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Reklaamiseadus

Vastu võetud 11.06.1997

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse ülesanne

Reklaamiseadus sätestab reklaami mõiste, kehtestab reklaamiüldnõuded, reklaami piirangud ning nendeulatuse,
reklaami eritingimused ning reguleerib reklaamialase tegevuse järelevalvet jakehtestab vastutusekäesoleva
seaduse rikkumise eest.

§ 2. Reklaami mõiste

(1) Käesolevas seaduses käsitletakse reklaamina teavet, misavalikustatakse toodete või teenuste
müügisuurendamise, ürituse või idee edendamise või mõnesmuus vallas mõne muu soovitud tagajärje
saavutamiseeesmärgil ning mida reklaami avalikustaja tasu eest või mõnelmuul vastaval kaalutlusel levitab.

(2) Reklaami avalikustajana käsitletakse käesolevas seadusesreklaami avalikku esitajat, üldsusele
näitajat,üldsusele ülekandjat, tootjat, vahendajat või tellijat.

§ 3. Reklaami põhinõuded

(1) Reklaami sisu, kujundus ja esitlusviis peavad olema sellised, misüldsuse tavalise tähelepanu juurestagavad
arusaamise, et tegemist on reklaamiga.

(2) Reklaamis peab sisalduma selgelt eristatav teave reklaami avalikustajakohta. Selline teave peabreklaamis
sisalduma tekstina või Eestis registreeritud kaubamärgi kaudu.

2. peatükk

REKLAAMI ÜLDNÕUDED

§ 4. Eksitav reklaam

(1) Eksitav on reklaam, mis ükskõik millisel viisil, kaasa arvatudesitlusviis, petab või tõenäoliselt petabüldsust
või mis toodud põhjustel kahjustab või võibkahjustada konkurenti. Eksitav reklaam on keelatud.

(2) Eksitavaks reklaamiks tunnistamisel võetakse arvesse kogu reklaam,eelkõige teave alljärgnevateasjaolude
kohta:

1) toote koostis, keskkonnaohutus, kasutamisega seonduvtervisekahjustuse risk, valmistamise viis ja
aeg,vastavus otstarbele, kasutamisviis, tootmispaik või päritolumaa võimuud omadused;

2) toote või teenuse väärtus ja tegelik hind;

3) toote või teenuse eest tasumise maksetingimused, nagumüük järelmaksuga, liising, maksmineosamaksudena
ja müük krediidi alusel;

4) toote kohaletoimetamine, vahetamine, tagastamine, remont jahooldus;

5) toote või teenuse garantiitingimused;

6) tootja või teenuse osutaja isik, tema tegevusala jakvalifikatsioon, samuti tema toote või teenusegaseotud
intellektuaalse omandi õigused;

7) toote või teenuse ametlik tunnustus või heakskiit,medalite, auhindade või diplomitega autasustamine;
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8) toote või teenuse nime all avalike või heategevateürituste toetamise ulatus.

(3) Reklaamis on keelatud kasutada teaduslike või muude uuringutetulemusi, tsitaate teaduslikest jatehnilistest
väljaannetest, samuti statistilisi või teaduslikke andmeid selliselviisil, mis eksitavad üldsust reklaamieseme
suhtes. Reklaam ei tohi jätta muljet, et esitatavatel teadetel on teaduslikalus, kui see tegelikult puudub.

(4) Reklaamis esinevad otsesed võrdlused peavad põhinematõestatud või tõestatavatel asjaoludel ning neidei
tohi valida ebaoluliste või mittevõrreldavate tunnuste hulgast.

§ 5. Kõlvatu reklaam

(1) Kõlvatu on reklaam, mis on vastuolus heade kommete ja tavadegavõi mis kutsub üles
käitumaseadusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme või mis sisaldab sellisttegevust. Kõlvatu reklaam on
keelatud.

