
 
 

 
 
 

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

1 
 

 

MAKSEJÕUETUSÕIGUSE REVISJONI KOMISJONI KOOSOLEKU PR OTOKOLL 

 

 

Tallinn 26.06.2019   

  

Algus kell  10.00 Lõpp kell  12:10 

 

Juhatas:  Vaike Murumets  

Protokollis: Kristiina Padu 

Võtsid osa:  Vaike Murumets (Justiitsministeerium), Kristiina Padu (Justiitsministeerium), Triin 
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Päevakord: 

1. Päevakorra tutvustus 

2. Maksejõuetusinstitutsiooni loomine  

3. Kohtute spetsialiseerumine maksejõuetuse asjadele 

4. Nõuete kirjalik kaitsmine ja kohtulik tunnustamine 
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5. Halduri tasu süsteemi ümberkujundamine 

 

1. Päevakorra tutvustus 

V. Murumets: Salvestame vestlust protokolli jaoks. Põhiteemasid on 4. Arutame 
maksejõuetusinstitutsiooni loomist, kohtute spetsialiseerumine maksejõuetuse asjadele, nõuete kirjalik 
kaitsmine ja kohtulik tunnustamine, halduri tasu süsteemi ümberkujundamine. Selgitame täna praegusi 
seisukohti, vahetame mõtteid. Komisjoni liikmetel on õigus kõikide teemade osas esitada ka kirjalikke 
seisukohti. 

2. Maksejõuetusinstitutsiooni loomine 

K. Padu : Teema tutvustamine 

M. Kadak:  KPK on teinud ettepaneku, et maksejõuetuse institutsioon võiks olla KPK juures, puutumust 
on palju rohkem.  

P. Varul:  Ei toeta KPK juurde loomist. Mis on põhjendus Konkurentsiameti juurde luua? 

K. Padu:  Algselt plaanisime eraldi ametina, kuid see ei leidnud poliitiliselt toetust. Kõige parem võimalik 
variantidest ongi Konkurentsiamet, mis on Justiitsministeeriumi haldusalas ja tegeleb samuti 
ärikeskkonna järelevalvega.  

P. Varul:  Võiks olla Justiitsministeeriumi juures. Aga kõige olulisem on, et tal oleks oma struktuur, 
eelarve ja pädevus. Põhitegevus peaks olema raugemiste vältimine. 

T. Eipre:  Maksejõuetuse institutsiooni tegevuse raskuspunkt peaks olema võlgniku kontrollimisel, mitte 
niivõrd halduri järelevalvel. Halduri järelevalvet kontrollitakse juba mitmelt poolt. Kas institutsioon sekkuks 
ka halduri tasu määramisse? 

J. Sirel: Pooldame ka, et raskuskese oleks võlgniku ja mitte halduri järelevalvel. Oluline on kontrollida 
raugemisi. Pädevusvaldkonnad on praegu laialt määratletud ja see põhiline eesmärk võib minna kaduma. 

K. Padu:  Institutsiooni tegevuse peamine eesmärk on võlgniku järelevalve. Samas jäetakse teenistuse 
juhatajale võimalus seada prioriteete vastavalt vajadusele. Näiteks Soome pankrotiombudsman seab iga-
aastaselt mingi kindla prioriteedi, millele keskendutakse. Halduri tasu määramise otstarbekuse 
järelevalve on sisse toodud samuti Soome eeskujul. Soomes pankrotiombudsman aitab halduri tasu 
aluseid kujundada, mis on abiks nii halduritele endale tasu küsimisel, võlausaldajatele tasu hindamisel 
kui ka kohtule tasu kinnitamisel. 

P. Varul:  Rõhuasetus peaks kindlasti olema raugemised. Asukoha poolest oleks kõige loogilisem koht 
institutsiooni jaoks Justiitsministeerium. Justiitsministeerium ju vastutab ka valdkonna õigusloome eest.  
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K. Padu:  Meie hinnangul sobib ta Konkurentsiameti juurde võimalikest valikutest kõige paremini. 
Justiitsministeeriumi osakonnana oleks institutsioon poliitikast liiga sõltuv. Konkurentsiamet on samuti 
Justiitsministeeriumi haldusalas. 

K. Siibak:  Kas ombudsmani pädevus on planeeritud kõikide maksejõuetuks muutunud äriühingute puhul 
või saaks finantsasutused välja jätta. Finantsinspektsioon teostab ka finantsasutuste üle järelevalvet. 

K. Padu:  Me oleme plaaninud finantsasutused maksejõuetuse institutsiooni pädevusest välja jätta ja 
mitte finantsinspektsiooni tegevusala kuidagi dubleerida. 

