
 
 

 
 
 

Projekt nr 2014-2020.12.02.006.01.15-0007 „Õiguse r evisjon“  
 
 
 

1 
 

 

MAKSEJÕUETUSÕIGUSE REVISJONI KOMISJONI KOOSOLEKU PR OTOKOLL 

 

 

Tallinn 10.09.2018   

  

Algus kell  15.00 Lõpp kell  16:30 

 

Juhatas:  Kai Härmand  

Protokollis: Kristiina Padu 

Võtsid osa:  Kai Härmand (Justiitsministeerium), Kristiina Padu (Justiitsministeerium), Triin 
Tõnisson (Justiitsministeerium), Janek Maasik (Politsei- ja Piirivalveamet), Raimo 
Juurikas (Eesti Pangaliit), Alari Rammo (Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit), 
Jüri Sirel (Eesti Advokatuur), Kaupo Sempelson (Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium), Kadri Siibak (Rahandusministeerium), Marko 
Udras (Kaubandus-Tööstuskoda), Terje Eipre ja Mati Kadak (Kohtutäiturite ja 
Pankrotihaldurite Koda) 

Puudus(id):  Ahto Kink (AS Eesti Väärtpaberikeskus), Paul Varul (maksejõuetuse ekspert), Kai 
Kullerkupp (Tartu Ringkonnakohus) 

Kutsutud: -  

 

Päevakord: 

1. Päevakorra tutvustus 

2. Maksejõuetusinstitutsiooni loomine  

3. Pandieseme realiseerimine väljaspool pankrotimenetlust  

4. Allutatud laenude regulatsioon  

5. Nõudeavalduse sisu ja esitamine 
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6. Muud küsimused 

1. Päevakorra tutvustus 

K. Härmand: Salvestame vestlust protokolli jaoks. Põhiteemasid on 4-5. Oleme saatnud teile VTK 
mustandi. Proovime selle saada septembri lõpuks, oktoobri alguseks väljasaatmiseks valmis. Juurde 
tuleb esialgne mõjude hinnang. Oluliste mõjude osas teeme eraldi analüüsi. Eelnõu plaanime valmis 
saada detsembriks. Esitada soovime uuele valitsusele. Arutame esmajärjekorras 
maksejõuetusinstitutsiooni loomist, pandieseme realiseerimist väljaspool pankrotimenetlust, allutatud 
laenude regulatsiooni ja nõudeavalduse sisu ja esitamist. Me ei tee täna sisulisi otsuseid, selgitame 
praegusi seisukohti, vahetame mõtteid. 

2. Maksejõuetusinstitutsiooni loomine 

K. Härmand: Maksejõuetusinstitutsiooni loomine, kus see asuda võiks ning pädevuse küsimused. 

M. Kadak:  KPK on pankrotiombudsmani maaletooja Eestis, käisime Soomes ja tegime ettepaneku ka 
Eestis selline asi teha. Esmane tähelepanu ei peaks keskenduma haldurite järelevalvele, vaid 
raugemistele ja pankrotipessa raha juurde toomine. 

T. Eipre:  Soovime, et maksejõuetusinstitutsioon asuks KPK juures. KPK juures on juba sõltumatuid 
instituute, me ei näe selles probleemi. Me ei usu, et justiitsministeeriumi juurde loodav 
maksejõuetusinstitutsiooni osakond suudaks sisuliselt käituda nagu eraettevõte – otsustada, mis on 
majanduslikult otstarbekas, mis mitte. Peaks ju saama ikkagi isetoimivaks, end ära majandama. Ei usu, 
et justiitsministeeriumis see toimima hakkaks, pigem kulutatakse raha lihtsalt ära. Keskenduma peaks 
ikkagi pahatahtlikele maksejõuetusmenetlustele. Halduritega ei ole olnud väga probleemi ja sinna ei ole 
vaja lisa järelevalvet tekitada.  

J. Maasik:  Meil on järelevalvet palju, kuid efektiivsus on olematu. Pikad ja kallid menetlused. Toetame, et 
maksejõuetusinstitutsioon oleks ka haldurite järelevalve funktsioon. 

J. Sirel:  Me ei näe, et oleks vaja täiendada järelevalvet halduritele. Võib-olla kunagi muutub halduri 
nimetamine hoopis automaatseks. 

J. Maasik:  See on ka probleem, et milline on halduri kvalifikatsioon. Vajaks tugevdamist. 

J. Sirel:  Ombudsmani institutsiooni toetame, aga eesmärk ei peaks olema järelevalve haldurite üle, vaid 
pankrotimenetluste raugemine ja tagasivõitmised. Lisaks üldine õiguskorra tagamine. Distsiplineerimaks.  