(2) Kõlvatuks loetakse reklaami eelkõige juhul, kui reklaam:

1) esitab, kutsub üles või toetab diskrimineerimistrahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, ea, keele,
päritolu,usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste tõttu, samuti varalisevõi sotsiaalse seisundi või
muudeasjaolude tõttu;

2) kutsub üles vägivaldsele käitumisele võiõhutab vägivalla kasutamist eesmärgi saavutamiseks võieesmärgi
saavutamise viisi valikul;

3) alavääristab õiguskuulekat käitumistvõi õigustab otseselt või kaudselt õiguserikkumist
kuieesmärgisaavutamise vahendit;

4) tugineb inimeste ebausul, hirmul või kaastundel;

5) sisaldab otsest visuaalset või sõnalist väljendustseksuaalakti, sobimatu alastuse või
antisotsiaalseseksuaalkäitumise kohta või

6) esitab valeteateid teise isiku või tema toodete võiteenuste või muude asjaolude kohta.

§ 6. Halvustav reklaam

(1) Halvustavaks reklaamiks loetakse reklaami, mis otseselt või kaudseltalavääristab või mõnel muul
viisilhalvustab mõnda isikut, tegevust, tegevusala, toodet, teenust, äritegevustvõi muud reklaamis avaldatut.

(2) Halvustav reklaam on keelatud.

§ 7. Eraelu ja omandi kaitse

(1) Reklaami tootja ei tohi reklaamis ilma isiku nõusolekuta kasutadapildimaterjali või nimelist viidet
ühegifüüsilise isiku kohta.

(2) Ilma omaniku loata ei tohi reklaamis kasutada tema omandit võiviidata sellele viisil, mis jätab
üldsuselemulje omaniku sellekohasest soovist.

(3) Reklaami tootja peab reklaami tootmisel järgima autoriõiguseseaduse (RT 1992, 49, 615; RT I 1996,49, 953)
sätteid.

§ 8. Varjatud reklaam

(1) Varjatud reklaamiks loetakse reklaami, mis, olenemata avalikustamiseviisist või vahendist,
ei oleüldsuse tavalise tähelepanu juures selgelt eristatav ja grupeeritud muustsamal ajal ja samal
reklaamikandjalavalikustatavast teabest.

(2) Varjatud reklaam on keelatud.

§ 9. Lastele suunatud reklaam

(1) Reklaamis ei tohi ära kasutada laste loomulikku kergeusklikkust jakogemuste puudust.

(2) Reklaami suhtes, mis on suunatud peamiselt lastele, tuleb järgidatäiendavalt järgmisi nõudeid:

1) reklaam ei tohi sisaldada teavet, et mõne toote omandaminevõi teenuse kasutamine või mõne
muureklaamieesmärgi saavutamine muudab lapse teistest samaealistest paremaksvõi et selle puudumisel
onvastupidine mõju;

2) reklaam ei tohi sisaldada üleskutset lastele sellisekskäitumiseks või teoks, mille tulemusena nad satuvadvõi
võivad sattuda ohtlikku olukorda;
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3) reklaam ei tohi sisaldada pöördumist laste poole,millega neid otseselt kutsutakse üles nõudma teisteltisikutelt
neile reklaami objektiks oleva kauba või teenuse omandamist;

4) reklaam ei tohi tekitada lastes alaväärsustunnetvõi õhutada neid agressiivsele käitumisele.

(3) Lastele suunatud reklaami tootmisel või nende kasutamiselreklaamis tuleb arvestada nende east
tulenevakehalise ja vaimse eripäraga.

3. peatükk

REKLAAMI PIIRANGUD JA ERITINGIMUSED

§ 10. Tubakatoote reklaam

(1) Tubakatoote reklaam on keelatud.

(2) Tubakatooted käesoleva seaduse mõistes on tubakatootedtubakaaktsiisi seaduse (RT I 1994, 54, 901;93,
1572; 1996, 87, 1543) tähenduses.