V. Murumets:  Praktiliselt oleks ka keeruline ette kujutada, et maksejõuetuse institutsioon finantsasutuse 
pankrotimenetlust saaks avaliku uurimisena läbi viia, kuna avalik uurimine eeldab menetluse raugemist, 
aga on keeruline ette kujutada, et finantsasutus selleni jõuaks. 

T. Eipre:  Nimetus „maksejõuetuse järelevalve teenistuse juhataja“ ei kõla prestiižselt.  

P. Varul:  Võiks vähemalt sõnast „järelevalve“ nimetuses lahti saada. „Järelevalve“ on eksitav, kuna 
rõhuasetus on ikkagi rahatute menetluste menetlemisel. 

K. Padu: Oleme mõlemaga nõus. Sõna „järelevalve“ on lihtsasti võimalik välja jätta, aga juhataja osas 
võib sõnastusettepanekuid teha. 

3. Kohtute spetsialiseerumine maksejõuetuse asjadel e 

K. Padu ja K. Kerstna-Vaks : Teema tutvustamine 

P. Varul:  Spetsialiseerumisele ei ole põhimõtteliselt põhjust vastu olla. PankrS § 82 lg 4 osas on tehtud 
ettepanek, et lisaks kohtunikule võib ka kohtujurist lahendada võlausaldajate esimesel üldkoosolekul 
häälte määramise vaidlusi. Selle üle peeti suuri vaidlusi, et kohtunik peab seda otsustama. See tagab 
võimalikult varajases staadiumis võimalikult õige häälte määramise. 

K. Kerstna-Vaks : See ettepanek tuli Justiitsministeeriumilt. Maakohtutes on segadus, kas kohtujurist 
sellist otsust teha võib või mitte ja seadus ei ole selles osas selge. Otsustuse koht, kindlasti tuleks 
seaduses selgus luua. 

T. Eipre:  Kas on mõistlik, et üle terve riigi peab maksejõuetuse menetluses peetava istungi korral sõitma 
Tartusse?  

K. Kerstna-Vaks : Mitte üle riigi. Mis puudutab kaugemal asuvaid kohti, nt saari, siis nemad peaksid 
käima Tartusse. Kogu spetsialiseerumise raskuskese seisneb selles, keda ja mis küsimuses koolitada. 
Praegu koolitatakse maksejõuetusele spetsialiseerunud kohtunikke Riigikohtu koolitusosakonna kaudu u 
üle aasta. 

M. Kadak:  Seoses sellega, kui spetsialiseerunud kohtunikke on vähem, võiks üle vaadata ka halduri 
nimetamise korra. Kohtunikel on üldjuhul enda jaoks välja kujunenud nimekirjad halduritest, keda nad 
nimetavad ja väiksema arvu kohtunike puhul võib ka nimetatavate haldurite ring väiksemaks jääda. 
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K. Kerstna-Vaks : Eelnõus on välja toodud, et ka haldurite nimetamine tuleks üle vaadata. Saksamaa 
eeskujul võiks anda võlausaldajatele suurema rolli haldurite nimetamisel.  

T. Eipre: Kui füüsiliste isikute maksejõuetusasjade kohtualluvust ei muudeta, siis jääb ju ka nende 
koolitusvajadus endiselt alles. Seega see ei lahendaks probleeme. Võib-olla oleks mõistlik kui igasse 
kohtusse määrata spetsialiseerunud kohtunikud. Enamus pankrotimenetlusi on praegu füüsiliste isikute 
menetlused, juriidilisi on väga vähe. 

K. Kerstna-Vaks : Kvaliteeti saab tõsta siis, kui kohtunik saab neid asju ka lahendada. Kui nt Virus on 18 
pankrotimenetlust ja 1 saneerimine aastas, siis seda on väga vähe, et kohtunik saaks neid asju 
kvaliteetselt lahendada. Asjade koondamine võimaldab kohtunikel praktilist kogemust saada. 
Maksejõuetusasjad ei sisalda ainult õigusküsimusi, vaid vajavad ka majanduslike küsimuste lahendamist. 

J. Sirel:  Kuidas praktiliselt inimese ärakuulamisõigus tagatakse, kui isik peab nt Hiiumaalt tulema? Need 
küsimused jäävad õhku. 

K. Kerstna-Vaks : Muidugi ei ole välistatud, et ka kohtunik reisib. Küll aga ei ole võimalik, et Hiiumaa 
ettevõtja kunagi mandrile ei peaks minema. Sellised võimalused on neil olemas. Lisaks toimib ka 
kohtumajade vaheline telesild. Juriidiliste isikute puhul ei ole tohiks olla probleemiks digitaalsete 
vahendite kasutamisel. 

