kustutatud.  
[...] 
§ 17. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine  
(1) Finantsinspektsioon võib tegevusloa kehtetuks tunnistada, kui: 
[...] 
5) krediidiasutus on korduvalt või olulisel määral rikkunud tema 
tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut, krediidiasutusele või 
tema juhile on kohaldatud karistust majandusalase, ametialase, 
varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ning 
karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse 
kohaselt kustutatud või krediidiasutuse tegevus või tegevusetus ei 
vasta heale äritavale; 
[...] 
12) krediidiasutus on toime pannud rahapesu või rikub õigusaktiga 
kehtestatud rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise korda; 
[...] 
§ 20. Krediidiasutuse tütarettevõtjast krediidiasutuse, filiaali 
ja esinduse asutamine välisriigis  
[...] 
(61) Finantsinspektsioon võib tunnistada krediidiasutusele välisriigis 
filiaali avamiseks antud loa kehtetuks, kui: 
[...] 
8) krediidiasutust, krediidiasutuse juhti või filiaali juhatajat on 
karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku 
usalduse vastase süüteo eest ja karistusandmed ei ole 
karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.  
[...]  

5. Kindlustustegevuse § 23. Tegevusloa andmisest keeldumise alused  
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seadus (1) Finantsinspektsioon võib keelduda tegevusloa andmisest, kui: 
[...] 
6) taotlejat on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või 
avaliku usalduse vastase süüteo eest ja karistusandmed ei ole 
karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.  
27. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused  
Finantsinspektsioon võib tegevusloa täielikult või üksikute 
kindlustustegevuste liikide või alaliikide osas kehtetuks tunnistada, 
kui ilmneb, et: 
[...] 
6) kindlustusandja on korduvalt või olulisel määral rikkunud tema 
tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut, kindlustusandjale on 
kohaldatud karistust majandusalase, ametialase, varavastase või 
avaliku usalduse vastase süüteo eest ning karistusandmed ei ole 
karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud või 
kindlustusandja tegevus või tegevusetus ei vasta avalikule huvile; 
[...] 
9) kindlustusandja on toime pannud rahapesu või rikub õigusaktiga 
kehtestatud rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise korda; 
§ 33. Filiaali asutamise loa andmisest keeldumine  
Finantsinspektsioon võib keelduda filiaali asutamise loa andmisest, 
kui: 
[...] 
6) kindlustusandjat on karistatud majandusalase, ametialase, 
varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja 
karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse 
kohaselt kustutatud.  
48. Kindlustusandja juhatuse ja nõukogu liikmetele 
esitatavad nõuded  
(1) Kindlustusandja juhatuse ja nõukogu liikmel (edaspidi 
kindlustusandja juht) peavad olema kindlustusandja juhtimiseks 
vajalik haridus, teadmised ja kogemused ning laitmatu ärialane 
maine.  
(2) Kindlustusandja juhiks ei või olla isik: 
[...] 
2) keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või 
avaliku usalduse vastase süüteo eest ja karistusandmed ei ole 
karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud; 
3) kellel on ärikeeld; 
[...] 
§ 138. Kindlustusmaaklerile esitatavad nõuded  
(1) Füüsilisest isikust kindlustusmaakleril, äriühingust 
kindlustusmaakleri juhatuse liikmel ja otseselt vahendusega tegeleval 
füüsilisel isikul (edaspidi kindlustusmaakleri esindaja) peab olema 
laitmatu eri- ja ärialane reputatsioon.  
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud isikuna ei või tegutseda 
isik: 
1) kelle tegevus on kaasa toonud äriühingu pankroti või äriühingule 
antud tegevusloa lõpetamise või kehtetuks tunnistamise riigi- või 
finantsjärelevalve asutuse algatusel või kellel on ärikeeld; 
2) keda on karistatud majandusalase, ametialase või varavastase 
süüteo eest ja karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt 
kustutatud.  

6. Investeerimisfondide 
seadus 

§ 18. Tegevusloa andmisest keeldumise alused 
(1) Finantsinspektsioon võib keelduda fondivalitseja tegevusloa või 
ühe või mitme käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud teenuse 
osutamise õiguse andmisest, kui: 
[...] 
4) taotleja juhid, fondijuht, audiitor või aktsionärid ei vasta seaduses 
või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele; 
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[...] 
8) taotlejat on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või 
avaliku usalduse vastase süüteo eest ning karistusandmed ei ole 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. 
[...] 
§ 19. Täiendava tegevusloa taotlemine 
[...] 
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide 
menetlemisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 14 lõikes 4 ning §-
des 16–18 sätestatut.  
§ 22. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused 
Finantsinspektsioon võib tegevusloa täielikult või osaliselt kehtetuks 
tunnistada, kui: 
[...] 
3) fondivalitseja ei vasta kehtivatele tegevusloa andmise 
tingimustele; 
4) ilmnevad käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktis 4 või 5 sätestatud 
asjaolud; 
5) fondivalitseja on rikkunud korduvalt või olulisel määral tema 
tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut, fondivalitsejale või 
tema juhile on kohaldatud karistust majandusalase, ametialase, 
varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ning 
karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt 
karistusregistrist kustutatud või fondivalitseja tegevus või 
tegevusetus ei vasta heale äritavale; 
[...] 
14) fondivalitseja on toime pannud rahapesu või rikub õigusaktiga 
kehtestatud rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise korda; 
[...] 
§ 29. Filiaali asutamise loa kehtetuks tunnistamine 
(1) Finantsinspektsioon võib tunnistada kolmandas riigis filiaali 
asutamise loa kehtetuks, kui: 
[...] 
5) fondivalitseja on rikkunud tema valitsetava fondi tingimusi või 
valitsemislepingut, kui sellise rikkumise tõttu võivad ohtu sattuda 
fondivalitseja valitsetava fondi aktsionäride või osakuomanike huvid 
või kui fondivalitsejat või tema filiaali juhti on karistatud 
majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase 
süüteo eest ning karistusandmed ei ole karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud; 
[...] 
§ 37. Filiaali asutamise loa muutmine 
[...] 
(3) Filiaali asutamise loa muutmise taotluse menetlemisele, andmete 
kontrollimisele ning loa muutmise otsustamisele kohaldatakse 
käesoleva seaduse §-des 16–18 sätestatut.  
§ 51. Nõuded juhtidele 
(1) Fondivalitseja juhtidel peab olema oma kohustuste täitmiseks 
vajalik haridus, teadmised ja kogemused ning laitmatu ärialane 
maine.  
(2) Fondivalitseja juhiks ei või olla isik: 
[...] 
2) keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või 
avaliku usalduse vastase süüteo eest ning karistusandmed ei ole 
karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud; 
3) kellel on ärikeeld; 
[...] 
§ 56. Nõuded fondijuhile 
(1) Fondijuhil peavad olema kõrgharidus või sellega võrdsustatud 
haridus, ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused 
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ning laitmatu ärialane maine.  
(2) Fondijuhiks ei või olla isik, kes ei vasta käesoleva seaduse § 51 
lõikes 2 nimetatud nõuetele.  
[...] 

7. Kaitseväeteenistuse 
seadus  

§ 37. Auastme alandamine  
[...] 
(3) Auastet võib alandada: 
1) tahtlikult toimepandud kuriteo eest - süüdimõistva kohtuotsuse 
jõustumisel; 
2) distsiplinaarkaristusena - kaitseväe distsiplinaarseaduses 
sätestatud alustel ja korras.  
(4) Auastet võib auastme alandamisest ühe aasta möödumisel üldises 
korras uuesti ülendada endisesse auastmesse, kui kaitseväelane või 
reservväelane ei kanna karistust väärteo, distsiplinaarsüüteo või 
kriminaalkuriteo toimepanemise eest ja tema karistusandmed on 
karistusregistrist kustutatud.  
§ 59. Ajateenistusse kutsumisest vabastamine  
(1) Ajateenistusse ei kutsuta kutsealust: 
[...] 
2) kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille eest 
on talle mõistetud vabadusekaotuslik karistus, või narkootilise või 
psühhotroopse ainega seotud kuriteo toimepanemise eest; 
[...] 
§ 80. Lepingulisse teenistusse võtmist välistavad asjaolud  
Lepingulisse teenistusse võtmine on välistatud, kui isik: 
1) on kriminaalasjas kahtlustatav või süüdistatav; 
2) on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest ja tema 
karistusandmed on karistusregistris; 
3) on süüdi mõistetud ja temalt on jõustunud kohtuotsusega ära 
võetud sõjaväelise auastmega ametikohal töötamise õigus; 
4) on distsiplinaarsüüteo eest kaitseväeteenistusest, 
politseiteenistusest või avalikust teenistusest vabastatud ja 
teenistusest vabastamisest on möödunud vähem kui üks aasta; 
[...] 

8. Lõhkematerjaliseadus  § 18. Käitlemisloa andmisest või selle kehtivuse 
pikendamisest keeldumine  
Komisjon võib käitlemisloa andmisest või selle kehtivuse 
pikendamisest keelduda, kui: 
[...] 
4) taotlejal või isikul, keda on nimetatud käesoleva seaduse § 15 
lõike 3 punktis 2 või §-s 61, 62 või 63, on karistusregistri andmetel 
karistatus esimese astme kuriteo, riigi- või varavastase süüteo või 
süüteo eest, mis pandi toime lõhkematerjali, pürotehnilist toodet, 
laskemoona või tulirelva kasutades, või kui ta on tagaotsitav, 
kuriteos kahtlustatav või süüdistatav; 
[...] 
6) taotlejale on lisakaristusena mõistetud karistusseadustiku §-s 49 
nimetatud tegutsemiskeeld ja see on kandmata; 
[...] 
§ 19. Käitlemisloa kehtivuse peatamise ja kehtetuks 
tunnistamise alused  
(1) Komisjon tunnistab käitlemisloa kehtetuks, kui: 
[...] 
3) käitlemisloa omaja on korduvalt või oluliselt rikkunud käesolevast 
seadusest tulenevaid nõudeid; 
[...]  
§ 19. Käitlemisloa kehtivuse peatamise ja kehtetuks 
tunnistamise alused  
(1) Komisjon tunnistab käitlemisloa kehtetuks, kui: 
[...] 
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3) käitlemisloa omaja on korduvalt või oluliselt rikkunud käesolevast 
seadusest tulenevaid nõudeid; 
[...] 
§ 61. Lõhkematerjali vahetu käitleja  
[...] 
(2) Lõhkematerjali vahetuks käitlejaks ei või olla isik, kes: 
[...] 
3) on karistatud esimese astme kuriteo eest; 
4) on karistusregistri andmetel karistatud riigi- või varavastase 
süüteo või süüteo eest, mis pandi toime lõhkematerjali, pürotehnilist 
toodet, laskemoona või tulirelva kasutades; 
[...] 
5) on tagaotsitav või on käesoleva lõike punktis 4 nimetatud süüteos 
kahtlustatav või süüdistatav. 
[...] 
§ 62. Lõhkematerjali käitlemise korraldaja  
[...].  
(2) Lõhkematerjali käitlemise korraldaja peab: 
[...] 
4) vastama käesoleva seaduse §-s 61 sätestatud nõuetele; 
[...] 
§ 63. Lõhkaja ja lõhkemeister  
[...] 
(2) Lõhkemeister on isik, kes võib lõhketööd teha iseseisvalt.  
(3) Lõhkaja peab: 
[...] 
3) vastama käesoleva seaduse §-s 61 sätestatud nõuetele; 
[...] 

9. Halduskoostöö seadus § 12. Haldusülesannet täitva füüsilise isiku ja eraõigusliku 
juriidilise isiku usaldusväärsus 
[...] 
(2) Isiku usaldusväärsust kinnitavad muu hulgas järgmised asjaolud: 
[...] 
4) tema kohta ei ole karistusandmeid karistusregistris; 
[...] 

10. Eesti Vabariigi 
lastekaitse seadus 

§ 33. Kaitse seksuaalse kuritarvituse eest 
[...] 
(2) Karistusregistri seaduse § 17 lõike 1 punkti 16 alusel on lapse 
seaduslikul esindajal õigus saada teavet teise isiku 
seksuaalkuritegudes karistatuse kohta, kui tal on selleks lapse 
kaitsest lähtuv õigustatud huvi. Õigustatud huvi on olemas eelkõige 
juhul, kui laps viibib teise isiku järelevalve all seadusliku esindaja 
juuresolekuta.  

11. Arhiiviseadus § 23. Arhiiviteenuse tegevusluba  
(1) Arhiiviteenuse osutamiseks on vajalik tegevusluba. 
Arhiiviteenuse tegevusluba annab isikule õiguse selles märgitud 
arhiiviteenuse osutamiseks.  
(2) Tegevusloa vorm kehtestatakse arhiivieeskirjaga.  
§ 26. Tegevusloa väljaandmisest keeldumise alused  
(1) Tegevusluba ei anta, kui: 
[...] 
2) taotleja karistusandmed dokumentide või andmete võltsimise, 
hävitamise või andmetöötlusalaste kuritegude eest ei ole 
karistusregistrist kustutatud või teda on halduskorras korduvalt 
karistatud käesoleva seaduse või arhiivieeskirja rikkumise eest; 
[...] 
§ 27. Tegevusloa kehtivuse tähtaeg  
[...] 
(2) Tegevusluba kaotab kehtivuse ennetähtaegselt: 
[...] 
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2) riigiarhivaari otsusel, kui taotleja suhtes on korduvalt kohaldatud 
halduskaristust käesoleva seaduse või arhiivieeskirja rikkumise 
eest.  
 

12. Käibemaksuseadus § 441. Maksuladustamine  
[...] 
(5) Maksuhaldur võib keelduda maksulao pidamise loa 
väljastamisest, kui taotlejat on taotluse esitamise päevale eelnenud 
kuue kuu jooksul karistatud maksukorralduse seaduse §-s 154 
või 156 sätestatud väärteo eest või kui ta on toime pannud 
karistusseadustiku §-s 3891 või 3892 sätestatud kuriteo, mille 
karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.  
[...] 
(11) Maksuhaldur võib peatada maksulao pidamise loa kehtivuse 
kuni kaheks kalendrikuuks ja määrata peatamise aluseks olnud 
asjaolude kõrvaldamiseks, maksuhalduri nõuete täitmiseks või kauba 
maksulaost väljatoimetamiseks tähtaja, kui: 
1) laopidajat on loa kehtivuse peatamise päevale eelnenud kuue kuu 
jooksul karistatud maksukorralduse seaduse §-s 154 või 156 
sätestatud väärteo eest või kui ta on toime pannud karistusseadustiku 
§-s 3891 või 3892 sätestatud kuriteo; 
[...]  
(12) Maksulao pidamise luba tunnistatakse kehtetuks laopidaja 
kirjaliku taotluse alusel või maksuhalduri algatusel. Maksuhaldur 
võib loa kehtetuks tunnistada, kui: 
1) loa kehtivus oli enne kehtetuks tunnistamist peatatud käesoleva 
paragrahvi lõike 11 punktis 1 nimetatud põhjusel; 
[...] 

13. Ühistranspordiseadus § 35. Nõuded tegevusloa taotlejale või loa omanikule ning vedude 
eest vastutavale isikule  
(1) Tegevusluba antakse isikule, kes vastab käesolevas paragrahvis 
esitatud nõuetele. 
[...]  
(43) Tegevusloa taotleja või selle omanik peab vastama hea maine 
nõudele. Käesoleva seaduse mõistes peetakse isiku mainet heaks, kui 
teda ei ole seoses varasema majandustegevusega viimase kolme aasta 
jooksul üle kahe korra karistatud maksu- ja tollikorraldust, 
hinnakujundust, tarbijakaitset ning töö- ja puhkeaega reguleerivate 
õigusaktide nõuete rikkumise eest või käesolevas seaduses 
ettenähtud tegevusloa või sõidukikaardita veo korraldamise või 
riiklikku registrisse andmete esitamise korra rikkumise eest ning kui 
tema vedude eest vastutav isik vastab käesoleva seaduse §-ga 37 
kehtestatud nõuetele. 
[...] 
(44) Füüsilisest isikust tegevusloa taotleja või selle omaniku mainet 
peetakse heaks, kui ta lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 43 
sätestatule vastab käesoleva seaduse §-ga 37 sätestatud nõuetele. 
(5) Vedude eest vastutav isik peab olema teovõimeline hea mainega 
isik, kes on ametialaselt pädev korraldama sõitjatevedu ning on 
vastutav tegevusloa omaniku juures töökorralduse, töötasustamise, 
veokorralduse, töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, 
sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest. Isik võib olla vedude eest 
vastutavaks isikuks ainult ühe vedaja juures. 
[...] 
§ 37. Vedude eest vastutava isiku maine  
Vedude eest vastutava isiku mainet peetakse heaks, kui: 
1) teda ei ole karistatud kuriteo eest või kui karistuse ärakandmisest 
või täitmisest on möödunud vähemalt kolm aastat;  
2) teda ei ole viimase kolme aasta jooksul karistatud liiklusalaste 
õigusaktide nõuete sellise rikkumise eest, mille eest on ette nähtud 
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mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine;  
3) teda ei ole kahe aasta jooksul ametialase tegevusega seoses 
karistatud üle kahe korra väärteo eest veokorralduse, ühissõidukijuhi 
töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse või 
keskkonnakaitse valdkonnas või kui viimase karistuse täitmisest on 
möödunud üle ühe aasta; 
[...] 
5) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud käesoleva 
seaduse § 35 lõikes 43 nimetatud rikkumisi, mille eest on karistatud 
vedajat, või kui sellise karistuse täitmisest on möödunud üle kolme 
aasta; 
6) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud tegevusloa 
kehtetuks tunnistamist või kui sellisest kehtetuks tunnistamisest on 
möödunud üle viie aasta.  
§ 41. Tegevusloa ja liiniloa andmisest keeldumine  
(1) Tegevusloa andja võib keelduda loa andmisest, kui: 
1) loa taotleja on maksuvõlglane või kui on välja kuulutatud tema 
pankrot või kui ettevõtja eelmise tegevusloa kehtetuks tunnistamise 
põhjus on õigusnormide rikkumine, millest ei ole möödunud kahte 
aastat; 
2) loa taotleja ei vasta käesoleva seaduse § -ga 35 kehtestatud 
nõuetele;  
[...] 
4) loa taotlejat, tema vedude eest vastutavat isikut või tema juures 
töölepingu alusel töötavat ühissõidukijuhti on seoses ametialase 
tegevusega karistatud väärteo eest veokorralduse, ühissõidukijuhi 
töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse või 
keskkonnakaitse valdkonnas ja sellest on möödunud vähem kui 12 
kuud; 
[...] 
4) loa taotlejat, tema vedude eest vastutavat isikut või tema juures 
töölepingu alusel töötavat ühissõidukijuhti on seoses ametialase 
tegevusega karistatud väärteo eest veokorralduse, ühissõidukijuhi 
töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse või 
keskkonnakaitse valdkonnas ja sellest on möödunud vähem kui kuus 
kuud; 
[...] 
§ 46. Tegevusloa, sõidukikaardi ja liiniloa kehtivuse peatamine 
ning nende kehtetuks tunnistamine  
(1) Tegevusloa andja võib loa omanikule teha puuduste 
kõrvaldamiseks ettekirjutuse või ta võib tegevusloa või selle alusel 
antava sõidukikaardi kindlaksmääratud ajaks peatada või tunnistada 
kehtetuks, kui: 
1) loa omaniku tegevuses ilmnevad käesoleva seaduse § 41 lõike 1 
punktides 1–5 nimetatud asjaolud või 
2) loa omanik või tema juures töölepingu või muul lepingulisel alusel 
töötav ühissõidukijuht ei täida ametialases tegevuses teeseaduse, töö- 
ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse või käesoleva seaduse või nende 
alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid.  
(2) Liiniloa andja võib loa omanikule teha puuduste kõrvaldamiseks 
ettekirjutuse või ta võib liiniloa kindlaksmääratud ajaks peatada või 
tunnistada kehtetuks, kui loa omanik: 
1) või tema juures töölepingu või muul lepingulisel alusel töötav 
ühissõidukijuht ei täida ametialases tegevuses teeseaduse, töö- ja 
puhkeaja seaduse, liiklusseaduse või käesoleva seaduse või nende 
alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid või 
[...] 