§ 11. Alkohoolse joogi reklaam

(1) Alkohoolse joogina käsitletakse käesolevas seaduses piiritustvõi alkohoolset jooki alkoholiaktsiisiseaduse
(RT I 1995, 87, 1539; 1996, 45, 852; 87, 1544; 1997, 35, 540) tähenduses.

(2) Alkohoolne jook, milles alkoholisisaldus on üle 22 mahuprotsendi,on käesoleva seaduse tähenduseskange
alkohoolne jook. Alkohoolne jook, mille alkoholisisaldus jääb 3 ja 22mahuprotsendi vahele, on
käesolevaseaduse tähenduses lahja alkohoolne jook.

(3) Keelatud on alkohoolse joogi reklaam, mis propageerib alkohoolsejoogi kasutamise alustamist või
missisaldab otsest üleskutset selliste toodete ostmiseks või tarbimiseks võion suunatud peamiselt alla 21
aastavanustele isikutele (edaspidi -- lapsed või noored).

(4) Alkohoolse joogi reklaami piirangud ei laiene:

1) füüsilisest isikust ettevõtja,äriühingu või välismaa äriühingu filiaaliärinime avalikustamisele, kuiavalikustatud
teade ei sisalda muud teavet;

2) tähistusele, mida kasutatakse alkohoolse joogi tootmise,ladustamise või levitamisega tegelevafüüsilisest
isikust ettevõtja, äriühingu võivälismaa äriühingu filiaali asukoha tähistamiseks.

§ 12. Kange alkohoolse joogi reklaam

(1) Kange alkohoolse joogi reklaam on keelatud:

1) televisioonis või raadios kella 7-st kuni kella 21-ni;

2) videokasseti, videomängu, laserplaadi või mõnemuu tehnilise vahendi vahendusel;

3) ajalehe või ajakirja esi- või tagaküljel;

4) trükiväljaandes, mis on suunatud peamiselt lastelevõi noortele, või trükise leheküljel, kus
avaldataksepeamiselt lastele või noortele suunatud teavet;

5) kino-, muuseumi-, teatri- või kontserdihoones, väljaarvatud nendes asuvas alkohoolse joogimüügikohas või
alkohoolse joogi tarbimiseks ettenähtud kohas;

6) lasteaia, kooli või mõne teise haridusasutuse, laste-või noortekeskuse hoones, hoonel või nendevahetus
läheduses;

7) staadionil, statsionaarsel spordiareenil või võimlasvõi mõnes teises sportimiseks ettenähtud ruumis
võirajatisel;

8) välireklaamina, välja arvatud hoonel, milles asub kangealkohoolse joogi müügikoht;

9) haigla või mõne teise tervishoiuasutuse hoones, hoonelvõi selle territooriumil;

10) ühistranspordivahendi või takso sees javäliskülgedel.
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(2) Kange alkohoolse joogi reklaam ei tohi sisaldada:

1) riigi või kohaliku omavalitsuse sümboleid;

2) viiteid või pildimaterjali filmi-, televisiooni-, popmuusika-,meelelahutus-, spordi- või teiste avalikuelu
tegelaste kohta või joonis- või nukufilmide tegelaste kujutisi;

3) informatsiooni, sündmusi või tegevust, misvõiks jätta mulje, et kange alkohoolse joogi tarbimine ontähtis
mõnel elualal heade tulemuste saavutamiseks.

(3) Keelatud on kange alkohoolse joogi reklaamina käsitletavadjärgmised müügiedendusmeetodid:

1) avalik esitlus väljaspool alkohoolse joogimüügikohta;

2) kange alkohoolse joogiga seotud eseme või trükisemüük või tasuta jagamine lastele või noortele.

