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Ravimite hulgimüügi ja jaemüügi tegevusloa  
omamisega seotud piirangutest 
 
Lugupeetud Helmen Kütt! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) pöördub Riigikogu 
sotsiaalkomisjoni poole seoses ravimiseaduse § 42 lõikega 5, mille järgi üldapteegi 
tegevusluba omava eraõigusliku juriidilise isiku osanikuks, aktsionäriks või liikmeks ei 
või olla ravimite hulgimüügi, tootmise või tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa 
omaja ega konkurentsiseaduse tähenduses nende ettevõtjatega valitseva mõju kaudu 
seotud ettevõtjad. Enne 2014. aasta 9. juunit väljastatud üldapteegi tegevusload, mis ei 
vasta eelnevalt nimetatud tingimustele, tuleb ravimiseaduse § 1163 kohaselt 
kehtestatud nõuetega vastavusse viia 2020. aasta 1. aprilliks. 
 
Ravimiseaduse § 42 lõikes 5 sisalduv keeld, et ravimite hulgimüüja ei tohi olla 
osanikuks või aktsionäriks üldapteegi tegevusoa omajas, sisaldus ravimiseaduse ja 
tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduses (615 SE), mis võeti 
vastu 21. mail 2014. aastal. Viidatud eelnõu seletuskirjas nenditi, et see keeld riivab 
intensiivselt põhiõiguseid. Samas puudus seletuskirjas põhjalikum analüüs, kus oleks 
välja toodud muudatusega kaasnevad mõjud ning kas muudatus on üldse kooskõlas 
põhiseadusega.    
 
Kaubanduskoda saatis Riigikogu sotsiaalkomisjonile 10. detsembril 2014. aastal kirja 
nr 4/323 (lisatud käeolevale kirjale), milles kahtlesime ravimite jae- ja hulgimüügisektori 
sundlahutamise põhiseaduspärasuses. Sotsiaalkomisjonile saadetud kirjas leidsime, et 
intensiivsete põhiõiguste riivete tõttu tuleks analüüsida ravimiseaduse § 42 lõike 5 ja § 
1163 vastavust põhiseadusele. Täpsemalt pidasime vajalikuks analüüsida, kas 
eelnevalt mainitud ravimiseaduse sätete riive ettevõtlusvabaduse, omandiõiguse, 
võrdsuspõhiõiguse, õiguskindluse ja õiguspärase ootuse osas on proportsionaalsed.  
 
Kuna Riigikogu ei ole viimastel aastatel muutunud ravimiseaduse § 42 lõike 5 
sõnastust, siis soovime teada, kas Riigikogu, mõni ministeerium või muu isik on 
teostanud põhiseaduslikkuse analüüsi ravimiseaduse § 42 lõike 5 osas. Kui selline 
analüüs on olemas, siis palume edastada see tutvumiseks ka Kaubanduskojale. Kui 
vastavat analüüsi ei ole tehtud, siis soovime teada, miks ei ole peetud vajalikuks 
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põhjalikumalt analüüsida ravimiseaduse § 42 lõike 5 võimalikku vastuolu 
põhiseadusega.  
 
Lugupidamisega 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Peadirektor 
 
 
 
 
Lisa: Kaubanduskoja kiri 10.12.2014 nr 4/323 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 
ravimiseaduse § 42 lõike 5 kohta 
 
 
 
 
Koopia:  
Riigikogu majanduskomisjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koostanud: Marko Udras marko.udras@koda.ee 6040070 
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