14. Makseasutuste ja e-
raha asutuste seadus 

§ 14. Tegevusluba  
(1) Makseasutusena või e-raha asutusena tegutsemiseks peab 
äriühingul olema vastav tegevusluba. 
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[...] 
§ 19. Tegevusloa andmisest keeldumise alused  
(1) Finantsinspektsioonil on õigus keelduda taotlejale tegevusloa 
andmisest, kui: 
1) taotleja ei vasta käesoleva seadusega või selle alusel antud 
õigusaktidega makseasutuse või e-raha asutuse suhtes kehtestatud 
nõuetele; 
[...] 
5) taotleja juhid, audiitor või aktsionärid ei vasta käesolevas seaduses 
või nende alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele; 
[...] 
9) taotlejat või tema juhti on karistatud majandusalase, ametialase, 
varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest või 
terrorikuriteo või selle toimepanemisele suunatud tegevuse 
rahastamise või toetamise eest ja vastavad karistusandmed ei ole 
karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud.  
§ 22. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine  
[...] 
(2) Finantsinspektsioon võib tegevusloa kehtetuks tunnistada, kui: 
[...] 
4) ilmnevad käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktis 5 sätestatud 
asjaolud; 
5) makseasutus või e-raha asutus on korduvalt või olulisel määral 
rikkunud tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut; 
6) makseasutust või e-raha asutust või tema juhti on karistatud 
majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase 
süüteo eest või terrorikuriteo või selle toimepanemisele suunatud 
tegevuse rahastamise või toetamise eest ja vastavad karistusandmed 
ei ole karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud; 
[...] 
§ 27. Filiaali asutamise loa andmisest keeldumise alused  
Finantsinspektsioon võib keelduda filiaali asutamise loa andmisest, 
kui: 
1) filiaali juhid ei vasta käesolevas seaduses makseasutuse või e-raha 
asutuse juhtide suhtes kehtestatud nõuetele; 
[...] 
§ 28. Filiaali asutamise loa kehtetuks tunnistamine  
(1) Finantsinspektsioon võib tunnistada kolmandas riigis filiaali 
asutamise loa kehtetuks, kui: 
[...] 
3) makseasutus või e-raha asutus või tema filiaal ei vasta kehtivatele 
filiaali asutamise loa saamise tingimustele; 
4) makseasutus või e-raha asutus ei esita filiaali kohta 
nõuetekohaseid aruandeid; 
5) makseasutuse või e-raha asutuse või tema filiaali juhti on 
karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku 
usalduse vastase süüteo eest või terrorikuriteo või selle 
toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamise või toetamise eest 
ning karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt 
karistusregistrist kustutatud; 
[...] 
§ 32. Kolmanda riigi makseasutuse ja e-raha asutuse filiaal 
Eestis ning piiriüleste teenuste osutamine Eestis  
[...] 
§ 33. Loa taotluse menetlemine ja loa kehtetuks tunnistamine  
(1) Loa taotluse menetlemisele ja andmete kontrollimisele, loa 
andmisele ning kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse käesoleva 
seaduse §-des 17–19 ja 22–23 sätestatut, kui käesolevast paragrahvist 
ei tulene teisiti.  
(2) Lisaks käesoleva seaduse §-s 19 sätestatud alustele võib 
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Finantsinspektsioon keelduda loa andmisest, kui kolmanda riigi 
finantsjärelevalve asutus ei taga piisavat järelevalvet taotleja üle või 
kolmanda riigi finantsjärelevalve asutusel ei ole õiguslikku alust või 
võimalusi koostööks Finantsinspektsiooniga.  
(3) Finantsinspektsioon võib tunnistada loa kehtetuks, kui ilmnevad 
käesoleva seaduse §-s 19 või käesoleva paragrahvi lõikes 2 
sätestatud asjaolud.  
[...] 
§ 38. Olulist osalust omavatele isikutele esitatavad nõuded  
Makseasutuses või e-raha asutuses võib olulise osaluse omandada, 
seda omada ja suurendada ning makseasutuse või e-raha asutuse üle 
kontrolli saavutada, seda omada ja suurendada igaüks (edaspidi 
käesolevas peatükis isik): 
1) kes on laitmatu ärialase mainega ning kelle tegevus seoses 
omandamisega vastab makseasutuse või e-raha asutuse kindla ja 
usaldusväärse juhtimise põhimõtetele; 
[...] 
5) kelle suhtes ei ole põhjendatud kahtlust, et omandamine on seotud 
rahapesu või terrorismi rahastamisega või selle katsega või olulise 
osaluse omandamine suurendab selliseid riske.  
§ 43. Osaluse omandamise keelamise alused ja otsus 
omandamise kohta  
(1) Finantsinspektsioon võib oma ettekirjutusega keelata olulise 
osaluse omandamise, selle suurendamise või makseasutuse või e-
raha asutuse kontrollitavaks äriühinguks muutmise, kui: 
1) omandaja ei vasta käesoleva seaduse §-s 38 sätestatud nõuetele; 
[...] 
§ 47. Nõuded juhtidele ja töötajatele  
(1) Makseasutuse juhiks ja e-raha asutuse juhiks võib valida või 
määrata vaid isikut, kellel on makseasutuse või e-raha asutuse 
juhtimiseks vajalik haridus, kogemused, kutsealane sobivus ning 
laitmatu ärialane reputatsioon.  
[...] 
(4) Makseasutuse juhiks ja e-raha asutuse juhiks on keelatud valida 
või määrata: 
1) isikut, kelle varasem tegevus on kaasa toonud äriühingu pankroti 
või sundlikvideerimise või tegevusloa kehtetuks tunnistamise; 
2) pankrotivõlgnikku või isikut, kelle suhtes on kohaldatud ärikeeldu 
või kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja; 
[...] 
4) isikut, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase 
või avaliku usalduse vastase süüteo eest või terrorikuriteo või selle 
toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamise või toetamise eest 
ning kelle vastavad karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse 
kohaselt karistusregistrist kustutatud; 
[...] 
§ 61. Makseagendile esitatavad nõuded  
(1) Füüsilisest isikust makseagendil ja äriühingust makseagendi 
juhatuse liikmel peab olema laitmatu eri- ja ärialane maine.  
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikuna ei või tegutseda 
isik: 
1) kelle tegevus on kaasa toonud äriühingu pankroti või 
sundlikvideerimise või äriühingule antud tegevusloa kehtetuks 
tunnistamise; 
2) kellel on ärikeeld; 
[...] 
4) keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või 
avaliku usalduse vastase süüteo eest või terrorikuriteo või selle 
toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamise või toetamise eest 
ning kelle vastavad karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse 
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kohaselt karistusregistrist kustutatud.  
15. Lennundusseadus       § 243. Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku 

kvalifikatsioon ja väljaõpe  
[...] 
(2) Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid võib täita vähemalt 
20-aastane Eesti kodanik, kes valdab riigikeelt vähemalt 
keeleseaduses sätestatud B2-tasemel või sellele vastaval tasemel, 
omab vähemalt keskharidust, on läbinud oma tööülesannete 
täitmiseks vajaliku koolituse ning kes ei kanna karistust kuriteo eest 
või kelle karistusandmed kuriteo kohta on karistusregistrist 
kustutatud. Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitma 
hakkava isiku tervisliku seisundi hindamisel lähtutakse turvaseaduse 
alusel turvatöötaja tervisele kehtestatud nõuetest.  
§ 25. Lennundusloaga antud õiguste kehtetuks tunnistamine 
ja kehtivuse peatamine  
(1) Lennundusloa või kehtivustõendiga antud õigused tunnistatakse 
kehtetuks või nimetatud õiguste kehtivus peatatakse, kui selle 
omanik: 
1) on rikkunud lennuohutuse nõudeid, sealhulgas juhtinud 
õhusõidukit või täitnud ametiülesandeid alkoholi, narkootikumide, 
psühhotroopsete või teiste lennuohutust mõjutada võivate ainete 
mõju all, käitanud õhusõidukit haigena, väsinuna või muul põhjusel 
seisundis, kui isik ei saa täita oma ülesandeid ohutul viisil; 
2) on rikkunud lennundusalaste õigusaktide sätteid; 
[...]  
(3) Lennuamet võib peatada lennundusloaga antud õiguste kehtivuse 
kuni 12 kuuks, kui isik on toime pannud käesoleva seaduse §-s 60 6, 
6011, 6012, 6014, 6016, 60 20, 6021, 6023, 6027, 60 28 või 6029 sätestatud 
väärteo.  
§ 423. Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmisest, muutmisest ja 
kehtivusaja pikendamisest keeldumine  
Sertifikaadi väljaandmisest, muutmisest või kehtivusaja 
pikendamisest keeldutakse, kui: 
[...] 
4) taotleja rikub lennundusalaste õigusaktide nõudeid.  
[...] 
§ 424. Lennuettevõtja sertifikaadi kehtivuse peatamine ja 
kehtetuks tunnistamine  
(1) Sertifikaadi võib kehtetuks tunnistada, kui: 
[...] 
2) sertifikaati omav isik rikub lennundusalaste õigusaktide nõudeid; 
[...] 
§ 429. Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimisest, 
registreerimistunnistuse muutmisest ja kehtivusaja 
pikendamisest keeldumine ning registreerimistunnistuse 
kehtetuks tunnistamine  
(1) Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimisest, 
registreerimistunnistuse muutmisest või selle kehtivusaja 
pikendamisest keeldutakse, kui: 
[...] 
2) taotleja rikub lennundusalaste õigusaktide nõudeid; 
[...] 
(2) Registreerimistunnistuse võib kehtetuks tunnistada, kui 
registreerimistunnistust omav isik: 
[...] 
3) rikub lennundusalaste õigusaktide nõudeid.  
§ 467. Lennuvälja või kopteriväljaku läbipääsuluba taotleva isiku 
usaldusväärsuse kontrollimine  
[...] 
(7) Asjaolud, mis välistavad isiku tööleasumise lennuvälja või 
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kopteriväljaku julgestuspiirangualas: 
1) isiku tegevus on olnud või on suunatud Eesti riigi ja selle 
julgeoleku vastu; 
[...] 
3) isik on karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest ja tema 
karistusandmeid ei ole karistusregistrist kustutatud; 
[...] 
6) isik on kriminaalmenetluse osaline kahtlustatavana või 
süüdistatavana; 
[...]  
(9) Lennuvälja või kopteriväljaku julgestuspiirangualaga seotud 
ameti- või töökohal ei saa töötada isik, kelle puhul esinevad 
käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud asjaolud. Selline isik 
nimetatakse võimaluse korral teisele ameti- või töökohale või 
vabastatakse teenistusest käesoleva seaduse alusel ja avaliku 
teenistuse seaduses sätestatud korras või lõpetatakse töösuhe 
käesoleva seaduse alusel ja töölepingu seaduses ettenähtud korras.   

16. Relvaseadus § 26. Kollektsioneerimisluba 
[...] 
(4) Kollektsioneerimisloa andmisest füüsilisele isikule võidakse 
keelduda, kui esineb käesoleva seaduse § 36 lõikes 1 sätestatud 
asjaolu, välja arvatud sama lõike punktis 3 sätestatu. 
Kollektsioneerimisloa andmisest juriidilisele isikule võidakse 
keelduda, kui esineb käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 sätestatud 
asjaolu.  
[...] 
(7) Kollektsioneerimisloa andnud politseiasutus tunnistab 
kollektsioneerimisloa kehtetuks, kui: 
[...] 
2) relvakollektsiooni omanik ei vasta enam käesoleva seadusega 
kehtestatud nõuetele; 
[...] 
6) relvakollektsiooni omanik on vähemalt kaks korda viimase kolme 
aasta jooksul rikkunud käesoleva seaduse või selle alusel antud 
õigusakti nõudeid, mida ta peab täitma, või ei ole täitnud temale 
tehtud ettekirjutuse nõudeid.  
[...] 
§ 36. Füüsilisele isikule soetamisloa ja relvaloa andmist 
välistavad asjaolud 
(1) Soetamisluba ega relvaluba ei anta füüsilisele isikule, kes: 
[...] 
6) on kriminaalkorras karistatud; 
7) on väärteomenetluse korras karistatud relva ja laskemoona 
soetamist, hoidmist, kandmist, vedu või kasutamist reguleeriva 
õigusaktiga sätestatud nõuete rikkumise eest või jahipidamise eest 
ilma jahitunnistuseta;  
8) on kriminaalmenetlusest tulenevatel alustel kahtlustatav või 
süüdistatav; 
[...] 
11) on väärteomenetluse korras karistatud mootor-, õhu-, veesõiduki, 
trammi või raudteeveeremi juhtimise eest joobeseisundis või 
narkootilise või psühhotroopse aine ebaseadusliku tarvitamise, 
valdamise või omandamise eest; 
12) oli kriminaalmenetluses tunnistatud kahtlustatavaks või 
süüdistatavaks ja kelle suhtes kriminaalmenetlus lõpetati 
kriminaalmenetluse seadustiku § 202 alusel; 
13) oli kriminaalmenetluses tunnistatud kahtlustatavaks või 
süüdistatavaks ja kelle suhtes kriminaalmenetlus lõpetati 
kriminaalmenetluse seadustiku § 205 alusel; 
14) on väärteomenetluse korras karistatud ajateenistuse kohustuse 
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eiramise või õppekogunemise eiramise eest. 
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6, 7, 11 ja 14 sätestatud 
keeld ei laiene isikule, kelle karistusandmed on kustutatud 
karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt.  
(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 12 ja 13 sätestatud keeld 
laieneb isikule kriminaalmenetluse seadustiku § 202 lõike 2 alusel 
pandud kohustuse täitmiseni või § 205 lõikes 2 sätestatud tähtajani.  
[...]  
(4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aluste võib loa 
andja keelduda soetamisloa ja relvaloa andmisest: 
1) isikule, kellele varem väljastatud relvaloa kehtetuks tunnistamisest 
on möödunud vähem kui viis aastat ja loa kehtetuks tunnistamine oli 
tingitud relva kaotsiminekust või relva ja laskemoona hoidmist, 
kandmist või kasutamist reguleerivas õigusaktis sätestatud nõuete 
rikkumisest; 
[...] 
§ 361. Relvaloa taotlemine välismaalase poolt 
[...] 
(41) Käesoleva seaduse § 30 lõikes 2 nimetatud välismaalane peab 
esitama kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi 
käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punktides 6, 7 ja 8 sätestatud andmete 
kohta (õiend karistatuse kohta).  
[...] 
§ 38. Juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutav isik 
[...] 
(2) Vastutavaks isikuks või tema asendajaks võib olla vähemalt 21-
aastane Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, kelle 
suhtes ei esine käesoleva seaduse § 36 lõigetes 1 ja 4 loetletud 
asjaolusid. 
[...] 
§ 40. Juriidilisele isikule soetamisloa ja relvaloa andmist 
välistavad asjaolud 
(1) Soetamisluba ega relvaluba ei anta juriidilisele isikule: 
[...] 
3) kes on viimase kolme aasta jooksul vähemalt kaks korda rikkunud 
relva või laskemoona hoidmise, veo või võõrandamise või relva 
registreerimise või relva kanda andmise korda; 
[...] 
§ 43. Soetamisloa või relvaloa kehtivuse peatamine ja kehtetuks 
tunnistamine 
(1) Soetamisloa või relvaloa väljastanud politseiasutus peatab loa 
kehtivuse, kui: 
1) loa omajat on väärteomenetluse korras karistatud mootor-, õhu-, 
veesõiduki, trammi või raudteeveeremi juhtimise eest joobeseisundis 
või narkootilise või psühhotroopse aine ebaseadusliku tarvitamise, 
valdamise või omandamise eest; 
2) loa omaja on kriminaalmenetlusest tulenevatel asjaoludel 
kahtlustatav või süüdistatav;  
[RT III 2009, 15, 109 – jõust. 26.03.2009] – RK PSJK otsusega 
tunnistatakse relvaseaduse § 43 lõike 1 punkt 2 põhiseadusega 
vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see ei võimalda 
politseiasutusel arvestada kahtlustatava või süüdistatava 
relvasoetamisloa või relvaloa kehtivuse peatamisel kahtlustatava või 
süüdistatava isikuga ja kahtlustuse või süüdistuse sisuks olevate 
asjaoludega.  
[...] 
5) isikupoolse relva käitlemise või kasutamisega on põhjustatud isiku 
surm või tekitatud isikule tervisekahjustus või varaline kahju; 
6) loa omaja suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud 
kriminaalmenetluse seadustiku § 202 või 205 alusel. 
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(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud karistatuse 
korral peatatakse soetamisloa või relvaloa kehtivus kuuest kuust kuni 
ühe aastani.  
[...]  
(13) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud juhtudel 
peatatakse soetamisloa või relvaloa kehtivus kriminaalmenetluse 
seadustiku § 202 lõike 2 alusel isikule pandud kohustuse täitmiseni 
või § 205 lõikes 2 sätestatud tähtajani.  
[...]  
(3) Soetamisloa või relvaloa väljastanud politseiasutus tunnistab loa 
kehtetuks, kui: 
[...] 
2) loa omaja ei vasta enam käesoleva seadusega kehtestatud nõuetele 
või kui esineb käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punktis 1–7, 9 või 10 
või § 40 lõikes 1 nimetatud asjaolu; 
[...] 
9) relvaomanik või -valdaja on vähemalt kaks korda viimase kolme 
aasta jooksul rikkunud käesoleva seaduse või selle alusel antud 
õigusakti nõudeid või on jätnud täitmata temale tehtud ettekirjutuse 
nõuded; 
[...] 
§ 622. Tulirelvade ja laskemoona teisest Euroopa Liidu 
liikmesriigist Eestisse toimetamise kord 
[...]  
(3) Relvi ja laskemoona kaubana vabasse ringlusse lubamiseks või 
nende katsetamise, demonstreerimise või näitusel väljapaneku 
eesmärgil (edaspidi kaup) võib Eestisse toimetada isik (edaspidi 
relvakaupmees), kellel on: 
1) käesoleva seadusega kehtestatud korras antud tegevusluba relvade, 
tulirelva oluliste osade, laskemoona või lasersihikute valmistamiseks 
või müügiks, relvade ümbertegemiseks või parandamiseks; 
[...]  
§ 68. Tegevusloa väljastamine ja väljastamisest keeldumine 
[...] 
(21) Tegevusloa väljastamisest keeldutakse, kui: 
1) taotleja ei vasta käesolevas seaduses või selle alusel antud 
õigusaktis sätestatud nõuetele; 
2) taotleja on kahe viimase aasta jooksul oluliselt rikkunud käesoleva 
seaduse või selle alusel antud õigusakti nõudeid; 
[...] 
4) taotleja eelmise tegevusloa kehtetuks tunnistamisest käesoleva 
seaduse § 70 lõike 1 punktide 2–4, 6 ja 7 alusel on möödunud vähem 
kui kolm aastat.  
[...] 
§ 70. Tegevusloa kehtivuse peatamise ja kehtetuks 
tunnistamise alused 
(1) Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks: 
[...] 
3) kui tegevusloa omaja on rikkunud käesoleva seaduse või selle 
alusel antud õigusaktide nõudeid; 
4) kui tegevusloa omaja ei vasta enam tegevusloa andmise aluseks 
olnud nõuetele; 
[...] 