§ 13. Lahja alkohoolse joogi reklaam

(1) Lahja alkohoolse joogi reklaam on keelatud:

1) televisioonis või raadios kella 7-st kuni kella 20-ni;

2) lasteaia, kooli või mõne teise haridusasutuse, laste-või noortekeskuse hoones, hoonel või nendevahetus
läheduses;

3) staadionil ja statsionaarsel spordiareenil, võimlas võimõnes teises sportimiseks ettenähtud hoones,hoonel või
rajatisel;

4) haigla või mõne teise tervishoiuasutuse hoones, hoonelvõi nende territooriumil;

5) trükiväljaandes, mis on suunatud peamiselt lastelevõi noortele või trükise leheküljel, kus
avaldataksepeamiselt lastele või noortele suunatud teavet;

6) kino-, muuseumi-, teatri- või kontserdihoones, väljaarvatud nendes asuvas alkohoolse joogimüügikohas.

(2) Lahja alkohoolse joogi reklaam ei tohi sisaldada:

1) viiteid või pildimaterjali filmi-, televisiooni-, popmuusika-,meelelahutus-, spordi- või teiste avalikuelu
tegelaste kohta või joonis- või nukufilmide tegelaste kujutisi;

2) informatsiooni, sündmusi või tegevust, misvõiks jätta mulje, et alkohoolse joogi tarbimine on tähtismõnel
elualal heade tulemuste saavutamiseks.

(3) Keelatud on lahja alkohoolse joogi reklaamina käsitletav lahjaalkohoolse joogiga seotud eseme võitrükise
müük või tasuta jagamine lastele või noortele.

(4) Kohalikul omavalitsusel on õigus määratleda piirkond,mida loetakse käesoleva paragrahvi
lõike 1punktides 2--4 nimetatud rajatiste lähedal asuvaks.

§ 14. Ravimi reklaam

(1) Ravimina käsitletakse käesolevas seaduses ravimit,ravimpreparaati ja ravimisarnast ainet ravimiseaduse(RT I
1996, 3, 56; 49, 954) tähenduses.

(2) Ravimi reklaamiks käesoleva seaduse tähenduses ei loetaravimite väljakirjutamisõigust omavateleisikutele
suunatud reklaami, millele sätestatakse nõudedravimiseadusega.

(3) Keelatud on Eestis registreerimata või soodustingimustelväljastatava ravimi või retseptiravimi
reklaamüldsusele.

(4) Ravimi reklaami võib tellida ainult ravimitootja.

(5) Ravimi reklaam ei tohi sisaldada mistahes viiteid tuberkuloosi, suguhaigusevõi mõne teise
raskenakkushaiguse, vähi või mõne teise kasvajalise haiguse, krooniliseunetuse, suhkurtõve või mõne
teiseainevahetushaiguse ravile.

(6) Ravimi reklaam peab:

1) olema esitatud selliselt, et oleks arusaadav, et tegemist onreklaamiga ja et reklaamitakse ravimit;

2) olema kaasajastatud, arusaadav, üheselt mõistetav,tagama ravimi eristatavuse teistest ravimitest ningsisaldama
piisavalt informatsiooni ravimi õigel viisil ja ohutuks tarvitamiseks;
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3) olema vastavuses ravimi registreerimisel Ravimiametis kinnitatudravimi omaduste kokkuvõttega;

4) sisaldama ravimi nime, samuti selles sisalduvate toimeaineteüldnimetused;

5) sisaldama selgelt väljendatud üleskutset lugedatähelepanelikult kasutamisõpetust välispakendil
võipakendivahelehel ja konsulteerida arstiga.