J. Maasik:  Kas tegeleb ainult raugenud pankrottidega? Peaks tegelema ka sundlikvideeritavate 
äriühingutega. Seal on ka palju seadusvastaselt käitunud isikuid ja võlausaldajate huvide kahjustamist.  

R. Juurikas:  Oleme nõus PPA-ga, et maksejõuetusinstitutsioon võiks sisaldada endas ka haldurite 
järelevalve osa. Meil on olnud palju hetki, kus pankrotihalduritega pole me rahul olnud, aga konkreetset 
järelevalve funktsiooni ei ole me leidnud. Meie arvates peab see olema ja ka näima sõltumatu. KPK ei ole 
see koht. 
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M. Udras:  Näeme samuti kasu mõlemas funktsioonis. Kuigi järelevalve haldurite üle ei peaks olema põhi-
eesmärk, aga siiski olemas. Meie jaoks ei ole vahet, on ta KPK või JM juures. Peaasi, et ta on olemas ja 
toimib. Kuidas KPK rahastaks? 

T. Eipre:  Ise, tagasivõitmistest.  

M. Udras:  Kui see praktikas kohe käima ei lähe, kas siis ei ole ohtu, et jääks soiku? 

K. Sempelson:  Kahtlemata oluline muudatus, institutsioon. Ei ole konkreetset eelistust, kelle juures 
asub. Võimalus haldurite järelevalveks peaks olema. Põhifookus peaks olema suunatud 
pankrotimenetluse efektiivsusele.  

K. Siibak:  Täna on ebanormaalne, et sundlikvideerimisse läheb nii palju äriühinguid. Peamine põhjus on 
majandusaastaaruannete esitamata jätmine. Kõik meetmed selle vähendamiseks on teretulnud.  

K. Härmand: Ettevõtluskultuuri parandamine on loomulikult kogu selle muudatuse mõte. Samas on 
oluline meile, et ta oleks riigi haldusaparaadi osa, et riik saaks selle poliitikat kujundada. Menetluste osas 
küll sõltumatu, aga riigi kujundada, mis suunas peaks see institutsioon liikuma. Me ei soovi luua lisa 
järelevalve teostajat, vaid justiitsministeeriumi järelevalve funktsioon läheks sinna. Fookus oleks aga 
kahtlemata ettevõtlustegevuse järelevalve.  

J. Sirel:  Kas kaebamine siis oleks nagu praegu Justiitsministeeriumile?  

T. Eipre:  Praegu on võimalus kaevata ka KPK aukohtule. Justiitsministeerium omakorda on palju kaebusi 
andnud KPK aukohtule lahendada. 

J. Sirel:  Kus see lävend on, mida ombudsman võtma hakkab? 

K. Padu:  Lävend on see, et maksejõuetusinstitutsiooni juht ise valib, milliseid menetlusi ta käsitleb. 
Eesmärk on seadusvastased raugemised. Piirid seab ka eelarve. 

J. Maasik:  Aga sundlikvideerimised? 

K. Padu: Ei ole praegu. 

K. Härmand: sundlikvideerimistele keskendume pigem ühinguõiguse revisjoni raames.  

J. Sirel:  Kui maksejõuetusinstitutsioonil on vaja hakata tagasivõitise hagi esitama, siis kuidas see käib? 

K. Härmand: Pankrotimenetlus ja menetlusosaliste ring ei muutu. Maksejõuetusinstitutsioon saab 
koguda materjali, teha analüüse, finantseerida. 

T. Eipre:  Aga kui tuvastab kuriteo, mis siis sellega saab? 

K. Padu:  Teavitab politseile.  
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J. Maasik:  See on problemaatiline. Esiteks politseil pole võimekust, teiseks tagantjärgi raske tuvastada.  

K. Härmand: Võtame teadmiseks. Iseenesest karistusõiguse revisjon tegeles selle teemaga põhjalikult. 

 

2. Pandieseme realiseerimine väljaspool pankrotimen etlust  

K. Härmand: Pandieseme realiseerimise teema.  

R. Juurikas:  Meile on probleeme valmistanud, kui oleme algatanud täitemenetluse, võlgnik läheb 

pankrotti ja me peame uuesti pankrotimenetluses alustama. Toetame igati. Aga leiame, et see peaks 

olema pandipidaja üldisem õigus. Kas see põhimõte kohaldub teatud liikide pantide puhul või kõikide? 

Nt kommertspant on erandlik. Me sooviks, et kohalduks kõikide pantide puhul.  