17. Välismaalaste seadus § 1010. Viisa andmisest keeldumise alused 
[...]  
(2) Viisa andmisest võib keelduda, kui: 
[...] 
2) välismaalane on Eestis toime pannud süüteo; 
3) välismaalasel on Eestis toimepandud süüteo eest mõistetud 
rahaline karistus tasumata; 
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[...] 
1022. Viibimisaja pikendamisest keeldumine  
(1) Politsei- ja Piirivalveamet keeldub viibimisaja pikendamisest, 
kui: 
1) välismaalase suhtes esineb käesoleva seaduse §-s 1010 sätestatud 
viisa andmisest keeldumise aluseks olev asjaolu; 
[...] 
§ 1025. Viisa kehtetuks tunnistamine 
[...] 
(4) Viisa tunnistatakse kehtetuks, kui: 
1) pärast viisa andmist ilmneb või tekib asjaolu, mis on viisa 
andmisest keeldumise aluseks; 
[...] 
5) välismaalane on Eestis viibides toime pannud süüteo; 
6) ilmnevad muud viisa kehtetuks tunnistamise alused.  
[...] 
§ 12. Tähtajalise elamisloa andmise alused  
[...] 
(4) Tähtajalist elamisluba ei anta ega pikendata välismaalasele: 
[...] 
2) kes ei järgi põhiseaduslikku korda ning ei täida Eesti seadusi; 
3) kelle tegevus on olnud või on põhjendatud alus arvata, et see on 
olnud või on suunatud Eesti riigi ja tema julgeoleku vastu; 
4) kes on õhutanud või õhutab või on põhjendatud alus arvata, et ta 
on õhutanud või õhutab rahvuslikku, rassilist, usulist või poliitilist 
vihkamist või vägivalda; 
5) kes on toime pannud kuriteo, mille eest talle on mõistetud 
vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta ja kelle karistatus ei ole 
kustunud või kustutatud või karistusandmed ei ole karistusregistrist 
kustutatud; 
51) keda on karistatud Eestis riigivastase tahtliku kuriteo eest ja kelle 
karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud; 
[...] 
8) keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude 
eest; 
9) kelle kohta on andmeid või on põhjendatud alus arvata, et ta 
kuulub kuritegelikku ühendusse, et ta on seotud narkootikumide või 
psühhotroopsete ainete või isikute ebaseadusliku toimetamisega üle 
riigipiiri, et ta kuulub terroristlikku ühendusse või on toime pannud 
terroristliku akti või et ta on seotud rahapesuga; 
[...] 
12) kes on osalenud või on põhjendatud alus arvata, et ta on osalenud 
karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu; 
13) kelle puhul on põhjendatud alus arvata, et ta on toime pannud 
inimsusevastaseid kuritegusid või sõjakuritegusid; 
14) käesoleva lõike punktides 6, 7, 10, 11 ja 12 nimetatud isiku 
abikaasale ja alaealisele lapsele; 
[...] 
(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõike punktides 5–8 ja 14 loetletud 
välismaalasele võidakse erandina anda tähtajaline elamisluba ja seda 
pikendada, kui tema suhtes ei ole tuvastatud käesoleva paragrahvi 4. 
lõike punktides 1–4, 9–13 ja 15 nimetatud asjaolu.  
(6) Käesoleva paragrahvi 4. lõike punktides 1–4, 6 ja 8–13 loetletud 
asjaolusid käsitletakse ohuna Eesti riigi julgeolekule.  
[...]  
(9) Tähtajalise elamisloa andmisest ja pikendamisest keeldutakse, 
kui: 
[...] 
2) välismaalane ei vasta käesolevas seaduses kehtestatud tähtajalise 
elamisloa andmise või pikendamise tingimustele; 
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[...]  
(10) Välismaalasele tähtajalise elamisloa andmisest või 
pikendamisest võib keelduda, kui: 
[...] 
7) välismaalasel on talle Eestis toimepandud süüteo eest määratud 
või mõistetud rahaline karistus tasumata; 
[...] 
§ 121. Elamisloa andmine abikaasa juurde elama asumiseks 
(4) Elamisloa andmisest elama asumiseks Eestis seaduslikult elava 
abikaasa juurde keeldutakse, kui Eestis elav abikaasa või elamisluba 
taotlenud välismaalane ei vasta seaduses sätestatud tingimustele või 
ei ole täidetud muu elamisloa andmise tingimus või elamisloa taotlus 
ei ole põhjendatud või esineb muu elamisloa andmisest keeldumise 
aluseks olev asjaolu. 
§ 132. Lühiajaline Eestis töötamine 
[...] 
(2) Politsei- ja Piirivalveamet keeldub välismaalase Eestis töötamise 
registreerimisest või tunnistab Eestis töötamise registreerimise 
kehtetuks, kui: 
[...] 
6) välismaalane või tema tööandja on rikkunud välismaalaste seadust 
ja tema karistatus ei ole kustunud või kustutatud või karistusandmed 
ei ole karistusregistrist kustutatud; 
[...] 
§ 149. Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamine  
(1) Pikaajalise elaniku elamisluba tunnistatakse kehtetuks: 
[...] 
7) kui välismaalast on karistatud Eestis riigivastase tahtliku kuriteo 
eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud. 
(2) Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamisel käesoleva 
paragrahvi 1. lõike punktides 2, 3 ja 7 sätestatud alusel kaalutakse 
välismaalase poolt toimepandud õigusrikkumise raskust või laadi või 
asjaomase isikuga seotud ohte, võttes arvesse välismaalase Eestis 
elamise kestust, välismaalase vanust, pikaajalise elaniku elamisloa 
kehtetuks tunnistamise tagajärgi välismaalase ja tema pereliikmete 
jaoks ning sidemeid Eesti ja päritoluriigiga. 
[...] 

18. Vedelkütuse seadus § 15. Registreerimismenetlus  
[...] 
(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule teeb 
registripidaja registreerimisest keeldumise otsuse, kui: 
1) registreeringu taotlejat on karistatud registreeringuta tegutsemise 
eest valdkonnas, kus registreering oli nõutav, ja möödunud ei ole 
karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud tähtajad; 
2) registreering on taotluse esitamisele eelnenud aasta jooksul 
kustutatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud 
alustel.  
(3) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule teeb 
registripidaja registreeringu kustutamise otsuse: 
[...] 
2) kui äriühingut, kelle kohta on registreering tehtud, on karistatud 
käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud süüteo eest või ta 
on mõistetud mis tahes süüteo eest sundlõpetamisele, vastava otsuse 
jõustumise päeval; 
[...] 

19. Turvaseadus § 23. Turvatöötajana töötamise keeld 
(1) Turvatöötajana on keelatud töötada isikul, kes: 
[...] 
2) kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed kuriteo 
kohta ei ole karistusregistrist kustutatud; 
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[...] 
 § 47. Tegevusloa andmine ja loa andmisest keeldumine 
[...] 
(2) Tegevusloa andmisest võib keelduda, kui: 
1) taotleja ei vasta käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusakti 
nõuetele; 
2) taotleja on kahe viimase aasta jooksul oluliselt rikkunud käesoleva 
seaduse või selle alusel antud õigusakti nõudeid; 
[...] 
5) taotleja eelmise tegevusloa kehtetuks tunnistamisest käesoleva 
seaduse § 53 alusel on möödunud vähem kui kolm aastat.  
§ 50. Tegevusloa kehtivuse ja loas nimetatud turvateenuse 
osutamise peatamine 
(1) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või peadirektori asetäitja 
võib tegevusloa kehtivuse peatada: 
[...] 
2) kuni kuueks kuuks, kui turvaettevõtja on rikkunud käesolevat 
seadust.  
(2) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või peadirektori asetäitja 
võib peatada tegevusloas märgitud turvateenuse osutamise õiguse 
kuni üheks aastaks, kui turvaettevõtja on rikkunud käesolevat seadust 
või tegutsenud avalikku korda eirates või riigi julgeolekut ohustades. 
§ 53. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused 
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või peadirektori asetäitja võib 
tunnistada tegevusloa kehtetuks, kui turvaettevõtja: 
[...] 
2) ei täida käesolevat seadust või selle alusel antud õigusakti või 
tegutseb avalikku korda eirates või riigi julgeolekut ohustades; 
3) ei vasta tegevusloa väljaandmise nõuetele; 
[...] 

20. Tolliseadus [...] 
§ 30. Kauba ajutise ladustamise tingimused  
[...] 
(4) Toll võib keelduda tolliterminali või hoiukoha pidamise loa 
väljastamisest, kui taotlejat on taotluse esitamise päevale eelnenud 
kuue kuu jooksul korduvalt karistatud käesolevas seaduses sätestatud 
väärteo eest, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule 
rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 
000 krooni, või ta on toime pannud karistusseadustiku §-des 391–393 
sätestatud kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist 
kustutatud.  
(5) Toll võib peatada tolliterminali või hoiukoha pidamise loa 
kehtivuse kuni kaheks kuuks ning määrata peatamise aluseks olnud 
asjaolude kõrvaldamiseks, tolli nõudmiste täitmiseks või kauba 
tolliterminalist või hoiukohast väljatoimetamiseks tähtaja, kui: 
1) tolliterminali või hoiukoha pidajat on loa kehtivuse peatamise 
päevale eelnenud kuue kuu jooksul korduvalt karistatud käesolevas 
seaduses sätestatud väärteo eest, mille eest on karistusena ette nähtud 
füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule 
rahatrahv üle 30 000 krooni, või ta on toime pannud 
karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud kuriteo, mille 
karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud; 
[...] 
(6) Tolliterminali või hoiukoha pidamise luba tunnistatakse 
kehtetuks tolliterminali või hoiukoha pidaja kirjaliku taotluse alusel 
või tolli algatusel. Toll võib loa kehtetuks tunnistada, kui: 
1) loa kehtivus oli enne kehtetuks tunnistamist peatatud käesoleva 
paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud põhjusel või 
[...] 
§ 52. Majandusliku mõjuga tolliprotseduurid ja tollilaod  



 20 

[...] 
(2) Kui toll on teinud tagatise suurendamise otsuse, kuna isik ei vasta 
enam käesoleva seaduse § 62 lõikes 1 sätestatud tingimustele või 
teda on karistatud sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud süütegude 
eest, peatab toll tolliprotseduuri kasutamise või tollilao pidamise loa 
kehtivuse kuni tolli rahuldava tagatise esitamiseni. Kui isik ei esita 
tagatise määramise otsuses näidatud tähtpäevaks tolli rahuldavat 
tagatist, tunnistab toll asjakohase loa kehtetuks. Toll tunnistab loa 
kehtetuks ka juhul, kui loa andmise tingimused ei olnud enam 
täidetud.  
[...] 
§ 54. Vabatsoon ja vabaladu  
[...]  
(6) Toll võib keelduda vabatsoonis tegutsemise loa väljastamisest, 
kui taotlejat on taotluse esitamise päevale eelnenud kuue kuu jooksul 
korduvalt karistatud käesolevas seaduses sätestatud väärteo eest, 
mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 
100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni, 
või ta on toime pannud karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud 
kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.  
(7) Toll võib peatada vabatsoonis tegutsemise loa kehtivuse kuni 
kaheks kuuks ning määrata peatamise aluseks olnud asjaolude 
kõrvaldamiseks, tolli nõudmiste täitmiseks või kauba isiku valdustest 
väljatoimetamiseks tähtaja, kui: 
1) isikut on loa kehtivuse peatamise päevale eelnenud kuue kuu 
jooksul korduvalt karistatud käesolevas seaduses sätestatud väärteo 
eest, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule 
rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 
000 krooni, või ta on toime pannud karistusseadustiku §-des 391–393 
sätestatud kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist 
kustutatud; 
2) isikul esineb vabatsoonis tegutsemise loas nimetatud tingimuste 
rikkumisi; 
[...] 
§ 61. Tagatise suurus  
[...] 
(4) Toll võib teha uue tagatise määramise otsuse ja nõuda tagatise 
suurendamist, kui isik ei vasta enam käesoleva seaduse § 62 lõikes 1 
sätestatud tingimustele või teda on karistatud sama paragrahvi lõikes 
2 nimetatud süütegude eest.  
[...] 
§ 62. Nõuded tagatise suuruse vähendamiseks  
[...] 
(2) Toll võib tagatise suuruse vähendamata jätta, kui isikut on 
tagatise kohta otsuse tegemise päevale eelnenud kuue kuu jooksul 
korduvalt karistatud käesolevas seaduses sätestatud väärteo eest, 
mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 
100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni, 
või ta on toime pannud karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud 
kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.  

21. Sadamaseadus § 21. Nõuded sadama ja sadamarajatise turvaülemale  
[...] 
(3) Sadama ja sadamarajatise turvaülemana on keelatud töötada 
isikul, kes kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed 
kuriteo kohta ei ole karistusregistrist kustutatud.  

22. Riigisaladuse ja 
salastatud välisteabe 
seadus 

§ 27. Riigisaladusele juurdepääsu õigus ametikohajärgselt ja 
asutuse juhi otsuse alusel 
[...] 
(2) Üksnes piiratud taseme riigisaladusele juurdepääsu õigus on 
ametikohajärgselt riigi ametiasutuse avalikul teenistujal ja Eesti 
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Panga töötajal, kes on nimetatud, valitud või töölepingu alusel 
võetud ametikohale, millel töötamise eeltingimuseks on üksnes 
piiratud taseme riigisaladusele juurdepääsu õiguse omamine.  
(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ametikohal töötava 
või sellele kandideeriva isiku puhul esineb käesoleva seaduse § 32 
lõikes 1 nimetatud asjaolu, siis: 
1) ei võeta isikut riigisaladusele juurdepääsu õigusega ametikohale 
või 
2) vabastatakse isik riigisaladusele juurdepääsu õigusega ametikohalt 
avaliku teenistuse seaduses või muus avalikku teenistust reguleerivas 
eriseaduses ettenähtud korras või öeldakse isikuga tööleping üles 
töölepingu seaduses ettenähtud korras. 
(4) Kui piiratud taseme riigisaladusele juurdepääsu eeldaval 
ametikohal töötava või sellele kandideeriva isiku puhul esineb 
käesoleva seaduse § 32 lõikes 2 nimetatud asjaolu, võib isiku suhtes 
julgeolekukontrolli teostamiseks pädeva asutuse juht võtta isikult 
piiratud taseme riigisaladusele juurdepääsu õiguse või keelata selle 
andmise kuni vastava asjaolu äralangemiseni. Sellisel juhul 
lähtutakse käesoleva paragrahvi lõike 3 punktidest 1 ja 2.  
[...] 
(7) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isiku puhul esineb 
käesoleva seaduse § 32 lõikes 1 nimetatud asjaolu, siis ei anta isikule 
piiratud taseme riigisaladusele juurdepääsu õigust või võetakse antud 
juurdepääsuõigus ära juurdepääsuõiguse andmiseks pädeva isiku 
otsusega.  
(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isiku puhul esineb 
käesoleva seaduse § 32 lõikes 2 nimetatud asjaolu, võib isiku suhtes 
julgeolekukontrolli teostamiseks pädeva asutuse juht võtta isikult 
piiratud taseme riigisaladusele juurdepääsu õiguse või keelata selle 
andmise kuni vastava asjaolu äralangemiseni.  
[...] 
§ 32. Juurdepääsuloa andmisest ja selle kehtivuse pikendamisest 
keeldumise alused 
(1) Juurdepääsuluba andmast või selle kehtivust pikendamast 
keeldutakse füüsilisele isikule: 
[...] 
6) kes viibib vangistuses; 
7) kelle tegevus on suunatud Eesti Vabariigi ja tema julgeoleku 
vastu; 
8) keda on karistatud selle eest, et ta on tahtlikult toime pannud 
riigivastase kuriteo või kuriteo inimsuse vastu, sõltumata sellest, kas 
need karistusandmed on karistusregistrist kustutatud; 
9) kellelt on juurdepääsuõigus ära võetud käesoleva seaduse või selle 
alusel antud õigusakti sätete rikkumise tõttu; 
10) kellele varem antud juurdepääsuluba on tühistatud riigisaladuse 
seaduse või selle alusel antud õigusakti sätete rikkumise tõttu viie 
aasta jooksul juurdepääsuloa tühistamisest arvates.  
(2) Juurdepääsuluba andmast või selle kehtivust pikendamast võib 
keelduda füüsilisele isikule: 
1) kelle tegevus on olnud suunatud Eesti Vabariigi ja tema 
julgeoleku vastu; 
2) kes on seotud ühendusega, mis oma tegevusega eirab avalikku 
korda või mille tegevus on suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja 
sõltumatuse vägivaldsele muutmisele, territoriaalse terviklikkuse 
vägivaldsele rikkumisele, vägivaldsele võimuhaaramisele või Eesti 
põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele; 
3) kes on kriminaalmenetluse osaline kahtlustatavana või 
süüdistatavana; 
4) kellel on mitu väärteokaristust ja neid karistusandmeid ei ole 
karistusregistrist kustutatud; 
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5) keda on karistatud tahtlikult toimepandud ametialase süüteo või 
korruptiivse teo eest, sõltumata sellest, kas need karistusandmed on 
karistusregistrist kustutatud; 
6) kelle suhtes viiakse läbi väärteomenetlust ametialase süüteo või 
korruptiivse teo tunnustel või käesoleva seaduse või selle alusel 
antud õigusakti rikkumise tunnustel; 
7) keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest ja neid 
karistusandmeid ei ole karistusregistrist kustutatud; 
8) keda on karistatud ettevaatamatusest toimepandud riigivastase 
kuriteo eest, sõltumata sellest, kas need karistusandmed on 
karistusregistrist kustutatud; 
[...]  
§ 33. Juurdepääsuloa andmine ja selle kehtivuse pikendamine 
[...] 
(6) Kui käesoleva seaduse § 32 lõikes 2 nimetatud asjaolude 
kaalumise tulemusel ei ole võimalik isikule juurdepääsuluba anda või 
selle kehtivust pikendada taotluses märgitud riigisaladuse tasemele 
juurdepääsuks, kuid oleks võimalik anda juurdepääsuluba või 
pikendada selle kehtivust madalama taseme riigisaladusele 
juurdepääsuks, antakse juurdepääsuluba või pikendatakse selle 
kehtivust madalama taseme riigisaladusele juurdepääsuks, kui 
juurdepääsuloa taotleja ja toetaja seda vajalikuks peavad.  
[...] 
§ 34. Juurdepääsuloa kehtivuse lõppemine 
(1) Juurdepääsuloa kehtivus lõpeb seoses: 
[...] 
(2) Isikule antud juurdepääsuluba tunnistatakse kehtetuks, kui isiku 
puhul esineb käesoleva seaduse § 32 lõikes 1 nimetatud asjaolu.  
(3) Isikule antud juurdepääsuloa võib tunnistada kehtetuks, kui isiku 
puhul esineb käesoleva seaduse § 32 lõikes 2 nimetatud asjaolu.  
[...] 
§ 42. Töötlemisloa andmisest ja selle kehtivuse pikendamisest 
keeldumise alused 
(1) Töötlemisluba andmast või selle kehtivust pikendamast 
keeldutakse füüsilisele isikule: 
1) kellel puudub juurdepääsuõigus; 
[...] 
4) kellelt on töötlemisõigus ära võetud.  
(2) Töötlemisluba andmast või selle kehtivust pikendamast 
keeldutakse juriidilisele isikule: 
[...] 
4) kelle puhul esineb käesoleva seaduse § 32 lõike 1 punktis 7, 8 
või 10 nimetatud asjaolu; 
[...] 
(3) Töötlemisluba andmast või selle kehtivust pikendamast võib 
keelduda juriidilisele isikule: 
1) kelle puhul esineb käesoleva seaduse § 32 lõike 2 punktides 1–8, 
10 või 11 nimetatud asjaolu; 
[...] 