(7) Ravimi reklaamis on keelatud kasutada materjali, mis:

1) sisaldab riigi või kohaliku omavalitsuse sümboleid;

2) sisaldab viiteid filmi-, televisiooni-, meelelahutus-, spordi-või mõne teise avaliku elu tegelase võituntud arsti
või teadlase kohta või joonis- ja nukufilmitegelaste kujutisi;

3) sisaldab raskestimõistetavaid erialaseid väljendeidvõi tootja põhjendamata arvamusi või hinnanguidravimi
omaduste või efektiivsuse kohta;

4) diagnoosi pakkumise teel või muul samalaadsel viisiljätab või võib jätta mulje, et
meditsiinilinekonsultatsioon või kirurgiline operatsioon ei ole vajalik;

5) jätab või võib jätta mulje reklaamitavaravimi garanteeritud toimest või sellel igasuguste
kõrvaltoimetepuudumisest või sellest, et see on parema või samasuguse toimega kui mistahesteine ravimisviis
või ravim;

6) jätab või võib jätta mulje isiku terviseparanemise võimalusest ainult reklaamitava ravimi tarbimisetõttu;

7) jätab või võib jätta mulje isiku tervisehalvenemisest, kui ta ei tarbi reklaamitavat ravimit;

8) on otseselt või peamiselt suunatud lastele või noortele;

9) jätab või võib jätta mulje, et raviminäol on tegemist toiduainega, kosmeetika- või mõnelaiatarbekaubaga;

10) jätab või võib jätta mulje reklaamitavaravimi efektiivsusest või ohutusest ainult seepärast, et see
onlooduslik;

11) haigusloo kirjeldusega võib põhjustada ekslikuenesediagnoosi;

12) viitab sobimatul, eksitaval või häirival moelparanemisvõimalusele;

13) sisaldab sobimatut või eksitavat pildimaterjali, mis kujutabhaigusest või vigastusest põhjustatudmuutusi
inimese kehal või reklaamitava ravimi toimest inimese kehale või selleosadele;

14) teatab reklaamitavale ravimile antud müügiloast.

(8) Ravimite väljakirjutamisõigust mitteomavatele isikutele onkeelatud anda ravimite näidiseid
ningmüügiedendusmeetodina müüa või jagadaravimiga seotud esemeid või trükiseid.

(9) Ravimi reklaam on keelatud:

1) videokasseti ja videomängu, laserplaadi võimõne muu tehnilise vahendi vahendusel;

2) ajalehe või ajakirja esi- või tagaküljel;

3) trükiväljaandes, mis on suunatud peamiselt lastelevõi noortele või trükise leheküljel, kus
avaldataksepeamiselt lastele või noortele suunatud teavet;

4) välisreklaamina ja ühistranspordivahendi võitakso sees ja väliskülgedel.

§ 15. Finantsteenuse reklaam

(1) Finantsteenusena käesoleva seaduse mõisteskäsitletakse krediidiasutuste seaduse (RT I 1995, 4, 36)
§ 5lõike 1 punktides 1--12 nimetatud teenuseid.

(2) Finantsteenuse reklaam peab olema arusaadav, üheseltmõistetav ning tagama selge ja kerge
arusaamisepakutava teenuse kõikidest tingimustest, eelkõige tegelikustintressimäärast, kõikidest teistest
teenusega seotudkuludest ning maksetingimustest.
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(3) Finantsteenuse reklaam ei tohi sisaldada konkureerivate teenusteotsest või kaudset võrdlust,
milleskasutatakse teavet, mida ei saa otseselt ja kergesti võrrelda.

§ 16. Mürgise, tuleohtliku ja muul viisil ohtliku tootereklaam

(1) Mürgise, tuleohtliku või muul viisil ohtliku toote reklaampeab sisaldama otsest viidet niisuguse
tooteohtlikele omadustele ja tingimustele, mil need ohtlikud omadused võivadilmneda, samuti
vajalikeleohutusabinõudele sellise toote kasutamisel.

(2) Keelatud on toodet ohutuna reklaamida, kui toote kasutamine onselle ohtlikkuse tõttu
õigusaktidegakitsendatud.

§ 17. Narkootilise ja psühhotroopse ainereklaam

Narkootilise või psühhotroopse aine reklaam on keelatud.