J. Sirel:  Tekkis palju küsimusi. Kindlasti on see täiturite ja pankade huvides. Aga kui isik läheb pankrotti 

ja enne seda müüakse vara maha, jääb segadusi üles. Kindlustused, kommunaalkulud jne. Kui kinnisasi 

on ainus vara, siis rohkem vara pankrotimenetluste rahastamiseks ei olegi. 

T. Eipre: Ei toeta. Pandiga tagatud vara peaks jääma ikkagi haldurile müümiseks. See on ka teiste 

võlausaldajate huvides. Pandipidajal on ükskõik, kas vara eest on võimalik saada rohkem, kui tema nõue 

väärt. Kui pandiga varad viiakse pankrotimenetlusest välja, eriti kui veel kõikidele pantidele peaks see 

laienema, ei jäägi pankrotimenetlusse mingit vara. Kui vaatame, mis on see vara, millest haldur tasu 

saab, siis on see tavaliselt just kinnisvara. Siis ei hakata ka üldse enam pankrottide põhjuseid uurima. 

Ainukesed, kes rõõmustavad, on pangad. Lisaks, mis saab käibemaksust? Kas tulu jääb pangale, aga 

maksud jäävad pankrotivarasse? Veel, kui on kinnisvara ja vallasvara, kas siis vallasvara jääb halduri 

realiseerida ja kui täitur müüb kinnisvara ära, mis siis saab vallasvarast, kus haldur seda hoiab? Kes 

tasub need kulud? Kui pangad on professionaalsed laenuandjad, siis nad peaksid ka ise olema 

hoolsamad oma pandi realiseerimisel enne pankrotimenetlust. Nii MTA kui pank on hästi informeeritud 

võlgniku majanduslikust tegevusest.  

J. Sirel:  Siis hakkab ka raugemisi aina rohkem olema ja riik peab aina enam raugemiste osas tasusid 

maksma. 

T. Eipre: Ombudsmani eelarve peaks ka olema suurem.  

M. Kadak: Kohtutäiturite seisukoht on siin erinev, toetavad.  

J. Sirel:  Mingi lahendus võiks olla, et kinnisvara müük pankrotimenetluses peaks olema kiirem, ajaliselt 

piiratud.  

M. Kadak: Kui täitemenetlus juba käib, siis võiks lõpuni teha. 
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T. Eipre: PankrS-s on suur peatükk veel, mis räägib kompromissist, tervendamisest. Kui vara on 

müüdud, mis seal enam teha?  

J. Maasik:  Võib tekkida ka kuritarvitusi, kus võlgnik ise kiiresti koormab.  

J. Sirel:  Täitemenetluses müüakse halvemates tingimustes. 

R. Juurikas , M. Kadak: Haldurid müüvad ju ka TMS järgi. Samad tingimused. 

K. Siibak: EL-s on NPL-d ja pandiesemete seisukord. Pole kursis, mis seal saanud on, aga seda tuleks 

vaadata, siin on suur rahvusvaheline taust. 

T. Tõnisson: Seal on MJ kohta üks säte, mis ütleb, et ei tohi sekkuda sellesse, mis on uues MJ direktiivis. 

T. Eipre: Kui pandiese läheb välja, siis tasustamise süsteem peab muutuma. K. Kerstna-Vaksa analüüsi 

kohaselt peaks võlausaldajad selle raha menetluse alguses välja käima, ma ei usu, et seda Eestis eriti 

juhtuks. Kardan, et kui pant läheb välja, siis pankrotte ja tagasivõitmisi lihtsalt ei ole. Kui me hakkame 

tasu süsteemist rääkima, peame teadma, kas pant jääb sisse või mitte. 

J. Sirel:  Täna võlausaldajad ei taha rahaliselt panustada.  

M. Kadak: Minu kogemuste põhjal pangad annavad viimasel võimalusel pandi täitemenetlusse 

realiseerida.  

R. Juurikas:  Jah, viimasel võimalusel. 

K. Härmand: Meie laiem huvi on vähendada pankrotimenetlusi ja suurendada loomulikult saneerimisi. 

Mida varem probleemide lahendamisega alustada, seda parem. Võlgu ei tohiks lasta nii suureks, et 

pankrot tühi oleks.  

 

3. Allutatud laenude regulatsioon  

K. Härmand: Allutatud laenud. 

K. Siibak: Ühinguõiguses allutatud laenude regulatsiooni ei ole, aga krediidiasutustel on see olemas. 

Täna reguleerib seda valdkonda veel üldse EL määrus. VTK-s viidati vanu allikaid. Kindlasti ei ole ka A. 

Vuttiga nõus, et pankade allutatud laenud ei puutu üldse maksejõuetusõigusesse. Panganduses 

allutatud laenude instituut on alati eeldanud, et maksejõuetuses nõude rahuldamise järjekord langeb. 