23. Ravimiseadus § 49. Tegevusloa väljaandmisest ja uuendamisest keeldumine  
(1) Ravimiamet võib keelduda tegevusloa väljaandmisest või 
uuendamisest, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 
1) tegevusloa taotleja tegevuses on avastatud korduvaid või olulisi 
käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides või 
teistes ravimite käitlemist reguleerivates õigusaktides sätestatud 
nõuete rikkumisi; 
[...]  
(2) Ravimiamet keeldub tegevusloa väljaandmisest või 
uuendamisest, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 
[...] 
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7) tegevusloa taotlejat on karistatud tegevusloata tegutsemise eest 
tegevusalal, kus käesoleva seaduse kohaselt on tegevusluba nõutav, 
ja möödunud ei ole karistusregistri seaduse §-s 25 nimetatud 
tähtajad; 
8) pädeva isikuna tegevusloale kandmiseks esitatakse isik, kes oli 
pädevaks isikuks tegutsemiskohas, mille tegevusluba tunnistati 
kehtetuks ravimialaste õigusaktide rikkumise tõttu ning tegevusloa 
kehtetuks tunnistamisest on möödunud vähem kui kaks aastat.  
(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alustele keeldub 
Ravimiamet uue tegevusloa väljaandmisest ja uue struktuuriüksuse 
kandmisest tegevusloale, kui esineb vähemalt üks järgmistest 
asjaoludest: 
1) mõni tegevusloa omajale kuuluvatest ravimite käitlemise 
tegevuslubadest on tunnistatud kehtetuks ravimialaste õigusaktide 
rikkumise tõttu ning kehtetuks tunnistamise otsuse jõustumisest on 
möödunud vähem kui kaks aastat; 
[...] 
§ 51. Tegevusloa kehtivuse lõppemise, kehtetuks tunnistamise 
ja kehtivuse peatamise alused ning tagajärjed  
(1) Tegevusloa kehtivus lõpeb: 
[...] 
4) tegevusloa kehtetuks tunnistamisega.  
(2) Ravimiamet tunnistab tegevusloa kehtetuks tegevusloa omaja 
kirjalikul taotlusel.  
(3) Ravimiamet võib tegevusloa kas täielikult või osaliselt kehtetuks 
tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 
[...] 
3) tegutsemiskohas või tegevuses on avastatud olulisi või korduvaid 
käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides või 
teistes ravimite käitlemist reguleerivates õigusaktides sätestatud 
nõuete rikkumisi; 
[...] 
§ 53. Nõuded pädevale isikule ja pädeva isiku asendajale  
[...] 
(2) Isikut ei või määrata pädevaks isikuks juhul, kui ta oli pädevaks 
isikuks tegutsemiskohas, mille tegevusluba tunnistati kehtetuks 
ravimialaste õigusaktide rikkumise tõttu ning tegevusloa kehtetuks 
tunnistamisest on möödunud vähem kui kaks aastat.  
[...] 

24. Raudteeseadus § 11. Tegevusloa andmise tingimused 
(1) Ettevõtjale antakse tegevusluba, kui ettevõtja vastab kõigile 
järgmistele tingimustele: 
[...] 
2) füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule või äriühingu 
juhatuse liikmetele või teistele juhtima õigustatud isikutele ei ole 
välja kuulutatud pankrotti, neid ei ole karistusregistri andmete 
kohaselt süüdi mõistetud esimese astme kuritegude eest, majandus- 
ega ametialaste kuritegude eest ega kuritegude eest töötervishoiu, 
tööohutuse ja tehnilise järelevalve valdkonnas ega üle kahe korra 
käesolevas seaduses sätestatud raudteeliikluse ohutusega seotud 
väärtegude eest ega väärtegude eest sotsiaal- ja tööõiguse ning 
tollikorralduse valdkonnas, mille eest on kohaldatud sellele väärteole 
kehtestatud karistuse maksimummäära; 
[...] 
§ 15. Tegevusloa andmine ja andmisest keeldumine 
[...] 
(3) Konkurentsiamet keeldub tegevusloa andmisest järgmistel 
juhtudel:  
1) ettevõtja ei vasta käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud tingimustele; 
[...] 
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25. Rakkude, kudede ja 
elundite käitlemise ja 
siirdamise seadus 

§ 47. Tegevusloa andmisest ja uuendamisest keeldumine 
(1) Ravimiamet võib keelduda tegevusloa andmisest või 
uuendamisest, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 
1) tegevusloa taotleja tegevuses on avastatud korduvaid või olulisi 
käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides 
sätestatud nõuete rikkumisi; 
[...]  
(2) Ravimiamet keeldub tegevusloa andmisest või uuendamisest, kui 
esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 
[...] 
8) taotlejat on karistatud tegevusloata tegutsemise eest tegevusalal, 
kus käesoleva seaduse kohaselt on tegevusluba nõutav, ja möödunud 
ei ole karistusregistri seaduse §-s 25 nimetatud tähtajad; 
9) pädeva isikuna tegevusloale kandmiseks esitatakse isik, kes oli 
määratud pädevaks isikuks käitleja poolt, kelle tegevusluba tunnistati 
kehtetuks käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud 
õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise tõttu, ning tegevusloa 
kehtetuks tunnistamisest on möödunud vähem kui kaks aastat.  
[...] 
§ 410. Tegevusloa kehtivuse lõppemise, kehtetuks tunnistamise ja 
kehtivuse peatamise alused ning tagajärjed 
[...] 
(3) Ravimiamet võib tegevusloa kas täielikult või osaliselt kehtetuks 
tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 
[...] 
3) tegutsemiskohas või tegevuses on avastatud olulisi või korduvaid 
käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides 
sätestatud nõuete rikkumisi; 
[...] 

26. Noorsootöö seadus § 10. Noortelaagri tegevusluba 
[...] 
(31) Noortelaagri juhataja ega kasvataja ei tohi olla isik, keda on 
karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 
133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 
1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 
või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei 
ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või 
mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud 
karistusregistri arhiivi.  
[...] 
§ 15. Projektlaager 
[...] 
(51) Projektlaagri juhataja ega kasvataja ei tohi olla isik, keda on 
karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 
133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 
1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 
või §-des 175–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei 
ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või 
mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud 
karistusregistri arhiivi.  
[...] 

27. Metsaseadus § 12. Metsakorraldustööde tegevusluba 
[...] 
(9) Loa andja võib keelduda loa andmisest või selle kehtivuse 
pikendamisest, kui loa taotleja:  
[...] 
3) suhtes on kohaldatud väärteo- või kriminaalkaristust 
majandustegevuse nõuete rikkumise eest ja andmed selle kohta ei ole 
karistusregistrist kustutatud.  
[...] 
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28. Kohtuekspertiisiseadus § 6. Kohtueksperdile esitatavad nõuded  
[...] 
(2) Kohtueksperdina ei või töötada isik: 
1) kes on süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest; 
2) keda on korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest karistatud 
halduskorras; 
[...] 
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud keeld ei 
laiene isikule, kelle karistusandmed on kustutatud karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt.  
§ 8. Riiklik ekspertiisiasutus  
[...] 
(2) Ekspertiisiasutuse juhina võib töötada isik, kellel on kõrgharidus, 
kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel kehtestatud 
ulatuses, on kõrgete kõlbeliste omandustega ning kellel on vajalikud 
võimed ja isikuomadused ning puuduvad käesoleva seaduse § 6 lõike 
2 punktides 1 ja 2 sätestatud asjaolud.  
[...] 
§ 12. Riiklikult tunnustatud eksperdi nimekirja kandmine  
(1) Nimekirja kantakse isik, kes vastab käesoleva seaduse § 6 lõike 1 
punktides 1æ3 ja lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud nõuetele ning: 
[...] 

29. Kalapüügiseadus § 11. Harrastuspüük  
[...]  
(14) Kalastuskaardi andmisest keeldutakse järgmistel juhtudel: 
[...] 
2) kalastuskaardi taotlejal on karistus, millega seotud andmed on 
karistusregistrist kustutamata (edaspidi kehtiv karistus), 
harrastuspüügi andmete esitamise nõuete rikkumise eest, rohkem kui 
üks kehtiv karistus muu käesolevas seaduses sätestatud väärteo 
toimepanemise eest või kehtiv karistus kuriteo eest, mis on määratud 
seoses käesoleva seaduse §-s 202 loetletud kalapüügi või sellega 
seonduvate nõuete rikkumisega; 
[...] 
§ 134. Kutselise kalapüügi loa andmine  
[...] 
(8) Kutselise kalapüügi loa andmisest keeldutakse, kui: 
1) loa taotlejal või taotluses nimetatud kaluril on rohkem kui üks 
karistus väärteo eest või üks kehtiv karistus kuriteo eest, mis on 
määratud seoses käesoleva seaduse §-s 202 loetletud kalapüügi või 
sellega seonduvate nõuete rikkumisega; 
[...] 
2) kalalaeva kalapüügiloa kalapüüginõuete rikkumise tõttu kehtetuks 
tunnistamisest on möödunud vähem kui aasta; 
[...] 
10) kalalaeva kalapüügiloa taotluses nimetatud kaptenil on rohkem 
kui üks kehtiv karistus väärteo eest või üks kehtiv karistus kuriteo 
eest, mis on määratud seoses käesoleva seaduse §-s 20 2 loetletud 
kalapüügi või sellega seonduvate nõuete rikkumisega.  
[...] 
§ 171. Kala esmakokkuostja  
(1) Kala esmakokkuostuga tohib tegeleda äriregistris registreeritud 
ettevõtja, kelle kala käitlemisega seotud ettevõte või selle osa 
(edaspidi ettevõte) on toiduseaduse alusel tunnustatud või kes on 
toiduseaduse alusel teavitanud sellisest ettevõttest järelevalveasutust, 
samuti äriregistris registreeritud ettevõtja, kes on söödaseaduse alusel 
teatanud järelevalveasutusele kala käitlemisest tema ettevõttes. Kala 
esmakokkuostuga ei tohi tegeleda ettevõtja, kellel on kehtiv karistus 
kala ostu või müügi nõuete rikkumise eest.  
[...] 
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30. Jäätmeseadus § 83. Jäätmeloa andmisest keeldumine  
(1) Jäätmeloa andmisest keeldutakse, kui: 
[...] 
2) taotlejat on korduvalt karistatud keskkonnaloata tegutsemise, 
keskkonna saastamise või ohtlike kemikaalide ja jäätmete käitlemise 
nõuete rikkumise eest ning süüteost ei ole möödunud karistusregistri 
seaduse § 25 lõikes 1 kehtestatud tähtaeg; 
[...]  
§ 85. Jäätmeloa kehtetuks tunnistamine  
(1) Jäätmeloa andja tunnistab jäätmeloa kehtetuks või peatab 
jäätmeloa kehtivuse sellest loa omajat eelnevalt informeerides, kui: 
1) loa omaja tegevuses tõendatakse käesoleva seaduse §-s 83 
nimetatud asjaolud; 
[...] 
§ 89. Metallijäätmeloa andmisest keeldumine karistatuse korral  
Jäätmeloa andja on kohustatud karistusregistrile tehtud päringu 
alusel kontrollima, kas metallijäätmeluba taotlev füüsilisest isikust 
ettevõtja või metallijäätmeluba taotleva äriühingu juhatuse või 
nõukogu liige on pannud toime kuriteo. Kui kuriteo toimepanemisest 
ei ole möödunud karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 kehtestatud 
tähtaeg, tuleb metallijäätmeloa andmisest keelduda.  
§ 94. Prügilaloa andmisest keeldumine  
Lisaks käesoleva seaduse §-s 83 sätestatud alustele keeldub loa andja 
prügilaloa andmisest, kui: 
[...] 
§ 101. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmisest keeldumine  
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmisest keeldutakse, kui: 
[...] 
5) taotlejat või vastutavat töötajat on korduvalt karistatud 
keskkonnaalase süüteo eest ning süüteost ei ole möödunud 
karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 sätestatud tähtaeg; 
[...] 
§ 102. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi kehtivuse peatamine 
ja litsentsi kehtetuks tunnistamine  
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi kehtivuse peatab või tunnistab 
litsentsi kehtetuks selle andja sellest litsentsi omajat eelnevalt 
informeerides, kui: 
[...] 
2) litsentsi omaja tegevuses ilmnevad käesoleva käesoleva seaduse 
§ 101 punktides 1–5 nimetatud asjaolud; 
[...] 

31. Autoveoseadus § 5. Tasulise autoveo tegevusloa taotlejale ja selle omajale 
esitatavad nõuded 
[...] 
(5) Tegevusloa taotleja või selle omaja peab vastama hea maine 
nõudele. Tegevusloa taotleja või selle omaja mainet peetakse heaks, 
kui teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või üle ühe korra 
tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud 
kuriteo, autoveoseaduse §-s 311, jäätmeseaduse §-des 1204, 1205 ja 
123, liiklusseaduse §-des 742, 744, 748, 7410, 7414, 7418, 7429, 7450, 
7453, 7454, 7459 ja 7462, maksukorralduse seaduse §-des 1531, 1532, 
154, 1541, 1552 ja 158, teeseaduse §-des 401 ja 402, tolliseaduse §-
des 73–79, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-des 62 ja 63, 
vedelkütuse seaduse §-s 32 ja välismaalaste seaduse §-s 163 
sätestatud väärteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. Tegevusloa taotleja või 
selle omaja karistatuse osas võetakse arvesse ka välisriikidest saadud 
vastavaid karistusandmeid.  
[...] 
§ 7. Vedude eest vastutav isik 
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(1) Vedude eest vastutav isik peab olema teovõimeline hea mainega 
isik. Isik peab olema ametialaselt pädev korraldama veosevedu ning 
ta on vastutav tegevusloa omaja juures veokorralduse ning 
veokorraldusega seotud majandustegevuse, töökorralduse, 
töötasustamise, tollikorralduse, töö- ja puhkeaja nõuete täitmise, 
liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest. 
[...] 
(2) Vedude eest vastutava isiku mainet peetakse heaks, kui: 
[...] 
2) teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või üle ühe korra 
tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud 
kuriteo, autoveoseaduse §-s 311, jäätmeseaduse §-des 1204, 1205 
ja 123, liiklusseaduse §-des 742, 744, 748, 7410, 7414, 7418, 7429, 7450, 
7453, 7454, 7459 ja 7462, teeseaduse §-s 402 ja välismaalaste seaduse §-
s 163 sätestatud väärteo eest, mille karistusandmed ei ole 
karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. Vedude 
eest vastutava isiku karistatuse osas võetakse arvesse ka välisriikidest 
saadud vastavaid karistusandmeid; 
3) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud käesoleva 
seaduse § 5 lõikes 5 nimetatud rikkumisi, mille eest on vedajat 
karistatud, või kui vedaja vastav karistatus on kustunud; 
4) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud autoveo 
tegevusloa kehtetuks tunnistamist või kui nimetatud kehtetuks 
tunnistamisest on möödunud üle viie aasta; 
5) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud vedajale 
tegevusloa andja poolt rohkem kui kahe ettekirjutuse tegemist või 
kui viimase ettekirjutuse tegemisest on möödunud üle ühe aasta.  
[...]  
§ 16. Autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi andmisest keeldumine 
(1) Tegevusloa andja võib keelduda tegevusloa andmisest, kui: 
1) tegevusloa taotleja on maksuvõlglane, kui talle on välja kuulutatud 
pankrot või kui ettevõtja eelmise tegevusloa kehtetuks tunnistamise 
põhjus on õigusnormide rikkumine, millest ei ole möödunud kahte 
aastat; 
2) tegevusloa taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 5 või 10 esitatud 
nõuetele; 
[...] 
4) tegevusloa taotlejale on tehtud ettekirjutus käesoleva seaduse § 19 
lõike 1 punktis 1, 3, 4, 5 või 6 nimetatud alustel ja sellest on 
möödunud vähem kui kuus kuud; 
[...] 
§ 19. Autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi kehtivuse peatamine 
ning nende kehtetuks tunnistamine 
(1) Tegevusloa või sõidukikaardi andja võib tegevusloa või 
sõidukikaardi omajale teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse, 
tegevusloa või sõidukikaardi kehtivuse kindlaksmääratud ajaks 
peatada või tegevusloa või sõidukikaardi kehtetuks tunnistada, kui: 
1) tegevusloa omaja ei vasta enam käesoleva seaduse §-s 5 või 10 
sätestatud nõuetele; 
[...] 
6) tegevusloa omaja või tema vedude eest vastutav isik on rikkunud 
ametialases tegevuses liiklusseaduse, käesoleva seaduse või nende 
alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid. 
[...] 