§ 18. Relva ja laskemoona reklaam

(1) Relva või laskemoona reklaam on keelatud, välja arvatudmüügikohas, erialasel näitusel, messil võierialases
trükises.

(2) Relva või laskemoona reklaam peab olema arusaadav, üheseltmõistetav ning tagama relva võilaskemoona
eristatavuse teisest samaliigilisest tootest. Relva või laskemoonareklaam ei tohi sisaldada raskestimõistetavaid
erialaseid väljendeid või tootja arvamusi võihinnanguid toote omaduste kohta.

(3) Relva või laskemoona reklaam ei tohi sisaldada:

1) otsest üleskutset relvade või laskemoona ostmiseksvõi kasutamiseks;

2) vägivalla elemente või relvade või laskemoonakasutamise ülistamist.

§ 19. Hasartmängu reklaam

(1) Hasartmängu ja mängukohtade reklaam on keelatud,välja arvatud hasartmängu korraldamise kohas.

(2) Hasartmängu reklaam peab olema arusaadav ja üheseltmõistetav. Hasartmängu reklaam ei tohi
sisaldadaotsest üleskutset osaleda hasartmängus.

§ 20. Prostitutsiooni reklaam

Prostitutsiooni reklaam on keelatud.

4. peatükk

REKLAAMIALASE TEGEVUSE JÄRELEVALVE
JAVASTUTUS KÄESOLEVA SEADUSERIKKUMISE EEST

§ 21. Reklaamialase tegevuse järelevalve

(1) Reklaamialase tegevuse järelevalvet teostavad Vabariigi Valitsusepoolt määratud asutused käesolevaseaduse
ja teiste õigusaktidega sätestatud alustel, viisil ja piires.

(2) Kohalik omavalitsus teostab reklaamialase tegevuse järelevalvet omahaldusterritooriumil:

1) korraldataval näitusel, messil või mõnel teiselavalikul üritusel;

2) välisreklaami suhtes;

3) ühistranspordivahendi või takso sees võiväliskülgedel asuva reklaami suhtes;

4) müügikohtades tehtava reklaami jareklaamürituste suhtes.

§ 22. Käesoleva seaduse rikkumise eest vastutavadisikud

(1) Käesoleva seadusega reklaamile kehtestatud nõuetemittetäitmise või kehtestatud piirangutest üleastumiseeest
vastutavad reklaami avalikustajad käesolevas seaduses sätestatud korras:

1) reklaami tellija, juhul kui tema tellitud reklaam rikubkäesoleva seadusega reklaamile kehtestatudnõudeid või
piiranguid, välja arvatud käesoleva lõikepunktides 2 ja 4 sätestatud juhtudel;

2) reklaami vahendaja või tootja, juhul kui tema tegevus rikubkäesoleva seadusega reklaamile
kehtestatudnõudeid või piiranguid;
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3) reklaami avalik esitaja, üldsusele näitaja võiüldsusele ülekandja, juhul kui tema tegevus rikubkäesoleva
seadusega reklaami avalikustamisele kehtestatud piiranguid;

4) reklaami avalikustajad solidaarselt, juhul kui nende tegevus rikubkäesoleva seadusega reklaamilekehtestatud
nõudeid või piiranguid ning käesoleva lõikepunktides 1--3 nimetatud isikute eraldi vastutustei ole võimalik
tuvastada.

(2) Reklaami avalik esitaja, üldsusele näitaja võiüldsusele ülekandja on kohustatud säilitama
reklaamireprodutseeritava koopia vähemalt 30 päeva, arvestades reklaami viimasestavalikustamisest ja esitama
reklaamikoopia kontrollimiseks reklaamialast järelevalvet teostavale ametnikule tema esimeselnõudmisel.