J. Sirel:  Võimalik, et Tallinnasse oleks Hiiumaalt siiski lihtsam liikuda. 

P. Varul:  Tulles tagasi haldurite nimetamise juurde, siis väga häid lahendusi ei paku ka võlausaldajatele 
suurema rolli andmine. Võib-olla mõelda sellele, et maksejõuetuse teenistus võiks halduri kohtule välja 
pakkuda, nii nagu Lätis teeb maksejõuetusamet. Kui võlausaldajatele suuremat rolli anda, siis võib-olla 
kehtiva seaduse loogika järgi üks tiir veel lisada, et võlausaldajad saavad kohtuniku nimetatud halduri 
tagasi lükata ja ise ettepaneku teha. Aga kindlasti ei tohiks võlausaldajatele liiga suurt otsustust anda. 

T. Eipre:  Võib-olla midagi taolist nagu täituritel on avalik-õiguslike nõuete määramisel. Süsteem, kus 
arvuti määrab ja kohtunikule sobib. 

K. Kerstna-Vaks : Sellisel juhul peavad haldurid kohe arvestama, et neile tehakse erinevad 
kvalifikatsioonid, astmed, kategooriad. Arvuti saab haldurit valida ainult kindlate kriteeriumite alusel. 
Saksamaa on läinud seda teed, et võlausaldajate rolli on suurendatud. Saksa kohtunikele see küll ei 
meeldi. Kui võlausaldajatel on halduri nimetamise suhtes konsensus, siis kohtul sõnaõigus puudub. 
Arvutil põhinev protsess muidugi säästab aega võrreldes sellega. Aga see on hoopis midagi muud. Ka 
arvuti võib eksida ja kes siis vastutab selle nimetamise eest.  

P. Varul:  See võiks olla üks asi probleemide nimekirjas. Kindlasti ei saa loobuda põhimõttest, et peab 
olema kohtu usaldus. Ei tohi tekkida olukorda, kus suuremad võlausaldajad saavad liiga suure 
otsustusvõimaluse halduri nimetamisel. Võlausaldajate konsensuse osas võib mõelda. 

4. Nõuete kirjalik kaitsmine ja kohtulik tunnustami ne 

K. Padu:  Teema tutvustamine 
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P. Varul:  Muudatus on põhimõtteliselt õige. Regulatsioon vajab veel küll mitmeid täpsustusi. Siin on 
praegu kirjas, et nimekirja kinnitab kohus, aga nimekirja peab pidama haldur. Kohus peaks tegelema 
ainult nende nõuetega, millele on vastuväited. Kohus ei peaks mitte nimekirja kinnitama, vaid peaks 
tunnustama nõuded, tegema otsuse nõuete vaidluste osas. Paragrahv 1001 lg 6 on vale koha peal, 
eelnevalt ei ole üldse kirjas sellele vajalikke eeldusi. Paragrahv 1003 lg 3 peaks ka olema eespool. 
Praegu näeb välja, et kohus teeb lõpliku nimekirja, aga see ei peaks nii olema. Miks kohus neid 
kinnitama peab. 

K. Padu: Paragrahv 1001 lg 6 asukohta võib muuta. Aga muus osas on seal mõeldud, et kohus ikkagi 
kinnitab lõpliku võlausaldajate nimekirja selliselt, et kõik nõuded selle nimekirja osaks on ja haldur eraldi 
nimekirja sellest ei pea. 

P. Varul:  Siin peaks puudutama ka avalik-õiguslike nõuete tunnustamise üle peetavate vaidluste teemat. 
Riigikohus on öelnud, et kui keegi avalik-õiguslikule nõudele esitab vastuväite, peab pöörduma 
halduskohtusse ja asi lahendatakse halduskohtus. See küsimus tuleb lauale panna. Seaduse mõte on 
olnud siin mitte vahet teha, aga Riigikohus on asju teisiti lahendanud. See peab selge olema. 
Seadusandja on juba otsustanud selle küsimuse. Paragrahv 104 lg 3 tuleks kustutada, see on sinna 
kogemata jäänud siis, kui otsustati kõik nõuded maakohtu alla viia. Tuleks luua üldklausel, et kõik nõuete 
vaidlused alluvad maakohtule. 

K. Padu:  Praegu ei ole seda revisjoni teemade hulka võetud ja nõuete tunnustamise kohtualluvust pole 
avalik-õiguslike nõuete puhul plaanis muuta. 