32. Riigivaraseadus § 80. Nõuded juhtorgani liikme kandidaatidele  
(1) Osaluse valitseja ja rahandusminister ning asutaja- või 
liikmeõiguste teostaja ei või juriidilise isiku juhtorgani liikmeks 
valida, teha ettepanekut liikmeks valimise kohta ega toetada 
hääletamisel sellise isiku kandidatuuri, kelle puhul on tegemist 
käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud isikuga või kes ei vasta 
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järgmistele nõuetele: 
[...]   
(4) Osaluse valitseja ja asutajaõiguste teostaja peab oma asutaja-, 
osaniku- või aktsionäriõiguste teostamisel hoolitsema, et äriühingu ja 
sihtasutuse põhikirjas on sätestatud, et nimetatud isiku juhtorgani 
liikmeks ei või olla isik: 
[...] 
2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele 
isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise; 
3) kellel on ärikeeld; 
[...] 
5) keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest 
karistatud; 
[...] 
(5) Osaluse valitseja ja asutajaõiguste teostaja peab oma asutaja-, 
osaniku- või aktsionäriõiguste teostamisel hoolitsema, et äriühingu ja 
riigi asutatud sihtasutuse põhikirjas on sätestatud, et: 
1) käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1–4 nimetatud piirangud 
kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa 
kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist; 
2) käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 5 sätestatud keeld ei laiene 
isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.  

33. Sotsiaalhoolekande 
seadus 

§ 101. Sotsiaalteenuse osutamise keeld  
Sotsiaalteenuse osutamisel, mille käigus teenust vahetult osutav isik 
puutub isiklikult kokku teenusel viibiva lapsega, ei tohi lastega 
töötada isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi 
karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 
142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 
1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille 
karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse 
kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist 
kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.  
§ 1134. Erihoolekandeteenust vahetult osutavale isikule 
esitatavad nõuded  
[...] 
(2) Erihoolekandeteenust ei või vahetult osutada tegevusjuhendaja, 
kes on mõistetud süüdi tahtlikult toimepandud kuriteos ja selle 
karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse 
kohaselt kustutatud.  
[...] 
§ 127. Lapsehoidjale ja temaga ühist eluruumi kasutavale isikule 
esitatavad nõuded  
[...] 
(41) Lapsehoiuteenust ei tohi osutada lapsehoidja eluruumis, kui 
sama eluruumi kasutab isik, keda on karistatud või kellele on 
kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 
141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 
1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 
sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed 
on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.  
[...] 
§ 1510. Nõuded perevanemale ja temaga ühist eluruumi 
kasutavale isikule  
[...] 
(2) Perevanem peab olema täieliku teovõimega isik, kes: 
1) vastab käesoleva seaduse § 252 lõike 1 punktides 2–6 sätestatud 
nõuetele; 
[...] 
(81) Asenduskoduteenust ei tohi osutada perevanema eluruumides, 
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kui sama eluruumi kasutab isik, keda on karistatud või kellele on 
kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 
141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 
1, § 1431lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 
sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed 
on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.  
[...] 
§ 1510. Nõuded perevanemale ja temaga ühist eluruumi 
kasutavale isikule  
[...] 
(2) Perevanem peab olema täieliku teovõimega isik, kes: 
1) vastab käesoleva seaduse § 252 lõike 1 punktides 2–6 sätestatud 
nõuetele; 
[...]  
(8) Kui asenduskoduteenust osutatakse perevanema eluruumides, 
peab täieliku teovõimega isik, kellega perevanemal on ühine 
eluruum, vastama käesoleva seaduse § 252 lõike 1 punktides 3–6 
sätestatud nõuetele ning tal peab olema lastega koosolemiseks vajalik 
vaimne tervis.  
(81) Asenduskoduteenust ei tohi osutada perevanema eluruumides, 
kui sama eluruumi kasutab isik, keda on karistatud või kellele on 
kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 
141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 
1, § 1431lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 
sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed 
on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.  
[...] 
§ 215. Tegevusloa andmisest keeldumine  
(1) Tegevusluba ei anta, kui: 
[...] 
11) tegevusloa taotleja, teenus, mida plaanitakse osutama hakata, 
vahetult teenust osutav isik või lapsehoidja või perevanemaga ühist 
eluruumi kasutav isik ei vasta käesolevas seaduses teenuse osutajale, 
teenusele, vahetult teenust osutavale isikule või lapsehoidja või 
perevanemaga ühist eluruumi kasutavale isikule sätestatud nõuetele; 
[...] 
21) karistusregistri või muudest andmetest ilmneb asjaolu, et 
juriidilisest isikust teenuse osutaja on mõistetud kuriteo eest 
sundlõpetamisele või füüsilisest isikust ettevõtja suhtes on kuriteo 
toimepanemise eest kohaldatud tegutsemiskeeldu vastaval 
tegevusalal, selle asjaolu tuvastamise päevast arvates; 
[...] 
§ 219. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 
[RT I 2006, 55, 405 – jõust. 1.01.2007]  
(1) Tegevusloa väljaandja tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui: 
[...] 
3) karistusregistri või muudest andmetest ilmneb asjaolu, et 
tegevusluba omav juriidilisest isikust teenuse osutaja on mõistetud 
kuriteo eest sundlõpetamisele või füüsilisest isikust ettevõtja suhtes 
on kuriteo toimepanemise eest kohaldatud tegutsemiskeeldu vastaval 
tegevusalal, selle asjaolu tuvastamise päevast arvates; 
4) järelevalve käigus selgub, et teenus, teenuse osutaja või vahetult 
teenust osutav isik ei vasta seadustes ja teistes õigusaktides 
teenusele, teenuse osutajale või vahetult teenust osutavale isikule 
kehtestatud nõuetele; 
[...] 
§ 24. Laste hoolekanne  
[...] 
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(2) Kaasabi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele 
lapsi kasvatavatele isikutele luuakse maakonna sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonnas ning vastavalt vajadusele valla- ja 
linnavalitsuses lastekaitseametniku ametikohad. Valla- või 
linnavalitsuse juurde moodustatakse vajadusel nõuandva organina 
laste hoolekande komisjon.  
(3) Käesoleva seaduse § 2 punktis 11 nimetatud lastega töötav 
sotsiaaltöötaja või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 
lastekaitseametnik ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on 
kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 
141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 
1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 
sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed 
on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.  
§ 252. Lapse perekonnas hooldajale ja tema perekonna liikmetele 
esitatavad nõuded ning hooldaja õigused  
(1) Isik, kes soovib hooldada oma perekonnas last, kelle suhtes tal ei 
ole perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust (edaspidi 
hooldaja), peab vastama järgmistele nõuetele: 
[...] 
5) tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust süüdistatavana 
kuriteos, mille eest seadus näeb karistusena ette vangistuse, ja ta ei 
ole süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteos, mille 
karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse 
kohaselt kustutatud; 
[...]  
(2) Hooldaja täisealised perekonnaliikmed, kellega tal on ühine 
eluruum ja majapidamine, peavad vastama käesoleva paragrahvi 
lõike 1 punktide 3–6 nõuetele. Hooldaja ja tema perekonna 
täisealised liikmed kinnitavad oma nõuetekohasust allkirjaga. Lapse 
elukohajärgne valla- või linnavalitsus võib nõuda hooldajalt ja tema 
perekonna täisealistelt liikmetelt nende nõuetekohasust tõendavaid 
dokumente.  
(3) Lapse perekonnas hooldamise leping lõpetatakse juhul, kui 
hooldaja või tema perekonna täisealised liikmed ei vasta enam 
käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 nõuetele ning lepingu jätkamine 
on vastuolus lapse huvidega.  
[...] 

34. Looduskaitseseadus § 581. Nahkhiirte ja lindude märgistamise luba 
[...]  
(9) Loa andja võib keelduda loa andmisest või selle kehtivuse 
pikendamisest, kui loa taotleja: 
[...] 
4) suhtes on kohaldatud väärteo- või kriminaalkaristust looma vastu 
lubamatu teo toimepanemise eest ja see on kehtiv.  
[...]  
(12) Loa andja võib tunnistada loa kehtetuks, kui märgistaja: 
[...] 
2) ei vasta enam lindude ja/või nahkhiirte märgistaja atesteerimise 
nõuetele; 
3) märgistaja rikub oluliselt või korduvalt märgistamise nõudeid; 
[...]  
(13) Märgistamise nõuete rikkumist käsitatakse olulisena, kui sellest 
rikkumisest põhjustatud looma hukkumine võib kaasa tuua 
keskkonnakahju vähemalt 500 krooni ulatuses.  
[...] 
§ 591. Kaaviari käitluslitsents 
[...] 
(4) Litsentsi andmisest keeldutakse, kui: 
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[...] 
3) isiku või vastutava töötaja suhtes on kohaldatud väärteo- või 
kriminaalkaristust majandustegevuse nõuete rikkumise eest ja 
andmed selle kohta ei ole karistusregistrist kustutatud; 
4) isik või selle vastutav töötaja on kolme aasta jooksul enne 
litsentsitaotluse esitamist oma varasema tegevusega oluliselt 
rikkunud käesoleva seadusega kehtestatud nõudeid ohustatud 
liikidega kauplemisele ja tema suhtes on jõustunud sellekohane 
süüteootsus; 
5) varasem litsents on kehtetuks tunnistatud kolme aasta jooksul 
enne litsentsitaotluse esitamist.  
(5) Litsentsi tunnistab kehtetuks selle andja, kui: 
[...] 
4) isiku suhtes on kohaldatud väärteo- või kriminaalkaristust 
majandustegevuse nõuete rikkumise eest ja andmed selle kohta ei ole 
karistusregistrist kustutatud; 
5) isik või vastutav töötaja on oma tegevusega oluliselt rikkunud 
looduskaitseseadusega kehtestatud nõudeid ohustatud liikidega 
kauplemisele ja tema suhtes on jõustunud sellekohane süüteootsus.  
[...] 

35. Eesti väärtpaberite 
keskregistri seadus 

§ 28. Osalus registripidajas ning olulist osalust omandavatele ja 
omavatele isikutele esitatavad nõuded 
[...] 
(2) Registripidajas võib olulise osaluse omandada, seda omada ja 
suurendada ning registripidaja üle kontrolli saavutada, seda omada ja 
suurendada igaüks (edaspidi käesolevas peatükis isik): 
[...] 
5) kelle suhtes ei ole põhjendatud kahtlust, et osaluse omandamine, 
omamine või suurendamine või kontroll registripidaja üle on seotud 
rahapesu või terrorismi rahastamisega või selle katsega või 
suurendab selliseid riske. 
§ 281. Osaluse omandamisest teavitamine ja esitatavad andmed 
[...] 
(5) Finantsinspektsioonile teatatakse selle registripidaja nimi, milles 
oluline osalus omandatakse või seda suurendatakse või mis 
muudetakse omandaja poolt kontrollitavaks, samuti selles 
registripidajas omandatava osaluse suurus ning esitatakse järgmised 
andmed ja dokumendid: 
[...] 
6) kinnitus, et osaluse omandamise tulemusel registripidaja juhiks 
saavat isikut ei ole karistatud majandusalase, ametialase, varavastase 
või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja karistusandmed on 
karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud. 
Välisriigi kodaniku puhul on aktsepteeritav tema päritoluriigi 
karistusregistri tõend või pädeva kohtu- või haldusorgani väljastatud 
samaväärne dokument tingimusel, et selle väljastamisest ei ole 
möödunud rohkem kui kolm kuud; 
[...] 
§ 29. Registripidaja nõukogu ja juhatus  
[...] 
(4) Registripidaja nõukogu ja juhatuse liikmete valimiseks või 
määramiseks on vajalik isiku kirjalik nõusolek. Koos nõusolekuga 
esitab isik ülevaate oma hariduse, töökogemuse, ettevõtluses 
osalemise, karistatuse ja tema kohta karistusregistrisse kantud 
karistuste kohta ning kinnituse, et talle ei ole teada asjaolud, mis 
välistaksid tema õiguse olla registripidaja nõukogu või juhatuse liige.  
[...]  
(8) Kui registripidaja nõukogu või juhatuse liige ei vasta käesolevas 
paragrahvis sätestatud nõuetele, on Finantsinspektsioonil õigus 
ettekirjutusega nõuda vastava juhatuse või nõukogu liikme tema 
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ametikohalt tagasikutsumist.  
(9) Kui registripidaja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 8 
nimetatud ettekirjutust, on Finantsinspektsioonil õigus nõuda 
juhatuse või nõukogu liikme tagasikutsumist kohtu kaudu.  
 [...] 

36. Ohvriabi seadus § 6. Ohvriabi vabatahtlik 
[...] 
(2) Vabatahtlikuna võib tegutseda isik, kes vastab järgmistele 
nõuetele: 
[...] 
4) teda ei ole karistatud kuriteo eest või tema karistusandmed kuriteo 
eest on karistusregistrist kustutatud; 
[...] 
§ 16. Hüvitise maksmist välistavad asjaolud 
(1) Hüvitist ei maksta, kui ohver: 
[...] 
3) on süüdi mõistetud vägivallakuriteo toimepanemise eest või 
karistusseadustiku § 255 lõike 1 või § 256 lõike 1 alusel ja tema 
karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse 
kohaselt kustutatud; 
[...]  
(2) Ülalpeetavale ei maksta hüvitist ka siis, kui tema käitumises 
esinesid käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 nimetatud 
asjaolud.  
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud asjaoludest olenemata 
võib maksta hüvitist ülalpeetavale, kelle kuusissetulek on alla 
Vabariigi Valitsuse kehtestatud minimaalsetest tarbimiskulutustest 
lähtuvat toimetulekupiiri.  
[...] 

37. Majandustegevuse 
registri seadus 

§ 23. Registreerimisest või registreeringu muutmisest, 
peatamisest või kustutamisest keeldumine 
(1) Haldusorgan teeb registreerimisest või registreeringu muutmisest, 
peatamisest või kustutamisest keeldumise otsuse viie tööpäeva 
jooksul taotluse saamisest või puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja 
möödumisest, kui: 
[...] 
3) karistusregistri andmetest ilmneb, et registreeringu taotlejaks olev 
juriidiline isik on mõistetud kuriteo eest sundlõpetamisele või 
registreeringu taotlejaks oleva füüsilisest isikust ettevõtja suhtes on 
kuriteo eest kohaldatud tegutsemiskeeldu vastaval tegevusalal või 
ilmneb muudest andmetest asjaolu, mis seadusega sätestatud juhul 
keelab registreeringu või registreeringusse märke tegemise; 
[...] 
24. Registreeringu ja tegevusloa registrikande kustutamine 
[...] 
(2) Haldusorgan kustutab registreeringu ilma sellekohase otsuseta: 
[...] 
4) kui karistusregistri või muudest andmetest ilmneb asjaolu, et 
registreeringut omav ettevõtja on mõistetud sundlõpetamisele või 
füüsilisest isikust ettevõtja suhtes on kohaldatud tegutsemiskeeldu 
vastaval tegevusalal, selle tuvastamise päevale järgneval tööpäeval; 
[...] 

38. Erakooliseadus § 19. Juhtorganid  
[...] 
(3) Erakooli direktoriks ja erakooli pidaja juhtorganitesse on keelatud 
valida või määrata isikut: 
[...] 
2) kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 
kohaldanud juriidilise isiku juhatuse liikmena tegutsemise keeldu; 
[...]  
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(4) Kui erakool korraldab õpet lastele, siis ei või erakooli direktoriks 
valida ega määrata isikut, keda on karistatud või kellele on 
kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 
141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 
1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 
sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed 
on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.  

39. Kutseõppeasutuste 
seadus 

§ 30. Pedagoogid  
[...] 
(31) Kutseõppeasutuse pedagoog ei tohi olla isik, keda on karistatud 
või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 
punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 
lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 
175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole 
karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või 
mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud 
karistusregistri arhiivi.  
[...] 

40. Euroopa Parlamendi 
valimise seadus 

§ 4. Hääletamis- ja kandideerimisõigus  
[...] 
(3) Hääleõiguslik ei ole isik, kes on: 
[...] 
2) kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.  
[...]  
(6) Euroopa Parlamendi liikmeks ei või kandideerida: 
[...] 
2) isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab 
vanglakaristust; 
[...] 
§ 20. Valijate nimekiri  
[...] 
(3) Valijate nimekirja ei kanta isikut: 
1) kelle kohus on karistusregistri andmetel süüdi mõistnud kuriteos 
ja kes valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga kannab 
valimispäevani vanglakaristust; 
[...] 
§ 76. Euroopa Parlamendi liikme volituste ennetähtaegne 
lõppemine  
(1) Euroopa Parlamendi liikme volitused lõpevad enne tähtaega: 
[...] 
3) kui Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse kohaselt ei vasta Euroopa 
Parlamendi liige käesoleva seaduse § 4 lõigetes 4–7 sätestatud 
nõuetele; 
4) tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse 
jõustumisel, kui isikule mõisteti vanglakaristus; 
[...] 

41. Postiseadus § 12. Tegevusloa andmise ja andmisest keeldumise otsustamine 
[...] 
(3) Enne tegevusloa andmise otsustamist Konkurentsiamet:  
[...] 
3) kontrollib karistusregistrist, kas tegevusluba taotlenud isikul ja 
teda juhtima õigustatud isikutel on kehtivat karistust ameti- või 
majandusalase kuriteo eest; 
[...] 
§ 13. Tegevusloa andmisest keeldumise alused 
Konkurentsiamet keeldub tegevusloa andmisest, kui:  
[...] 
2) taotleja või taotluses nimetatud tegevus ei vasta käesolevas 
seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele, 
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[...] 
4) taotlejale või isikule, kellel on taotleja üle valitsev mõju 
konkurentsiseaduse tähenduses, varem antud tegevusluba on 
tunnistatud kehtetuks uue tegevusloa saamiseks taotluse esitamisele 
eelnenud kolme aasta jooksul, 
5) taotlejal või teda juhtima õigustatud isikul on kehtiv karistus 
ameti- või majandusalase kuriteo eest ja tema kohta käivad 
karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud, 
[...] 

42. Kaugkütteseadus § 22. Tegevusloa andmisest keeldumine 
(1) Konkurentsiamet võib keelduda tegevusloa andmisest, kui: 
[...] 
6) taotlejale varem käesoleva seaduse alusel antud mis tahes 
tegevusluba on tunnistatud kehtetuks kolme aasta jooksul enne 
tegevusloa saamiseks taotluse esitamist muul kui käesoleva seaduse 
§ 26 lõikes 2 sätestatud alusel; 
7) taotlejat on karistatud tegevusloata tegutsemise eest tegevusalal, 
milleks käesoleva seaduse kohaselt on nõutav tegevusluba, ja 
möödunud ei ole karistusregistri seaduse §-s 25 nimetatud tähtajad; 
8) taotleja on mõistetud mis tahes süüteo eest sundlõpetamisele ning 
sellekohane kohtuotsus on jõustunud; 
[...] 
§ 26. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 
(1) Konkurentsiamet võib tunnistada tegevusloa kehtetuks, kui: 
[...] 
2) selgub, et tegevusloa omaja ei vasta käesolevas seaduses või selle 
alusel kehtestatud õigusaktides soojusettevõtja kohta kehtestatud 
nõuetele või tal puuduvad nõutavad majanduslikud ja 
organisatsioonilised eeldused ja tingimused tegevuseks, milleks talle 
tegevusluba anti; 
3) tegevusloa omaja tegevus ei vasta käesolevas seaduses või selle 
alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele; 
4) tegevusloa omaja ei täida käesolevas seaduses või selle alusel 
kehtestatud õigusaktides sätestatud kohustusi või tegevusloa 
tingimusi; 
[...] 
6) tegevusloa omaja on mõistetud mis tahes süüteo eest 
sundlõpetamisele ning sellekohane kohtuotsus on jõustunud; 
7) tegevusloa omaja on korduvalt rikkunud maksuseadusi; 
8) selgub, et esineb mõni asjaolu, mis käesoleva seaduse kohaselt 
oleks tegevusloa andmisest keeldumise aluseks; 
[...] 