§ 23. Kohustuslik ettekirjutus käesoleva seaduserikkumise korral

(1) Reklaamialast järelevalvet teostava asutuse juhil või temapoolt volitatud ametnikul on käesoleva
seaduserikkumise fakti tuvastamise korral õigus teha käesoleva seadusenõuetega vastuolus oleva reklaami
avalikustajalekohustuslik ettekirjutus.

(2) Käesoleva seaduse nõuetega vastuolus oleva reklaamiavalikustajale tehtavas kohustuslikus
ettekirjutusestuuakse ära:

1) selle koostamise aeg ja koht; selle asutuse nimetus ja aadress, kellenimel hoiatus koostatakse;

2) ettekirjutuse koostanud isiku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;

3) reklaami avalikustaja nimi ja aadress;

4) seaduserikkumise koht, aeg ja kirjeldus;

5) sätted, mis näevad ette vastutuse seaduserikkumise eest;

6) nõue peatada käesoleva seadusega vastuolus olevareklaami avalikustamine ning vastulause esitamiseja nõude
täitmise piisav tähtaeg.

§ 24.Juriidilise isiku vastutus reklaamialase tegevusejärelevalvet teostava asutuse
kohustuslikusettekirjutuses sätestatud nõuete täitmata jätmisel

(1) Käesoleva seaduse §-s 23 sätestatud kohustuslikuettekirjutuse täitmata jätmisel või
mittenõuetekohaseltäitmisel juriidilise isiku poolt, koostab kohustusliku ettekirjutuse teinud
reklaamialastjärelevalvet teostavaasutuse juht või tema poolt volitatud ametnik haldusõiguserikkumiseprotokolli
ja esitab selle hiljemalt kolmepäeva jooksul halduskohtunikule käesoleva seaduse rikkumise asja arutamiseks.

(2) Käesoleva seaduse rikkumise korral on halduskohtunikulõigus kohaldada järgmisi halduskaristusi:

1) käesoleva seaduse nõuete korduva rikkumise eestrahatrahv kuni 100 000 krooni või vastaval
alaltegutsemiseks nõutava tegevusloa tühistamine, keeluga taotleda sellisttegevusluba kahe järgneva
aastajooksul;

2) kõlvatu reklaami või lastele suunatud reklaamileesitatavate nõuete rikkumise eest rahatrahv kuni80 000
krooni;

3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2sätestamata käesoleva seadusega reklaamile kehtestatud nõuete
jareklaamipiirangute rikkumise eest rahatrahv kuni 60 000 krooni.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 1 alusel eikäsitleta käesoleva seaduse nõuete rikkumist korduvana,kui
eelmisest rikkumisest on möödas vähemalt kaks aastat.

(4) Juriidilise isiku õiguserikkumise asja menetlus toimubkäesoleva seaduse alusel ninghaldusõiguserikkumiste
seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1995, 76--78, 1345; 83,1441; 1996, 3, 56 ja 57;26, 528; 31, 631; 48, 944;
83, 1488; 86, 1538; 1997, 1, 3 ja 4; 5/6, 30; 16, 259; 28, 423; 30,472) ettenähtudkorras.

§ 25.Füüsilise isiku vastutus reklaamialasetegevuse järelevalvet teostava asutuse
kohustuslikusettekirjutuses sätestatud nõuete täitmata jätmisel

Käesoleva seadusega reklaamile kehtestatud nõuete jareklaamipiirangute rikkumise eest kannab füüsilineisik
haldusvastutust haldusõiguserikkumiste seadustikus ettenähtud tingimustel,korras ja ulatuses.

§ 26. Trahvide laekumine
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(1) Käesoleva seaduse rikkumise eest juriidilistele isikutelemääratud trahvisumma laekub riigieelarvesse,välja
arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

(2) Käesoleva seaduse § 21 lõikes 2sätestatud juhtudel laekub käesoleva seaduse rikkumise eest
juriidiliseleisikule määratud trahvisumma kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

§ 27. Rakendussäte

Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril.
Riigikogu esimees ToomasSAVI
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