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MAKSEJÕUETUSÕIGUSE REVISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
Tallinn 17.08.2016                9.05.2011 
  
 
Algus kell 13:00 Lõpp kell 14:15 
 
 
Juhatas: Indrek Niklus – Justiitsministeerium, komisjoni juht 

Protokollis: Triin Tõnisson – Justiitsministeerium, töörühma juht  

Võtsid osa: Kai Härmand – Justiitsministeerium, Kaupo Sempelson – Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Kadri Siibak – Rahandusministeerium, Paul Varul – Advokaadibüroo 
VARUL, Krista Aas – Keskkriminaalpolitsei, Mati Kadak – Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Terje 
Eipre – Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Marko Udras – Kaubandus-Tööstuskoda, Jüri Sirel – 
Eesti Advokatuur, Andrias Palmits – Eesti Advokatuur, Annemari Õunpuu – Eesti Pangaliit, Alari Rammo 
– Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Kersti Kerstna-Vaks – Tartu Ringkonnakohus  
 
Puudus: Ahto Kink – AS-i Eesti Väärtpaberikeskus 
 
Kutsutud: Triin Tõnisson – Justiitsministeerium, töörühma juht 
 
 
Päevakord: 

1.  Komisjoni töökorraldus 
2.  Töörühma töö põhimõtted ja töökorraldus 
3.  Maksejõuetuse ombudsmani kui uue institutsiooni tutvustus ja põhimõtteline otsustus 

 
Arutati: 
 
Komisjoni töökorraldus 
 
I. Niklus: 17.05.2016 otsustati maksejõuetuse revisjon. Komisjoni ülesandeks on anda soovitusi, töörühm 
võib komisjonilt seisukohta küsida. Siduvaid juhiseid annab töörühmale Justiitsministeerium. 
Regulaarseid kohtumisi ei ole. Järgmine kohtumine toimub siis, kui töörühmal on teemasid, mille osas 
peaks komisjon seisukoha kujundama. Komisjoni liikmetele tasu ei maksta, hüvitatakse põhjendatud 
kulud. Komisjonis osaleb juht või töörühma liige, kes teemaga on seotud. Ettepaneku kohtumiseks võib 
teha töörühma või komisjoni liige.  
 
Töörühma töö põhimõtted ja töökorraldus 
 
T. Tõnisson: tegevuskava saadame listi. Töögrupi analüüside tähtsamad tulemused arutatakse 
komisjonis läbi, seejärel lähevad kooskõlastamisele. Kontseptsioon töötatakse välja koos võimalike 
muudatuste ja  seletustega. Sellega alustame järgmine aasta. EL eesistumine mõjutab töörühma tööd. 
EL mõõde võetakse analüüsimisel kõrvale.  
 
P. Varul: komisjon ei saa piirduda pelgalt mõttevahetusega, vaid jõuab ka mingile otsusele. Seisukohad 
tuleb fikseerida. 
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Otsustati: ühtne seisukoht kujundatakse välja, mis on enamuse poolt toetatud. Justiitsministeerium 
võtab suure tõenäosusega komisjoni seisukoha aluseks. Tegevuskava saadetakse listi arvamuse 
avaldamiseks.  
 
 
Maksejõuetuse ombudsman 
 
I. Niklus: Ombudsmani teema mõjutab kõiki revisjoni teemasid, seetõttu peab valitsus selle enne heaks 
kiitma. Käisime Soomes pankrotiombudsmani bürooga tutvumas. Neil on see häid tulemusi andnud. 
Huvitava infona toodi välja, et ka Soomes on raugemiste arv on suur aga nad ei näinud selles probleemi. 
Oleme vaadanud ka Rootsi ja Läti süsteemi aga Eestile sobib Soome mudel kõige paremini. Kõike ei 
tasu teha nii nagu Soomes, aga põhijooned võiksid sarnased olla. Nii suurt bürood ei ole meil vaja, kuid 
ombudsmanil peab olema õigus viia läbi erakorralisi auditeid, erihaldust (juhitud menetlus, kahju 
hüvitamise nõuded), juhiste koostamise pädevus, üldise järelevalve pädevus, statistika kogumine. 
Riigipoolne panus ligikaudu 500 000 eurot. Raha saadakse tagasi pankrotimenetlustest. Riigi palgal võiks 
olla 2-3 inimest. Praegu on suhteliselt vähe panustatud sellele, et uurida, mida võlgnikud enne pankrotti 
on teinud, ressursse selleks praegu ei ole. Riigi ülesannete struktuuri vaadates sobiks pigem 
Justiitsministeeriumi haldusalasse mitte iseseisev ombudsmani büroo nagu õiguskantsler, otsustes on 
sõltumatud. Täna tuleb ära otsustada, kas idee on hea ja kas minna ministri ette. Sellega peaks 
analüüside tegemisel arvestama.  
 
K. Kerstna-Vaks: Soome eeskuju oleks kõige õigem. Eraldi on vaja otsustada, mis saab kohtulikust 
järelevalvest? Kui jäävad mõlemad, siis kuidas suhestuvad. Kindlasti on vaja korralist finantseerimist, 
mitte ei juhtuks nii nagu võrdõigusliku volinikuga. Bürood saavad pidada väga praktikat teadvad 
inimesed, mitte ainult juura haridusega vaid ka majandusinimesed. 3 inimest on liige vähe, kui valvavad 
nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid.  
 
I. Niklus: palgasumma ühe nõuniku palk, 4x2000, 130 000 eurot on aastane palgakulu.  
 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: pooldame institutsiooni loomist, poliitilistest institutsioonidest 
eraldi. Võiks olla koja juures.  
 