43. Maagaasiseadus  § 31. Tegevusloa andmisest keeldumine 
(1) Konkurentsiamet võib keelduda tegevusloa andmisest, kui:  
[...] 
7) taotlejat on karistatud tegevusloata tegutsemise eest tegevusalal, 
milleks käesoleva seaduse kohaselt on nõutav tegevusluba, ja 
möödunud ei ole karistusregistri seaduse §-s 25 nimetatud tähtajad; 
8) taotleja on mõistetud mis tahes süüteo eest sundlõpetamisele ning 
sellekohane kohtuotsus on jõustunud; 
[...] 
§ 35. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 
(1) Konkurentsiamet võib tunnistada tegevusloa kehtetuks, kui:  
[...] 
4) tegevusloa omaja ei täida käesolevas seaduses või selle alusel 
kehtestatud õigusaktides sätestatud kohustusi või tegevusloa 
tingimusi; 
[...] 
6) tegevusloa omaja on mõistetud mis tahes süüteo eest 
sundlõpetamisele ning sellekohane kohtuotsus on jõustunud; 
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7) tegevusloa omaja on korduvalt rikkunud maksuseadusi; 
8) selgub, et esineb mõni asjaolu, mis käesoleva seaduse kohaselt 
oleks tegevusloa andmisest keeldumise aluseks; 
[...] 

44. Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadus 

§ 38.  
 [...] 
(4) Direktor, direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatusalal, 
õpetaja ega muu õppe- ja kasvatusalal töötav isik ei tohi olla isik, 
keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi 
karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 
142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 
1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille 
karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse 
kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist 
kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.  

45. Koolieelse lasteasutuse 
seadu 

§ 20. Personal  
[...] 
(5) Lasteasutuse pedagoog, tervishoiutöötaja, lasteasutuse 
majandamist tagav või õpetajaid abistav töötaja ei tohi olla isik, keda 
on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 
133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 
1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 
või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei 
ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või 
mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud 
karistusregistri arhiivi.  

46. Riigihangete seadus § 38. Pakkuja ja taotleja hankemenetlusest kõrvaldamine 
(1) Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab 
hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja või taotleja: 
1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või 
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise 
või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või 
kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise 
eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri 
seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või 
asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 
[...]  
(5) Kui hankijal on põhjendatud kahtlus, et pakkujal, taotlejal või 
pakkuja alltöövõtjal esinevad käesoleva paragrahvi lõike 1 
punktides 1–4 nimetatud alused, võib ta selle tuvastamiseks nõuda 
pakkujalt või taotlejalt nimetatud aluste puudumise kohta vastavat 
karistusregistri teadet või esitada järelepärimine karistusregistri 
volitatud töötlejale või nõuda pakkuja või taotleja või pakkuja 
alltöövõtja asukohariigi kohtu- või haldusorgani väljastatud 
samaväärset dokumenti või muu selleks volitatud ametiasutuse 
väljastatud tõendit või pakkuja või taotleja või pakkuja alltöövõtja 
kirjalikku volitust pöörduda vastavate ametiasutuste poole nimetatud 
aluste puudumise kohta kinnituse saamiseks. Kui pakkuja või taotleja 
või pakkuja alltöövõtja asukohariik selliseid dokumente ei väljasta, 
võib selle asendada pakkuja, taotleja või pakkuja alltöövõtja või tema 
esindaja poolt vande all antud tunnistuse või pädeva justiits- või 
haldusasutuse või notari või kutseala- või ametiliidu ees antud 
tunnistusega vastavalt pakkuja või taotleja või pakkuja alltöövõtja 
asukohariigi õigusaktidele.  
[...] 
§ 42. Tunnustatud ettevõtjate ametlik nimekiri ja 
ettevõtjate sertifitseerimine 
[...] (8) Tunnustatud ettevõtjate ametlikku nimekirja kandmise või 
sertifitseerimise tingimuste määratlemisel lähtutakse üksnes 
käesoleva seaduse §-des 38–41 sätestatust.  
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[...] 

47. Rahvahääletuse seadus § 2. Rahvahääletuse põhimõtted 
[...] 
(3) Hääletamisest ei võta osa isik, kes on: 
[...] 
2) kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.  
§ 14. Valimiskomisjoni liige 
(1) Jaoskonnakomisjoni liige võib olla isik, kellel on hääletamisõigus 
§ 2 kohaselt ning kelle valimiskomisjoni liikme volitusi ei ole 
viimase viie aasta jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega 
lõpetatud.  
[...] 
§ 23. Hääletajate nimekiri 
[...] 
(3) Hääletajate nimekirja ei kanta isikut, kelle on karistusregistri 
andmetel kohus süüdi mõistnud kuriteos ja kes rahvahääletuse 
päevale eelneva 30. päeva seisuga kannab rahvahääletuse päevani 
vanglakaristust.  
[...] 
42. Hääletamise ettevalmistamine 
[...] 
(3) Hääletamist korraldab välisesinduse juht või tema määratud 
ametnik. Lõikes 2 ettenähtud juhul korraldab hääletamist aukonsul 
või tema määratud isik. Hääletamise korraldajal peab olema 
hääletamisõigus § 2 kohaselt.  
[...] 

48. Kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimise 
seadus 

§ 5. Hääletamis- ja kandideerimisõigus  
[...] 
(4) Hääletamisest ei võta osa isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud 
ja kannab karistust kinnipidamiskohas.  
[...] 
(6) Volikogu liikmeks ei või kandideerida kaadrikaitseväelane ega 
isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab 
vanglakaristust.  
14. Valimiskomisjoni liige  
(1) Valla või linna valimiskomisjoni liikmeks võib olla Eesti kodanik 
või Euroopa Liidu kodanik, kellel on hääletamisõigus käesoleva 
seaduse § 5 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt. Valla või linna 
valimiskomisjoni liige peab valdama eesti keelt.  
(2) Jaoskonnakomisjoni liikmeks võib olla Eesti kodanik, Euroopa 
Liidu kodanik või välismaalane, kellel on hääletamisõigus käesoleva 
seaduse § 5 lõigete 1–4 kohaselt. Jaoskonnakomisjoni liige peab 
valdama eesti keelt.  
[...]  
(4) Valimiskomisjoni liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt: 
1) kui ilmneb, et tal puudub hääletamisõigus käesoleva seaduse § 5 
lõigete 1–4 kohaselt; 
[...] 
§ 27. Valijate nimekiri  
[...] 
(3) Valijate nimekirja ei kanta isikut, kelle kohus on karistusregistri 
andmetel süüdi mõistnud kuriteos ja kes valimispäevale eelneva 30. 
päeva seisuga kannab valimispäevani vanglakaristust.  
[...] 
§ 32. Üksikkandidaat  
(1) Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning 
registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga 
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kandideerimisõiguslik isik (§ 5 lõiked 5 ja 6). Teise isiku võib 
üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks 
vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel 
on hääletamisõigus käesoleva seaduse § 5 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt. 
[15.07.2002. a Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 
kohtuotsus nr 3-4-1-7-02 tunnistab lõike 1 vastuolus olevaks 
põhiseaduse §-dega 11, 12 ja § 156 lg-ga 1, RT III 2002, 22, 251 – 
jõust. 15.07.2002]  
[...]  
§ 57. Täiendavate valimiste erisused  
[...] 
(2) Täiendavatel valimistel saavad hääletamisest osa võtta isikud, kes 
vastavad käesoleva seaduse § 5 lõigetes 1–4 ettenähtud tingimustele 
ja kelle püsiv elukoht, see tähendab elukoht, mille aadressiandmed 
on kantud rahvastikuregistrisse, asub valimiste väljakuulutamise 
päeval selles vallas või linnas.  
(3) Täiendavatel valimistel saavad kandideerida isikud, kes vastavad 
käesoleva seaduse § 5 lõigetes 5 ja 6 ettenähtud tingimustele ja kelle 
püsiv elukoht, see tähendab elukoht, mille aadressiandmed on kantud 
rahvastikuregistrisse, asub valimiste väljakuulutamise päeval selles 
vallas või linnas.  
[...] 
§ 571. Korraliste valimiste vahelisel perioodil toimuva uue 
kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste erisused  
[...] 
(2) Uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimistel saavad 
hääletamisest osa võtta isikud, kes vastavad käesoleva seaduse § 5 
lõigetes 1–4 ettenähtud tingimustele ja kelle püsiv elukoht, see 
tähendab elukoht, mille aadressiandmed on kantud 
rahvastikuregistrisse, asub ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse 
territooriumil.  
(3) Uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimistel saavad 
kandideerida isikud, kes vastavad käesoleva seaduse § 5 lõigetes 5 ja 
6 ettenähtud tingimustele ja kelle püsiv elukoht, see tähendab 
elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub 
valimiste väljakuulutamise päeval ühineva kohaliku omavalitsuse 
üksuse territooriumil.  
[...] 

49. Riigikogu valimise 
seadus 

§ 4. Hääletamis- ja kandideerimisõigus 
[...] 
(3) Hääletamisest ei võta osa isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud 
kuriteos ja kannab vanglakaristust.  
[...] 
(6) Riigikogu liikmeks ei või kandideerida kaadrikaitseväelane ega 
isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab 
vanglakaristust. 
§ 11. Valimiskomisjoni liige 
(1) Valimiskomisjoni liige võib olla isik, kellel on hääletamisõigus 
käesoleva seaduse § 4 lõigete 1–3 kohaselt ning kelle 
valimiskomisjoni liikme volitusi ei ole viimase viie aasta jooksul 
Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega lõpetatud. Valimiskomisjoni 
liige peab valdama eesti keelt.  
[...] 
(3) Valimiskomisjoni liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt: 
1) kui ilmneb, et tal puudub hääletamisõigus käesoleva seaduse § 4 
lõigete 1–3 kohaselt; 
[...] 
§ 22. Valijate nimekiri 
[...] 
(3) Valijate nimekirja ei kanta isikut, kelle kohus on karistusregistri 
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andmetel süüdi mõistnud kuriteos ja kes valimispäevale eelneva 30. 
päeva seisuga kannab valimispäevani vanglakaristust.  
[...]§ 27. Üksikkandidaat 
(1) Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning 
registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga 
kandideerimisõiguslik isik (§ 4 lg 4–6). Teise isiku võib 
üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks 
vajalikke toiminguid teha sellekohase volikirja alusel isik, kellel on 
hääletamisõigus käesoleva seaduse § 4 lõigete 1–3 kohaselt.  
[...] 
§ 49. Hääletamise ettevalmistamine 
[...] 
(3) Hääletamist korraldab välisesinduse juht või tema määratud 
ametnik. Käesoleva paragrahvi lõikes 2 ettenähtud juhul korraldab 
hääletamist aukonsul või tema määratud isik. Hääletamise 
korraldajaks peab olema isik, kellel on hääletamisõigus käesoleva 
seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 kohaselt.  
[...] 

50. Huvikooli seadus  § 14. Direktor 
[...] 
(5) Huvikooli direktor ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele 
on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 
141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 
1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 
sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed 
on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi. 
(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud nõuded kehtivad 
huvikooli direktori kohta, kui huvikool korraldab õpet alaealistele. 
§ 18. Koolitöötajad 
[...] 
(3) Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötaja ei tohi olla isik, 
keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi 
karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 
142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 
1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille 
karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse 
kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist 
kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi. 
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuded kehtivad 
huvikooli töötaja kohta, kui huvikool korraldab õpet alaealistele. 

51. Tagatisfondi seadus § 8. Nõukogu liikmele esitatavad nõuded  
[...] 
(2) Nõukogu liikmeks ei või nimetada: 
1) isikut, kes on eeluurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos, 
mille eest on seadusega ette nähtud vabadusekaotus, ega isikut, kellel 
on karistatus ametialases kuriteos või tahtlikult toimepandud muus 
kuriteos; 
2) isikut, kelle varasem õigusvastane tegevus või tegevusetus on 
põhjustanud äriühingu pankroti, sundlõpetamise või tegevusloa 
kehtetuks tunnistamise; 
3) pankrotivõlgnikku ega isikut, kelle suhtes on kohaldatud ärikeeldu 
või kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.  
[...] 
§ 10. Nõukogu liikme tagasikutsumine  
[...] 
(3) Nõukogu liige kutsutakse tagasi viivitamata, kui: 
1) tema suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus kriminaalasjas;  
2) tema suhtes on jõustunud pankrotimäärus, ärikeelu kohaldamine 
või seaduse alusel ettevõtjaks olemise õiguse äravõtmine; 
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3) ta ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele või on nendele 
nõuetele vastavuse kohta esitanud valeteavet; 
[...] 
§ 19. Juhatajale esitatavad nõuded  
[...] 
(2) Juhatajaks ei või olla: 
[...] 
2) isik, kes on eeluurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos, ega 
isik, kellel on karistatus ametialases kuriteos või tahtlikult 
toimepandud kriminaalkorras karistatavas muus teos; 
3) isik, kelle varasem õigusvastane tegevus või tegevusetus on 
põhjustanud äriühingu pankroti, sundlõpetamise või tegevusloa 
kehtetuks tunnistamise; 
4) pankrotivõlgnik ega isik, kelle suhtes on kohaldatud ärikeeldu või 
kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja; 
[...] 
§ 22. Juhataja tagasikutsumine  
[...] 
(2) Juhataja kutsutakse viivitamata tagasi, kui: 
1) tema suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus kriminaalasjas;  
2) tema suhtes on jõustunud pankrotimäärus, ärikeelu kohaldamine 
või seaduse alusel ettevõtjaks olemise õiguse äravõtmine; 
3) ta ei vasta käesolevas seaduses esitatud nõuetele või on nendele 
nõuetele vastavuse kohta esitanud valeteavet; 
[...] 
§ 30. Tagamisele ja hüvitamisele mittekuuluvad hoiused  
[...]  
(4) Osafondi arvel ei hüvitata hoiust, millega seoses on tehtud 
süüdimõistev kohtuotsus rahapesus. Hoiuse, millega seoses on 
alustatud kriminaalmenetlust rahapesu asjas, hüvitamine peatub kuni 
kohtuotsuse jõustumiseni.  
[...] 
§ 48. Tagamisele ja hüvitamisele mittekuuluvad investeeringud  
[...] 
(4) Osafondi arvel ei hüvitata investeeringut, millega seoses on 
tehtud süüdimõistev kohtuotsus rahapesus. Investeeringu, millega 
seoses on alustatud kriminaalmenetlust rahapesu asjas, hüvitamine 
peatub kuni kohtuotsuse jõustumiseni.  
[...] 

52. Maksuhaldurile 
elektroonilisel teel 
esitatavate 
dokumentide 
formaadi- ja 
allkirjanõuded ning 
muud elektroonilisele 
teabevahetusele 
esitatavad nõuded 
maksumenetluses ja 
riigi-, valla- ning 
linnaasutuste poolt 
elektroonilisel teel 
esitatavate 
deklaratsioonide ja 
muude dokumentide 
nimekiri  

 

§ 11. Otsuse tegemine e-tolliteenuste lepingu sõlmimise kohta  
[...] 
(2) Toll võib tollideklaratsiooni elektrooniliselt esitamise lepingu 
sõlmimisest keelduda, kui: 
[...] 
2) taotlejat on taotluse esitamise päevale eelnenud kuue kuu jooksul 
korduvalt karistatud “Tolliseaduses” sätestatud väärteo eest, mille 
eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 
trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni;  
3) taotleja on toime pannud “Karistusseadustiku” (RT I 2001, 61, 
364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 
2004, 7, 40; 46, 329; 54, 387; 56, 401) §-des 391–393 sätestatud 
kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud;  
4) taotleja kohta on alustatud kriminaalmenetlus;  
[...] 
§ 19. Otsuse tegemine vahendajaga lepingu sõlmimise kohta  
[...] 
(2) Maksu- ja Tolliamet võib lepingu sõlmimisest keelduda, kui: 
1) isik on kantud «Karistusregistri seaduse» kohaselt 
karistusregistrisse; 
2) isiku kohta on algatatud kriminaalmenetlus; 
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[...] 

53. Turismiinfokeskusele, 
sealhulgas edastatavale 
turismiinfole ja selle 
kättesaadavusele, 
samuti 
turismiinfokeskuse 
tähistamisele 
esitatavad 
kohustuslikud nõuded 
ja nendele nõuetele 
vastavuse hindamise 
kord 

§ 9. Õiguse andmisest keeldumine  
(1) Turismiinfokeskusena tegutsemise õiguse andmisest keeldutakse, 
kui: 
[...] 
4) karistusregistri või muudest andmetest ilmneb asjaolu, et 
juriidilisest isikust taotleja on mõistetud sundlõpetamisele või 
füüsilisest isikust taotleja suhtes on kohaldatud tegutsemiskeeldu 
vastaval tegevusalal; 
[...].  
§ 12. Õiguse äravõtmine  
(1) Õiguse andja võtab turismiinfokeskusena tegutsemise õiguse ära: 
[...] 
2) kui turismiinfokeskus ei vasta turismiinfokeskusele 
kehtestatavatele nõuetele; 
[...] 
4) kui karistusregistri või muudest andmetest ilmneb asjaolu, et 
juriidilisest isikust õiguse omaja on mõistetud sundlõpetamisele või 
füüsilisest isikust õiguse omaja suhtes on kohaldatud 
tegutsemiskeeldu vastaval tegevusalal; 
[...] 

54. Nimeseadus § 17. Isiku soovil uue perekonnanime taotlemise põhjused  
(1) Uue perekonnanime taotlemise põhjuseks käesoleva seaduse § 16 
alusel võib olla: 
[...] 
3) soov vältida nimest tingitud majanduslikku või sotsiaalset laadi 
kahjulikke tagajärgi; 
[...]  
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 ei kohaldata, kui isik on 
toime pannud kuriteo ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist 
kustutatud karistusregistri seaduse (RT I 1997, 87, 1467; 2002, 82, 
477; 2003, 26, 156; 2004, 18, 131) kohaselt.  
§ 19. Isiku soovil uue eesnime taotlemise põhjused  
(1) Uue eesnime taotlemise põhjuseks käesoleva seaduse § [...] 
3) soov vältida nimest tingitud majanduslikku või sotsiaalset laadi 
kahjulikke tagajärgi; 
[...] 
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 ei kohaldata, kui isik on 
toime pannud kuriteo ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist 
kustutatud karistusregistri seaduse (RT I 1997, 87, 1467; 2002, 82, 
477; 2003, 26, 156; 2004, 18, 131) kohaselt. 

