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Maksejõuetusõiguse revisjoni 
lähteülesande projekti 
kooskõlastamine 
 

Käesolevaga kutsume Teid üles esitama arvamusi ja ettepanekuid maksejõuetusõiguse revisjoni 
lähteülesande projekti kohta. Lähteülesande projektis on kirjeldatud revisjoni läbiviimise põhjendusi, 
plaanitavat ulatust, viisi ja üldist tegevuskava, samuti maksejõuetusõiguslike probleemide kaardistust 
koos asutuste ja huvirühmade arvamuste ja võimalike analüüsi ülesannetega. Lähteülesande 
projekti koostamisel on suuresti arvesse võetud 2015 a. II pooles laekunud huvigruppide arvamusi ja 
ettepanekuid maksejõuetusõiguse probleemide ja võimalike lahenduste kohta.
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Avaliku konsultatsiooni raames ootame täiendavaid märkuseid ja ettepanekuid lähteülesande 
projekti kohta, eelkõige, kas lähteülesande projektis on kajastatud kõik olulised 
maksejõuetusõiguslikud probleemid, mida tuleks maksejõuetusõiguse revisjoni raames analüüsida. 
Samuti ootame arvamusi selle kohta, kas maksejõuetusõiguse revideerimine välja pakutud ulatuses 
ja kujul on Teie hinnangul põhjendatud. 

Tagasisidet ootame 26. veebruariks meiliaadressil kodifmaksejouetus@just.ee märkides pealkirjaks 
„Maksejõuetuse revisjon“. Juhime tähelepanu sellele, et käsitleme Teie pöördumist üksnes sisendina 
revisjoni lähteülesande koostamisel ja sellest tulenevalt ei vasta sellele, nagu näeb ette 
selgitustaotlustele ja märgukirjadele vastamise kord. Samuti ei ole tagatud, et kõik esitatud 
arvamused ja ettepanekud lähteülesandes ära märgitakse. Valminud lähteülesanne avalikustatakse 
Justiitsministeeriumi kodulehel. Justiitsministeeriumil on õigus avalikustada ka lähteülesande 
koostamise raames esitatud arvamused ja ettepanekud. 

Pärast avalikku konsultatsiooni koostatakse saadud tagasiside pinnalt läheülesande lõplik versioon.  
Selle alusel otsustatakse, kas revisjoni projekti teise etapiga ehk revisjoni etapiga alustamine on 
vajalik. Kui ettevalmistavas etapis jõutakse arusaamale, et maksejõuetusõiguse revisjon on vajalik, 
siis viiakse revisjon läbi.  

Nii revisjoni ettevalmistav etapp kui ka revisjoni etapp viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa 
Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest rahastatava projekti „Õiguse kodifitseerimine“ 
raames.  

Siiani läbiviidud ja hetkel veel asetleidvate kodifitseerimis- või revisjoni projektide kohta leiate 
informatsiooni Justiitsministeeriumi kodulehelt.  
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 Huvigruppide tagasiside on leitav Justiitsministeeriumi kodulehelt; vt ka Justiitsministeeriumi 18.08.2015 

pressiteadet „Justiitsministeerium asub ette valmistama maksejõuetusreformi“. 
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Sama: Eesti Arengufond, Ametiühingute Keskliit, Audiitorkogu, Avatud Eesti Fond, Eesti Juristide 
Liit, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti 
Kohtunikuabide Ühing, Eesti Korteriühistute Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti 
Pangaliit, Eesti Pank, Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate 
Assotsiatsioon, Eesti Väärtpaberikeskus, Ettevõtluse Arendamise SA, Finantsinspektsioon, Harju 
Maakohus, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Maksu- ja Tolliamet, Mittetulundusühingute ja 
Sihtasutuste Liit, NASDAQ OMX Tallinn, Notarite Koda, Pärnu Maakohus, Raamatupidamise 
Toimkond, Riigikohus, Riigikontroll, Tallinna Ringkonnakohus, Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse 
Instituut, Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia, Tartu Maakohus, Tartu Maakohtu registriosakond, Tartu 
Ringkonnakohus, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Teenusmajanduse Koda, Viru Maakohus, 
Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Era- ja Riskikapitali assotsiatsioon, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti 
Koostöö Kogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, 
Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maaeluministeerium, 
Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium. 
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