Finantskriisi ennetamise seaduses on ka allutatud nõuete regulatsioon. Minu palve oleks, et kui see 
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teema sisse jääb, siis tuleks see regulatsioon ka äriseadustikku kirjutada. Pankade osas me reguleerime 

seda niikuinii üldregulatsiooniga.  

J. Sirel:  Oleme tugevalt vastu. Naaberriikides ei ole. Ei soodusta omanikel oma ettevõtete aitamist. 

Konkurentsivõimes ka tõsine löök.  

J. Maasik:  Oluline on kuidas teha vahet, kas on pahatahtlik ja fiktiivne, näilik laenu andmine või 

reaalselt antud laen. Saavad kontrolli ebaausalt pankrotimenetluse üle. 

J. Sirel:  Võib-olla siis häältega seda lahendada.  

T. Eipre:  Ei toeta. Kui tahta, et omanikul oleks vähem võimu pankrotimenetluses, siis seda peaks muude 

instrumentide kaudu lahendama. Lõppude lõpuks on veel ju ka sõpru omanikel, kes võiks neid nõudeid 

esitada. Me arvame, et näilised tehingud ei kao siit selle regulatsiooniga ära. Kardame, et siin on teised 

tagajärjed.  

K. Padu: Põhiline rõhk on antud teemas pankrotimenetluste üle võtmise takistamisel, mida omanikud 

saavad teha selliste näilike laenude andmisega.  

R. Juurikas:  Kindlasti see häälteenamuse teema võiks olla asi, mida mõelda. Lähikondsetele ka mõelda. 

K. Siibak: Kui allutatud laenud plaanitakse PankrS-sse panna, siis kindlasti ka ÄS-i. 

K. Sempelson: Kindlasti kogu see skeemitamine on suurem väljakutse, aga põhimõtteliselt me sellele 

regulatsioonile vastu ei ole. Välja toodud põhimõte, et omanikel on eelisseisund, on õige ja õigustus 

sellele, et nõue võrreldes teistega tahapoole asetada. See ei takista suures osas omanikel laenamast.  

J. Sirel:  Ma näen vastupidi. Omanik näebki seisu ja hoolimata sellest annab ikka ettevõttele laenu. Aga 

tal on mingigi võimalus midagi tagasi saada. Siin peaks pigem tegelema sellega, kuidas eristada ausaid ja 

ebaausaid laene.  

 

4. Nõudeavalduse sisu ja esitamine 

K. Härmand:  Nõude avalduse esitamine. 

J. Sirel:  2 kuu pealt 1 kuu peale toomine ei vii meid eriti kuskile. Pikendamisega koos võib-olla. 

T. Eipre:  Kui konkreetset aega enam pole, hoopis, et kohus võib lühendada-pikendada, kas ei too kaasa 
uut segadust? Kohus peaks kohe selle tähtaja ikkagi määrama.  
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K. Padu:  Mõeldud on, et ikka kohus kohe määrab tähtaja ja eesmärk on kohtule vastavalt menetlusele 
anda tähtaja määramisel paindlikkust.  

J. Sirel:  Kas pärast tähtaega esitamine ei tekitaks suurt segadust? 

K. Härmand:  Küsimus on paindlikkuse andmises. 

J. Sirel:  Palju see 1 kuu üldse meid aitab? 

T. Eipre: Pigem aitaks meid mingi menetluse eriliik, kiirmenetlus vms.  

K. Härmand:  Saan aru, et nõude tähtaeg ei ole kõige probleemsem. Mida arvatakse sellest, et nõuet 
põhistavad dokumendid peab koos nõudega esitama? 

J. Maasik:  Kui nüüd tähtaeg läheb lühemaks ja nt avastab 3 päeva enne, äkki ei jõua kohe esitada koos 
dokumentidega? 

K. Härmand:  Siis saab puudustega avalduse esitada ja lisada dokumendid.  

 

5. Muud küsimused 

J. Sirel,  J. Maasik:  Ametlikke Teadaandeid on raske kontrollida, oleks hea, kui oleks selline süsteem, 
kus saab paremini menetluste teadaandeid kontrollida. 

R. Juurikas:  Palume Pangaliidu ka VTK-s kaasatavate organisatsioonide nimekirja panna.        

 

Otsustati: Käsitletud teemasid analüüsitakse esitatud tagasiside põhjal ning täiendatakse võimalusel 
VTK-d enne ametlikult esitamist. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

   

(allkiri)  (allkiri) 

   

Kai Härmand  Kristiina Padu 

Juhataja  Protokollija 
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