55. Õiguskantsleri seadus § 8. Õiguskantsleri volituste lõppemine 
Õiguskantsleri volitused loetakse lõppenuks: 
[...] 
4) tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdi mõistva kohtuotsuse 
jõustumise päevast; 
5) ettevaatamatuse tõttu toimepandud kuriteo eest süüdi mõistva 
kohtuotsuse, millega on ette nähtud vabaduskaotuslik karistus, 
jõustumise päevast; 
[...] 
§ 14. Õiguskantsleri ametihüved 
[...] 
(21) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 
17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik 
näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse 
õiguskantsleri ametipensionile. 
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
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suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.  
[...] 
§ 37. Õiguskantsleri asetäitja-nõunik 
[...] 
(3) Õiguskantsleri nõunik vabastatakse õiguskantsleri asetäitja-
nõuniku ametist: 
[...] 
4) tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdi mõistva kohtuotsuse 
jõustumise päevast; 
5) ettevaatamatuse tõttu toimepandud kuriteo eest süüdi mõistva 
kohtuotsuse, millega on ette nähtud vabaduskaotuslik karistus, 
jõustumise päevast; 
[...] 
41. Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipension 
(1) Õiguskantsleri asetäitjal-nõunikul on pensioniea saabumisel õigus 
ametipensionile, kui ta on töötanud vähemalt viis aastat nimetatud 
ametikohal ja vähemalt 15 aastat kohtunikuna, notarina, 
vandeadvokaadina või kõrgkooli õppejõuna või olnud vähemalt 
15 aastat avalikus teenistuses, välja arvatud juhul, kui ta on 
teenistusest vabastatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest 
süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu. Nimetatud 
ametipensionile õigust andval ametikohal töötamise jätkamise ajal 
ametipensioni ei maksta. 
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist. 
(11) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 
17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik 
näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse 
õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensionile. 
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.  
[...] 

56. Vabariigi Presidendi 
ametihüvede seadus 

§ 81. Presidendi abikaasaga seotud hüved 
(1) Presidendi abikaasal on õigus presidendi ametivolituste [...] 
(11) Presidendi abikaasa, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 
15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest 
karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, 
kaotab õiguse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hüvedele. 
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist. 
[...] 
(21) Presidendi abikaasa, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 
15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest 
karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, 
kaotab õiguse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tasule. 
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist. 
[...] 
§ 9. Presidendi ametipension 
[...]  
(7) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 
17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik 
näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse 
presidendi ametipensionile.  
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist. 
[...] 
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57. Riigikontrolli seadus § 21. Riigikontrolöri volituste lõppemine 
Riigikontrolöri volitused loetakse lõppenuks: 
[...] 
4) tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse 
jõustumise päevast; 
5) ettevaatamatuse tõttu toimepandud kuriteo eest süüdimõistva 
kohtuotsuse jõustumise päevast, kui selle kohtuotsusega on määratud 
vabaduskaotuslik karistus; 
[...] 
§ 27. Riigikontrolöri ametihüved 
[...] 
(4) Ametipensioni ei maksta pensioniikka jõudnud riigikontrolöri 
töötamise jätkamise ajal sellele ametipensionile õigust andval 
ametikohal või Riigikogu liikmena, Vabariigi Presidendina, 
Vabariigi Valitsuse liikmena, Riigikohtu esimehe või liikmena, 
kaitseväe juhataja või ülemjuhatajana, õiguskantslerina, Eesti Panga 
presidendina, samuti riigikontrolöri ametist tagandamise korral.  
(41) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 
17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik 
näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse 
riigikontrolöri ametipensionile.  
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist. 
[...]  
§ 35. Riigikontrolli peakontrolöri ametipension 
[...] 
(4) Ametipensioni ei maksta pensioniikka jõudnud Riigikontrolli 
peakontrolöri töötamise jätkamise ajal sellele ametipensionile õigust 
andval ametikohal või Riigikogu liikmena, Vabariigi Presidendina, 
Vabariigi Valitsuse liikmena, Riigikohtu esimehe või liikmena, 
kaitseväe juhataja või ülemjuhatajana, õiguskantslerina, Eesti Panga 
presidendina, samuti tema vabastamise korral Riigikontrolli 
peakontrolöri ametikohalt ametikohale mittevastavuse tõttu avaliku 
teenistuse seaduse § 117 lõike 1 punktides 1–4 ja 6 sätestatud 
juhtudel, distsiplinaarsüüteo eest või süüdimõistva kohtuotsuse 
jõustumise tõttu.  
(41) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 
17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik 
näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse 
Riigikontrolli peakontrolöri ametipensionile.  
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist. 
[...] 

58. Prokuratuuriseadus § 15. Prokurörile esitatavad nõuded  
[...] 
(2) Prokuröriks ei või nimetada isikut: 
1) kelle kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus tahtlikult 
toimepandud kuriteo eest; 
2) kes on vabastatud avalikust teenistusest distsiplinaarsüüteo eest; 
3) kes on välja heidetud Eesti Advokatuurist või tagandatud notari 
ametist; 
[...]  
§ 25. Prokuröri vanaduspension  
(1) Prokuröril, kes on prokurörina töötanud vähemalt 25 aastat, on 
pensioniea saabumisel õigus prokuröri vanaduspensionile, välja 
arvatud juhul, kui ta on teenistusest vabastatud tahtlikult 
toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu.  
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.  
(2) Õigus prokuröri vanaduspensionile on ka isikul, kes on 
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prokurörina töötanud vähemalt 15 aastat ja sellele eelnevalt 
kohtunikuna või politseiametnikuna vähemalt 10 aastat, välja arvatud 
juhul, kui ta on teenistusest vabastatud tahtlikult toimepandud 
kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu.  
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.  
[...]  
(7) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 
17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik 
näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse 
käesolevas paragrahvis sätestatud prokuröri vanaduspensionile.  
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.  
[...] 

59. Kohtute seadus § 47. Kohtunikule esitatavad nõuded 
[...] 
(2) Kohtunikuks ei või nimetada isikut: 
1) kes on süüdi mõistetud kuriteo toimepanemise eest; 
2) kes on kohtuniku-, notari-, vandetõlgi või kohtutäituri ametist 
tagandatud; 
3) kes on advokatuurist välja heidetud; 
4) kes on avalikust teenistusest vabastatud distsiplinaarsüüteo eest; 
[...] 
6) kelle audiitori kutsetegevus on lõpetatud, välja arvatud lõpetamine 
audiitori avalduse alusel; 
7) kellelt on patendivoliniku kutse ära võetud, välja arvatud kutse 
äravõtmine patendivoliniku avalduse alusel.  
§ 77. Kohtunikupension 
[...] 
(31) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 
17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik 
näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse 
käesolevas seaduses sätestatud kohtuniku vanaduspensionile ja 
kohtuniku väljateenitud aastate pensionile. 
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.  
(32) Kui isikule maksti käesolevas seaduses sätestatud 
vanaduspensioni ja kohtuniku väljateenitud aastate pensioni, siis 
lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule 
järgnevast kuust. Käesolevas seaduses sätestatud pensionile õiguse 
kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel. 
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.  
(33) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse 
jõustumisest arvates kirjalikult teatama Sotsiaalkindlustusametile 
asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas seaduses 
sätestatud kohtuniku vanaduspensionile ja kohtuniku väljateenitud 
aastate pensionile.  
[RT I 2009, 15, 94 – jõust. 10.03.2009] – kohaldatakse isikule, kelle 
suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.  

60. Pankrotiseadus § 57. Haldurina tegutsemise õigus  
[...] 
(6) Haldurina tegutsemise õigust ei anta isikule: 
1) kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest; 
2) kes on viimase kümne aasta jooksul tagandatud kohtuniku-, 
notari-, prokuröri-, vandetõlgi- või kohtutäituriametist või 
advokatuurist või audiitorkogust välja heidetud või kellelt on võetud 
patendivoliniku kutse patendivoliniku seaduse § 20 lõike 1 punkti 1 
või 2 alusel; 
3) kes on viimase viie aasta jooksul avalikust teenistusest 
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distsiplinaarsüüteo eest vabastatud; 
[...] 
5) kelle kohta kehtib ärikeeld; 
[...] 
7) kes on kohtuotsusega jäetud ilma õigusest olla pankrotihaldur või 
ettevõtja; 
8) kes on viimase seitsme aasta jooksul distsiplinaarsüüteo 
toimepanemise eest kojast välja arvatud või kellelt on haldurina 
tegutsemise õigus ära võetud.  
[...] 
§ 58. Haldurina tegutsemise õiguse peatamine, lõpetamine 
ja äravõtmine  
[...] 
(3) Kutsekogu juhatus arvab isiku kojast välja: 
1) kui tema puhul esineb käesoleva seaduse § 57 lõikes 6 nimetatud 
asjaolu; 
[...] 
3) kui talle on kohaldatud distsiplinaarkaristusena pankrotihaldurina 
tegutsemise keeld.  
(4) Kojast väljaarvamisel kaotab isik õiguse tegutseda haldurina.  
[...] 
§ 91. Ärikeeld  
[...] 
(3) Kui võlgnik või käesoleva seaduse § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud 
isik on süüdi mõistetud jõustunud kohtuotsuse alusel pankroti- või 
täitemenetlusalase kuriteo, maksualase kuriteo või karistusseadustiku 
§-des 380 ja 3811 nimetatud kuriteo toimepanemises, võib kohus 
pankrotimenetluse lõpetamisel määrata, et käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 nimetatud ärikeeld kehtib füüsilisest isikust võlgniku või 
käeoleva seaduse § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isiku kohta ka kolme 
aasta jooksul pärast pankrotimenetluse lõppu.  
[...] 
§ 171. Menetluse algatamine  
[...] 
(2) Kohus ei algata võlgniku kohustustest vabastamise menetlust, 
kui:  
1) võlgnik on mõistetud süüdi pankroti- või täitemenetlusalase 
kuriteo, maksualase kuriteo või karistusseadustiku §-des 380–3811 
nimetatud kuriteo toimepanemises; 
[...] 
3) kohus on viimase 10 aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist 
otsustanud võlgniku kohustustest vabastada või jätnud võlgniku 
avalduse kohustustest vabastamiseks rahuldamata seetõttu, et võlgnik 
on pannud toime pankrotikuriteo; 
[...] 

61. Advokatuuriseadus § 27. Advokatuuri vastuvõtmisest keeldumise alused  
[...] 
3) on kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest;  
[...] 7) on kohtuotsusega ilma jäetud õigusest olla advokaat, 
kohtunik, prokurör, notar või ettevõtja.  
[...]  

62. Äriseadustik § 180. Juhatus  
[...] 
(31) Juhatuse liikmeks ei või olla ka isik, kelle suhtes kohus on 
vastavalt karistusseadustiku §-dele 49 või 491 kohaldanud juhatuse 
liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel 
on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb osaühing, 
või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi 
alusel.  
[...] 
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§ 308. Juhatuse liikmed  
[...] 
(31) Juhatuse liikmeks ei või olla ka isik, kelle suhtes kohus on 
vastavalt karistusseadustiku §-dele 49 või 491 kohaldanud juhatuse 
liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel 
on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb aktsiaselts, 
või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi 
alusel.  
[...]  
§ 318. Nõukogu liikmed  
[...] 
(41) Nõukogu liikmeks ei või olla ka isik, kelle suhtes kohus on 
vastavalt karistusseadustiku §-dele 49 või 491 kohaldanud nõukogu 
liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel 
on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb aktsiaselts, 
või kellel on keelatud olla nõukogu liige seaduse või kohtulahendi 
alusel.  
§ 385. Filiaali juhataja  
(1) Välismaa äriühing peab filiaalile määrama juhataja või juhatajad. 
Juhataja peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt ühe 
juhataja elukoht peab olema Eestis, mõnes teises Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. Juhatajaks ei või olla 
isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-dele 49 
või 491 kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või 
ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal 
tegevusalal, millel tegutseb filiaal, või kellel on keelatud olla 
juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.  
[...] 

63. Maapõueseadus § 22. Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa 
kehtetuks tunnistamine 
(1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa andja tunnistab loa 
kehtetuks, kui: 
[...] 
2) loa omanikul on rohkem kui üks kehtiv karistus loaga lubatud ja 
käesolevas seaduses või selle alusel antud õigusaktides 
üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu kohta 
kehtestatud nõuete rikkumise eest; 
[...] 
(2) Üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa kehtetuks 
tunnistamise korral peab loa omanik täitma loa saamisega võetud 
kohustused. Nende täitmata jätmise korral on loa andjal õigus teha 
loa omanikule ettekirjutus, mille täitmata jätmise korral kohaldatakse 
asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud 
korras.  
§ 43. Kaevandamisloa kehtetuks tunnistamine 
(1) Kaevandamisloa andja tunnistab loa kehtetuks, kui: 
[...] 
2) loa omanik on rikkunud loaga määratud mäeeraldise või 
mäeeraldise teenindusmaa piires käesoleva seaduse või selle alusel 
kehtestatud õigusaktide nõudeid ja tal on nimetatud rikkumise eest 
rohkem kui üks kehtiv karistus; 
[...].  

64. Kohtutäituri seadus § 21. Ametist vabastamine ja tagandamine  
[...] 
(2) Justiitsminister tagandab kohtutäituri ametist: 
1) kui kohtutäituri suhtes on jõustunud tahtlikult toimepandud 
kuriteo eest süüdimõistev kohtuotsus või muu süüdimõistev 
kohtuotsus, millega mõistetud karistus teeb võimatuks kohtutäiturina 
tegutsemise; 
2) kui kohtutäiturile on kohaldatud distsiplinaarkaristusena ametist 
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tagandamine; 
[...]  
§ 22. Ametivolituste peatamine  
(1) Justiitsminister võib peatada kohtutäituri ametivolitused 
järgmistel asjaoludel: 
1) käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul 
kohtutäituri ametist vabastamise otsustamiseni; 
2) kohtutäituri suhtes distsiplinaarmenetluse algatamise korral 
distsiplinaarmenetluse lõpuni; 
3) kohtutäiturile kriminaalkorras süüdistuse esitamise korral 
süüdistuse esitamisest kuni kriminaalmenetluse lõpetamiseni või 
õigeksmõistva kohtulahendi jõustumiseni; 
[...] 

65. Saneerimisseadus § 15. Saneerimisnõustaja 
[...] 
(4) Kui saneerimisnõustajana tegutseb käesoleva paragrahvi lõike 3 
punktis 3 nimetatud isik, teatab ta kohtule selle füüsilise isiku nime 
ja kontaktandmed, kes tema nimel saneerimisnõustaja ülesandeid 
täidab või ülesande täitmist korraldab. See füüsiline isik peab 
vastama käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud 
tingimustele.  
[...] 
(7) Saneerimisnõustajaks ega käesoleva paragrahvi lõikes 4 
nimetatud isikuks ei või olla isik: 
1) kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest; 
[...] 
3) kes on viimase viie aasta jooksul avalikust teenistusest 
distsiplinaarsüüteo eest vabastatud; 
4) kes on pankrotivõlgnik; 
5) kelle kohta kehtib ärikeeld; 
6) kes on kohtuotsusega jäetud ilma õigusest olla pankrotihaldur või 
ettevõtja.  
[...] 

66. Liiklusseadus § 27. Välisriigis väljaantud juhiluba 
[...]  
(4) Eesti kodaniku või Eestis elamisluba omava isiku Eestisse elama 
asumisel kehtib tema välisriigis väljaantud ja käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 nimetatud nõuetele vastav juhiluba Eestis 12 kuud, arvates 
juhiloa omaniku Eestisse elama asumisest või elamisloa 
väljastamisest. Juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu eksamiteta. 
Välisriigis väljaantud juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu pärast 
liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist juhul, kui: 
1) juhiloa omanikku on Eestis viimase aasta jooksul karistatud 
liiklusseaduse või selle alusel antud õigusakti nõuete korduva 
rikkumise eest; 
2) juhiloa omanikku on Eestis viimase aasta jooksul karistatud 
liiklusseaduse või selle alusel antud õigusakti nõuete sellise 
rikkumise eest, mille eest on ette nähtud juhtimisõiguse äravõtmine; 
[...] 
§ 32. Mootorsõiduki juhtimine õppesõidul 
[...] 
(2) Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on 
koolituskursuse lõpetanud, võib juhtida mootorsõidukit sõidupraktika 
saamise eesmärgil ka teise isiku (edaspidi juhendaja) juuresolekul 
järgmistel tingimustel: 
[...] 
2) juhendajat ei ole karistatud viimase viie aasta jooksul 
mootorsõiduki joobes juhtimise eest ega viimase kolme aasta jooksul 
liiklusalaste õigusaktide nõuete sellise rikkumise eest, mille eest on 
ette nähtud mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine; 
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[...] 
§ 36. Mootorsõidukijuhi õpetajale esitatavad nõuded 
(1) Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni võib taotleda 
vähemalt 21-aastane isik, kellel on õpetatava kategooria 
mootorsõiduki juhtimise õigust tõendav juhiluba vähemalt kolm 
aastat ja kellel ei tohi olla kehtivat karistatust liiklusalase kuriteo eest 
või karistatust liiklusalase väärteo eest, mille eest teda on karistatud 
juhtimisõiguse äravõtmisega.  
[...] 
(4) Mootorsõidukijuhi õpetaja koolitamise tunnistus tunnistatakse 
kehtetuks, kui teda on karistatud liiklusalase kuriteo eest või 
liiklusalase väärteo eest juhtimisõiguse äravõtmisega.  
[...] 

67. Jalgratturi ja 
mopeedijuhi 
eksamineerimise ja 
neile juhilubade 
väljaandmise eeskiri  

 

§ 4. Eksamite läbiviimise üldnõuded  
[...].  
(6) Eksamikomisjoni liige ei tohi olla karistatud viimase kolme aasta 
jooksul mootorsõiduki joobes juhtimise eest ega liiklusalaste 
õigusaktide nõuete sellise rikkumise eest, mille eest on ette nähtud 
mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine.  

68. Arengu- ja 
humanitaarabi 
andmise tingimused ja 
kord 

§ 19. Taotlejale esitatavad nõuded  
[...] 
(3) Taotleja esindajaks ei või olla isik, keda on karistatud 
majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase 
süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist 
«Karistusregistri seaduse» kohaselt kustutatud.  