Eesti Pangaliit: ombudsmani näol on tegemist riikliku partneriga, tsentraliseeritud järelevalve, kui oleks 
koja juures, siis ei oleks selline nagu Soomes, austusvääne inimene ise komplekteerib meeskonna nagu 
õiguskantsler.   
 
P. Varul: küsimus ei ole järelevalves. Menetluste raugemise vältimine on peaeesmärk ja juhatuse liikmete 
vastutus. Ombudsman võtab üle ja tegeleb ka juhatuse liikme vastutusega, suurendavad pankrotivara, 
nõuavad juhatuse liikmelt tagasi. Juhatuse liikmed hakkavad siis distsiplineeritumalt käituma. Arvestada 
Soome kogemusi, et hakkab raha tagasi tooma. 
 
I. Niklus: eriauditi raha saavad nad peaaegu alati tagasi.  
 
Eesti Advokatuur: ombudsmani on vaja aga seda ei ole järelevalveks vaja luua. Pigem selleks, et kaitsta 
võlausaldajat, kogu majanduskeskkonda muuta paremaks. Tagasivõitmisel peaks raha võlausaldajani ka 
jõudma, mitte ainult riigile. Advokatuur ei pretendeeri sellele, et seda ülesannet endale võtta. 
Ombudsmani juures võiks olla nõukoda, kes töötab välja soovitusi, seal on advokatuuril huvi osaleda. 
 
I. Niklus: Soomes oli 6-8 töötajat, nad on projektijuhid, teenust saab sisse tellida, ise saavad ka teha. 
Lätis oli 50-60, Rootsis samapalju. Ametnike arvu suurendamine ei lähe meie riigi suundadega kokku. 
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Kaubandus-Tööstuskoda: pooldame ombudsmani loomist, peaeesmärk peab olema pahatahtlike 
võlgnike leidmine ja vastutusele võtmine. 
 
I. Niklus: Soomes nemad ei karista vaid annavad info (eriauditi tulemused) edasi politseile.   
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: tuleks välja tuua, millised on lisaks kuludele ka tulud, üks 
küsimus on riiklike nõuete prioriteetsuse küsimus, kas see peab olema läbiv põhimõte või võib olla ka 
paindlikum. Riiginõuete all mõtlen ka maksunõudeid.  
 
Keskkriminaalpolitsei: Kui auditi käigus kogutakse dokumente, mis vastavad KrMS nõuetele, siis saab 
neid kasutada. Eriaudit ei ole iseseisev tõend, mille alusel saaks süüdi mõista. Kui on ekspertarvamus (nt 
halduri ettekanne), siis saab kasutada. Peab seadust muutma. Kas ombudsmanil on lihtsam võlgniku 
pahatahtlikku käitumist tõendada kui politseil? Ombudsmanil on mõtet siis, kui see on tehtud korralikult ja 
see ei tule (rahastuse mõttes) kellegi teise arvelt. Millised võiksid olla ennetavad meetmed? Töörühm 
võiks seda analüüsida.  
 
P. Varul: teadmine, et juhatuse liikmed ei pääse, siis see andis soomlastele häid tulemusi. Juhatuse 
liikmed ei julge siis enam raugemise seisu lasta.  
 
I. Niklus: ombudsman peaks suutma aastas tegeleda 30-40 menetlusega. Konkreetne arv sõltub juba 
sekkumise määrast – kas eriaudit või avalik haldus.  
 
K. Kerstna-Vaks: kui nad on ainult projektijuhid ja tegelevad 30-40 raugenud menetlusega, siis on 
rahastus piisav.  
 
Eesti Advokatuur: tuleb mõelda, kuidas ombudsman oma raha tagasi saab, nt massikohustused. Kui 
tõend on ainult ombudsmani eksperdi arvamus, aga halduri oma ei ole, siis see ei ole mõistlik.  
 
I. Niklus: kokkuvõte: kõik toetavad ombudsmani institutsiooni loomist. Peab olema hästi varustatud raha 
ja inimestega. Peamine on preventiivne eesmärk, et oleks vähem raugemisi ja pahatahtlikku tegevust. 
Haakumine kriminaalmenetlusega tuleb läbi mõelda. Lisaks järelevalve vahekord aukohtu, 
Justiitsministeeriumi ja ombudsmani vahel. Viimast küsimust ministri lauale ei panda. Konkreetsed 
numbrid välja tuua, milline on riigile otsene kasu.  
 
Rahandusministeerium: ei ole maksu ja eelarve poole pealt veel arutanud, aga riik on „pankrotimeistrite“ 
tõttu kindlasti palju kaotanud. Saadan konkreetsed arvud. 
 
Otsustati: pankrotiombudsmani osas avaldasid arvamust kõik komisjoni liikmed, kes toetasid Soome 
maksejõuetuse ombudsmani taolise institutsiooni loomise vajadust ka Eestis. Eelkõige nähti kasutegurina 
võlgniku tegevuse uurimist ja sellega pahatahtlike pankrotimenetluse vähenemist. Eriti rõhutati, et selline 
maksejõuetuse institutsioon peab olema kujundatud õiguslikult läbimõeldult (eriti tema järelevalve 
pädevus) ja omama ka piisavalt tööjõudu ja rahalisi vahendeid, et suudaks mõjutada praegust trendi, et 
enamus pankrotimenetlusi raugeb ilma, et keegi selgitaks välja, kas tegemist on pahatahtliku pankroti 
tekitamisega või mitte.  
 
 
 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
   

(allkiri)  (allkiri) 
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Indrek Niklus  Triin Tõnisson 

Juhataja  Protokollija 
 
 