69. Finantsinspektsiooni 
seadus 

§ 9. Nõukogu liikmele esitatavad nõuded 
[...] 
(2) Nõukogu liikmeks ei või nimetada: 
1) isikut, kes on eeluurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos, 
mille eest on seadusega ette nähtud vabadusekaotus, ega isikut, kellel 
on karistatus ametialases kuriteos või tahtlikult toimepandud muus 
kuriteos; 
2) isikut, kelle varasem õigusvastane tegevus või tegevusetus on 
kaasa toonud äriühingu pankroti või sundlõpetamise või tegevusloa 
kehtetuks tunnistamise; 
3) pankrotivõlgnikku ega isikut, kelle suhtes on kohaldatud ärikeeldu 
või kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.  
[...] 
§ 20. Juhatuse liikmele esitatavad nõuded 
[...] 
(2) Juhatuse liikmeks ei või nimetada: 
[...]  
4) isikut, kes on eeluurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos, 
mille eest on seadusega ette nähtud vabadusekaotus, ega isikut, kellel 
on karistatus ametialases kuriteos või tahtlikult toimepandud muus 
kuriteos; 
5) isikut, kelle varasem õigusvastane tegevus või tegevusetus on 
kaasa toonud äriühingu pankroti või sundlõpetamise või tegevusloa 
kehtetuks tunnistamise; 
6) pankrotivõlgnikku ega isikut, kelle suhtes on kohaldatud ärikeeldu 
või kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.  
[...]  
§ 30. Inspektsiooni töötaja 
[...] 
(3) Töötajaks ei või olla: 
1) isik, kes on eeluurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos, ega 
isik, kellel on karistatus ametialases kuriteos; 
2) isik, kelle varasem õigusvastane tegevus või tegevusetus on kaasa 
toonud äriühingu pankroti või sundlõpetamise või tegevusloa 
kehtetuks tunnistamise; 
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3) pankrotivõlgnik ega isik, kelle suhtes on kohaldatud ärikeeldu või 
kellelt on seaduse alusel ära võetud teataval ametikohal töötamise 
või teataval tegevusalal tegutsemise õigus.  
[...]  

70. Notariaadimäärustik § 117. Konkursi korraldamine ja konkursil osalejate hindamine 
[...] 
(4) Kui konkursil osaleja on distsiplinaarkorras karistatud ja karistus 
ei ole kustunud, arvestatakse tema notarieksami hindest maha: 
1) noomitusega karistamise korral 1 punkt; 
2) kuni 50 000 krooni suuruse rahatrahviga karistamise korral 
1,5 punkti; 
3) üle 50 000 krooni suuruse rahatrahviga karistamise korral 
2 punkti.  

71. Muinsuskaitseseadus § 28. Kinnismälestise sundvõõrandamine 
Kui omanik või valdaja ei taga kinnismälestise säilimist ega pea 
kinni kasutamise kitsendustest, keelab mälestise teaduslikku uurimist 
või põhjendamatult ei võimalda juurdepääsu mälestisele ja ta on 
käesoleva seaduse rikkumise eest haldus- või kriminaalkorras 
karistatud, võib Vabariigi Valitsus kinnisasja, millel kinnismälestis 
asub, üldistes huvides selle omaniku nõusolekuta õiglase ja kohese 
hüvitise eest võõrandada kinnisasja sundvõõrandamise seaduses 
sätestatud korras.  
 

72. Vangistusseadus § 1081. Vanglakomisjoni liikmele esitatavad nõuded 
Vanglakomisjoni liikmeks võib nimetada isiku: 
[...] 
2) keda ei ole karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest või keda 
ei ole kriminaalmenetluses tunnistatud kahtlustatavaks või 
süüdistatavaks; 
[...]  
§ 114. Isikud, keda on keelatud võtta teenistusse 
vanglaametnikuna  
Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtta ja vanglaametniku 
ametikohale ametisse nimetada on keelatud isikut: 
[...]  
2) keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest; 
3) kes on kandnud vangistuslikku karistust; 
4) kes on kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või 
5) kellelt on jõustunud kohtuotsusega ära võetud vanglaametniku 
ametikohal töötamise õigus.  
[...] 

73. politsei ja piirivalve 
seadus 

§ 61. Ametnike ametisse nimetamise erisus  
(1) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, peadirektori asetäitja ja 
struktuuriüksuse juhi ametikohale ametisse nimetamisel 
kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 40–43 sätestatud ametisse 
nimetamise tingimusi, menetlust ja pädevust ka juhul, kui vastav 
ametikoht ei ole politseiametniku ametikoht.  
[...]  
§ 40. Isikud, keda ei võeta politseiteenistusse  
Teenistusse ei võeta isikut:  
1) keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, olenemata 
karistusandmete kustutamisest; 
2) kes on kandnud vabadusekaotuslikku karistust, olenemata 
karistusandmete kustutamisest; 
3) kes on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav; 
4) kes on distsiplinaarsüüteo toimepanemise eest avalikust 
teenistusest vabastatud ja teenistusest vabastamisest on möödas 
vähem kui aasta; 
[...]  
6) keda on karistatud süüteo eest, millel on korruptsioonivastases 
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seaduses toodud korruptiivse teo tunnused; 
[...] 

74. Korruptsioonivastane 
seadus 

§ 23. Korruptiivsest teost teatamise kohustus 
(1) Ametiisik ja avalik teenistuja on kohustatud temale teatavaks 
saanud korruptiivsest teost teatama asutuse juhile, kaitsepolitseile, 
politseile või prokuratuurile.  
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku soovil tagatakse 
tema anonüümsus, välja arvatud juhul, kui teade on ajendatud 
omakasust või muudest madalatest motiividest või teate alusel 
alustatakse kriminaalmenetlust ning tema tunnistajana ülekuulamine 
on vajalik kuriteo tõendamiseks.  
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 tähendatud kohustuse 
mittetäitmise eest võib isiku teenistusest või ametikohalt vabastada, 
kui teda on karistatud käesoleva seaduse § 264 alusel. 

75. Kaitseliidu seadus § 9. Kaitseliidu liikmed  
[...] 
(4) Tegevliikmeks ei võeta isikut: 
[...] 
4) kes on kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või kohtualune või 
kellel on karistus tahtlikult toimepandud esimese astme 
kriminaalkuriteo eest ja tema karistatus ei ole kustunud; 
5) kes on osalenud Eesti Vabariigi kodanike jälitamises või 
represseerimises nende poliitiliste veendumuste, Eesti Vabariigile 
lojaalsuse, klassikuuluvuse või Eesti Vabariigi riigi- või 
kaitseteenistuses olemise eest; 
6) kes on distsiplinaarsüüteo eest kaitseväeteenistusest, 
politseiteenistusest, piirivalveteenistusest või avalikust teenistusest 
vabastatud ja teenistusest vabastamisest on möödunud vähem kui 
kaks aastat; 
[...]  
(5) Tegevliikmeks ei saa olla isik: 
[...] 
4) kellel on karistatus tahtlikult toimepandud esimese astme kuriteo 
eest ja tema karistatus ei ole kustunud; 
5) kes on osalenud Eesti Vabariigi kodanike jälitamises või 
represseerimises nende poliitiliste veendumuste, Eesti Vabariigile 
lojaalsuse, klassikuuluvuse või Eesti Vabariigi riigi- või 
kaitseteenistuses olemise eest; 
[...]  

76. Hasartmänguseadus § 9. Hasartmängukorraldajale esitatavad nõuded  
[...]  
(3) Hasartmängukorraldaja olulise osalusega aktsionäride või osanike 
hulka ega juhtorgani liikmete hulka ei tohi kuuluda isik, kes vastab 
vähemalt ühele järgmistest tingimustest: 
1) isikul on karistatus kuriteo eest; 
2) isik on olnud sellise juriidilise isiku juhtorgani liige, mis on 
korraldanud hasartmängu ilma tegevus- või korraldusloata või mille 
tegevusluba on tunnistatud kehtetuks käesoleva seaduse § 20 lõike 1 
punktides 2–4 või 7 toodud alustel; 
3) pankrotimenetluses tehtud kohtulahendist nähtub, et isik on raske 
juhtimisvea tõttu põhjustanud äriühingu maksejõuetuse.  
[...]  
§ 20. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused 
(1) Tegevusloa võib kehtetuks tunnistada, kui: 
[...]  
3) tegevusloa omaja on korduvalt ja olulisel määral rikkunud talle 
käesoleva seadusega pandud kohustusi; 
[...]  
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5) tegevusloa omaja ei täida käesoleva seaduse §-s 9 või 10 
sätestatud nõudeid; 
[...]  
8) tegevusloa omaja on toime pannud tahtliku maksuõigusrikkumise; 
[...]  
(2) Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui tegevusloa omaja on 
toime pannud rahapesu või on korduvalt rikkunud õigusaktiga 
kehtestatud rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise korda.  
(3) Tegevusloa kehtetuks tunnistamine toob kaasa kõigi sellele 
hasartmängukorraldajale sama hasartmängu liigi korraldamiseks 
antud korralduslubade kehtetuse.  

77. Avaliku teenistuse 
seadus 

§ 16. Isikud, keda ei või võtta teenistusse  
Teenistusse ei või võtta isikut: 
1) kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest; 
2) kes on eeluurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos, mille eest 
seadus näeb ette vabadusekaotuse; 
3) kellelt on jõustunud kohtuotsusega ära võetud teataval ametikohal 
töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õigus - niisugusele 
ametikohale või tegevusalale; 
[...] 
5) keda on karistatud haldus- või kriminaalkorras korruptiivse teo 
eest või tahtliku riigivastase kuriteo eest. 
[...] 

78. Abipolitseiniku seadus § 6. Abipolitseinikuks võtmine 
[...]  
(1) Abipolitseinikuks võidakse võtta vähemalt 18-aastane kehtestatud 
nõuete piires eesti keelt valdav Eesti kodanik, keda ei ole karistatud 
tahtliku kuriteo eest, kellel ei ole karistatust ning kes oma iseloomu 
ja kõlbeliste omaduste, haridustaseme, kehalise ettevalmistuse ja 
tervisliku seisundi poolest on võimeline täitma abipolitseiniku 
ülesandeid.  
[...] 

79. Eesti Arengufondi 
seadus 

§ 10. Nõukogu liikmed  
[...] 
(6) Nõukogu liige ei või olla isik, kellelt on seaduse või kohtuotsuse 
alusel ära võetud õigus olla ettevõtja, ega isik, kes on eeluurimise või 
kohtu all süüdistatuna kuriteos, mille eest on seadusega ette nähtud 
vabadusekaotus, samuti isik, kellel on karistatus ametialase kuriteo 
eest või tahtlikult toimepandud muu kuriteo eest.  
[...]  
(8) Nõukogu liige kutsutakse tagasi viivitamata, kui: 
1) tema suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus kriminaalasjas; 
2) tema suhtes on jõustunud kohtuotsus ettevõtjaks olemise õiguse 
äravõtmise kohta või seaduse alusel ettevõtjaks olemise õiguse 
äravõtmine; 
3) ta ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele või on nendele 
nõuetele vastavuse kohta esitanud valeteavet; 
[...] 
§ 17. Juhatuse liikmed 
[...] 
(5) Juhatuse liige ei või olla isik, kellelt on seaduse või kohtuotsuse 
alusel ära võetud õigus olla ettevõtja, ega isik, kes on eeluurimise või 
kohtu all süüdistatuna kuriteos, mille eest on seadusega ette nähtud 
vabadusekaotus, samuti isik, kellel on karistatus ametialase kuriteo 
eest või tahtlikult toimepandud muu kuriteo eest. 
[...] 

80. Välisõhu kaitse seadus § 86. Saasteloa kehtetuks tunnistamise alused 
(1) Saasteloa andja tunnistab saasteloa kehtetuks, kui: 
[...] 
6) saasteallika valdaja on jätnud saasteloa nõuded täitmata ning teda 
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on varem sama teo eest karistatud; 
[...] 

81. Saastuse kompleksse 
vältimise ja 
kontrollimise seadus 

§ 26. Kompleksloa kehtetuks tunnistamise alused  
(1) Loa andja tunnistab kompleksloa kehtetuks, kui: 
[...] 
4) käitaja on jätnud kompleksloa nõuded täitmata ning teda on varem 
sama teo eest karistatud; 
[...] 

82. Jahiseadus § 31. Jahitunnistuse kehtivuse peatamine  
(1) Tunnistuse andja peatab jahitunnistuse kehtivuse kuni kolmeks 
aastaks, kui tunnistuse saanud isiku suhtes on jõustunud 
jahipidamisõiguse äravõtmise otsus.  
(2) Tunnistuse andja võib peatada jahitunnistuse kehtivuse kuni 
kolmeks aastaks, kui tunnistuse saanud isikut on karistatud käesoleva 
seaduse §-s 57, 571, 572, 573, 574, 581 või 582 nimetatud tegevuste 
eest.  
[...] 

83. Kodakondsuse seadus § 21. Eesti kodakondsuse andmisest või taastamisest keeldumine  
(1) Eesti kodakondsust ei anta ega taastata isikule, kes: 
1) on Eesti kodakondsuse või seda tõendava dokumendi taotlemisel 
valeandmete esitamisega varjanud asjaolusid, mis välistavad talle 
Eesti kodakondsuse andmise või taastamise või oleksid välistanud 
talle Eesti kodakondsust tõendava dokumendi väljastamise; 
2) ei järgi Eesti põhiseaduslikku korda või ei täida Eesti seadusi; 
3) on tegutsenud Eesti riigi ja tema julgeoleku vastu; 
4) on toime pannud kuriteo, mille eest talle on mõistetud 
vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta ja kelle karistatus ei ole 
kustunud või keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike 
kuritegude eest; 
[...] 
(11) Eesti kodakondsus võidakse erandina anda või taastada isikule, 
keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest 
ja kelle karistatus on kustunud, võttes arvesse kuriteo toimepanemise 
asjaolusid ning süüdlase isikut. 
[...] 

84. Riigimetsa 
Majandamise Keskuse 
põhimäärus 

§ 16. Juhatuse liikmetele esitatavad nõuded  
(2) Juhatuse liikmeks ei või nimetada: 
1) isikut, kes on eeluurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos, 
mille eest on seadusega sätestatud vabadusekaotus, ega isikut, kellel 
on karistatus ametialase kuriteo või tahtlikult toime pandud muu 
kuriteo eest; 
2) isikut, kelle varasem õigusvastane tegevus või tegevusetus on 
kaasa toonud äriühingu pankroti või sundlõpetamise; 
3) pankrotivõlgnikku ega isikut, kelle suhtes on kohaldatud ärikeeldu 
või kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja; 
[...] 

85. Digitaalallkirja seadus § 21. Sertifitseerimisteenuse osutaja töötajale esitatav piirang  
Sertifitseerimisteenuse osutaja töötajal, kes tegeleb 
sertifitseerimisteenuse osutamisega, ei tohi olla karistatust tahtlikult 
toimepandud kuriteo eest.  
§ 29. Ajatempliteenuse osutaja töötajale esitatav piirang  
Ajatempliteenuse osutaja töötajal, kes tegeleb ajatempliteenuse 
osutamisega, ei tohi olla karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo 
eest.  

86. Kaitseliidu põhikirja 
kinnitamine 

3.6. Kaitseliidu tegevliikmeks ei võeta isikut: 
[...] 
4) kes on kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või kohtualune või 
kellel on karistus tahtlikult toimepandud esimese astme 
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kriminaalkuriteo eest ja tema karistatus ei ole kustunud; 
5) kes on osalenud Eesti Vabariigi kodanike jälitamises või 
represseerimises nende poliitiliste veendumuste, Eesti Vabariigile 
lojaalsuse, klassikuuluvuse või Eesti Vabariigi riigi- või 
kaitseteenistuses olemise eest; 
6) kes on distsiplinaarsüüteo eest kaitseväeteenistusest, 
politseiteenistusest, piirivalveteenistusest või avalikust teenistusest 
vabastatud ja teenistusest vabastamisest on möödunud vähem kui 
kaks aastat; 
[...] 
3.7. Tegevliikmeks ei saa olla isik: 
[...] 
4) kellel on karistatus tahtlikult toimepandud esimese astme kuriteo 
eest ja tema karistatus ei ole kustunud; 
5) kes on osalenud Eesti Vabariigi kodanike jälitamises või 
represseerimises nende poliitiliste veendumuste, Eesti Vabariigile 
lojaalsuse, klassikuuluvuse või Eesti Vabariigi riigi- või 
kaitseteenistuses olemise eest; 
[...] 

87. Kutsealuste 
ajateenistusse 
kutsumise kord 

§ 4. Ajateenistusse kutsumisest vabastamine 
(1) Ajateenistusse ei kutsuta «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 59 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud isikuid.  
(2) Kutsealuse ajateenistusse kutsumisest vabastamise otsuse teeb 
Kaitseressursside Amet vastavalt järgmiste andmete või dokumentide 
alusel: 
[...] 
2) karistusregistri andmed kutsealuse karistatusest tahtlikult 
toimepandud kuriteo eest, mille eest on talle mõistetud 
vabadusekaotuslik karistus, või narkootilise või psühhotroopse 
ainega seotud kuriteo toimepanemise eest; 
[...] 

88. Mootorsõidukijuhi 
eksamineerimise ja 
talle juhtimisõiguse 
andmise eeskiri ning 
juhiloa vormid 

1.4. Eksamineerija ei tohi olla: 
1.4.1. karistatud viimase viie aasta jooksul mootorsõiduki joobes 
juhtimise eest; 
1.4.2. karistatud viimase kolme aasta jooksul liiklusalaste 
õigusaktide nõuete sellise rikkumise eest, mille eest on ette nähtud 
mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine või juhtimisõiguse 
peatamine; 
[...] 

89. Nõuded 
mootorsõidukijuhi 
õpetaja 
kvalifikatsioonile, 
riiklik õppekava ning 
õpetajale koolitamise 
õigust tõendava 
tunnistuse andmise ja 
kehtetuks tunnistamise 
eeskiri  

 

§ 23. Tunnistuse andmine  
(1) Õpetaja koolitamise õigust tõendava tunnistuse taotlejal tuleb 
esitada ARK-le:  
[...] 
 (2) ARK annab tunnistuse taotlejale lisas 3 toodud tunnistuse, kui 
isik vastab «Liiklusseaduse» § 36 lõikes 1 kehtestatud nõuetele, on 
läbinud ettenähtud koolituse ja esitab ARK-le lõikes 1 toodud 
dokumendid.  
[...] 
§ 24. Tunnistuse kehtetuks tunnistamine 
(1) ARK tunnistab tunnistuse kehtetuks, kui:  
[...] 
2) õpetajat on karistatud «Liiklusseaduse» § 36 lõikes 4 toodud 
rikkumiste eest; 
[...] 

90. Patendivoliniku seadus § 14. Patendivoliniku kutse andmise tingimused  
(1) Patendivoliniku kutse võib saada isik, kes: 
[...] 
7) ei ole kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo 
eest.  
[...] 



 53 

91. Vabatahtlike 
kaasamise juhend 
vanglas kinni 
peetavate isikute 
resotsialiseerimisse ja 
usulisse tegevusse 

§ 5. Vabatahtlikule esitatavad nõuded  
(1) Vabatahtlikuna võib tegutseda isik, kes vastab järgmistele 
nõuetele: 
[...] 
3) ei ole kriminaalkorras karistatud; 
[...] 
(2) Vangla direktori nõusolekul võib vabatahtlikuna tegutseda isik, 
kes ei vasta lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud nõuetele.  
 

 
 