T. Eipre:  Olen nõus, et sellel teemal peaks midagi ütlema. Need nõuded, eriti arvestades 
spetsialiseerumist, võiksid olla ühes kohas. See tekitab segadust, kui on võimalik pöörduda erinevatesse 
kohtutesse. Ja kui muidu pöördub isik, kelle nõue vaidlustati, siis antud juhul on segane, kas peab 
võlausaldaja kohtusse pöörduma või see, kes vaidlustas. Lisaks on tekkinud praktika, kus tehakse 
maksuettekirjutusi ja vastutusotsuseid pankrotimenetluse ajal ja saadetakse neid lisaks. Tekib küsimus, 
mis summa on tekkinud jõustunud lahendist ja milline mitte jne. Koda ei toeta ka nõudeavalduste 
esitamise aja lühendamist 1 kuu jooksul. Kui on palju nõudeid menetluses, ei jõua ka haldur neid läbi 
vaadata ja puudusi lasta kõrvaldada.  

J. Sirel:  Advokatuur ka ei toeta nõudeavalduse esitamise tähtaja muutmist. 

K. Padu:  1 kuu mõte on selles, et kui on tegemist lihtsama menetlusega, ei peaks nii kaua ootama. 
Lisaks on võimalik tähtaega pikendada kuni 4 kuuni. 

T. Eipre: See paindlikkus tekitab segadust. Lisaks peab kohus seda eraldi määrama hakkama, mis 
tõstab nende koormust. Kas võlausaldajate nimekirja kinnitamine kohtus hakkab kuidagi asendama 
jaotusettepanekut? 

K. Padu:  Ei, selle tagajärjel tekib kinnitatud võlausaldajate nimekiri, kuid see ei mõjuta jaotusettepanekut 
ega selle kinnitamist, on eraldiseisvad ka edaspidi.  

T. Eipre:  Kus on kirjas nõudeavaldustega tutvumine? 
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K. Padu:  See on siin olemas. Haldur peab võimaldama nõudeavaldustega tutvuda, muidu ei oleks 
võimalik vastuväiteid esitadagi. 

T. Eipre:  Kohtusse pöördumine, kes pöördub ja mis ajahetkel? Kas kohtu kinnitatud nimekirja peale peab 
siis uuesti pöörduma? 

A. Õunpuu: Täpsustaks seoses selle teemaga, et siin on öeldud, et kohus lahendab vaidlused küll 
sisuliselt, aga kas võlausaldaja saab kohtumääruse peale esitada määruskaebuse? Kuidas see suhestub 
sellega, et võlausaldaja saab veel hagi esitada? 

K. Padu:  Hagi enam ei esitataks.  

A. Õunpuu:  Kohtute jaoks võib asja lahendamise tähtaeg 30 päeva olla lühike. 

T. Eipre:  Kas kinnitatud võlausaldajate nimekirja saab ka muuta? 

K. Padu:  Määrust, millega kohus võlausaldajate nimekirja kinnitab, saab samuti muuta.  

P. Varul:  Paragrahv 1003 lg 3 p 6 ei ole õige koha peal. Senini ei ole seda nii käsitletud. Kui võlgnik on 
olnud lohakas ja jätnud maksunõude vaidlustamata, siis siin peab olema võlausaldajatel ja halduril 
võimalus see nõue üle kontrollida ja vajadusel vaidlustada. See on ühistes huvides.  

V. Murumets:  Sellisel juhul see maksuvaidlus tuleks ka sellesse samasse hagita menetlusse? 

P. Varul: Jah. Ja see paragrahv 104 lg 3 tuleks ka kehtetuks tunnustada. Selguse mõttes tuleks kirja 
panna, et ka avalik-õiguslikud nõuded tuleks lahendada üldkorras. 

K. Kerstna-Vaks:  Kui nõuete kaitsmine hakkab toimuma hagita menetluses, siis ilma 
spetsialiseerumiseta ei kujuta seda küll ette. Kindlasti tekivad ka probleemid selles, mis on 
uurimisprintsiibi piirid.  

5. Halduri tasu süsteemi ümberkujundamine 

K. Padu ja K. Kerstna-Vaks:  Teema tutvustamine. 

P. Varul: Põhiküsimus selles on ühildada see, et pankrotimenetluse kulud oleksid kontrolli all, aga samal 
ajal oleks töö ka halduritele motiveeriv. Praegune süsteem lähtub sellest, kuidas haldur üritab 
suurendada pankrotivara. Mis see lähtealus nüüd oleks? Kas tunnitasu või kuidas on pankrotivara 
suurendatud? Siis tunnitasu oleks sekundaarseks ja abistavaks. Ega haldur ei ole ju tööl seal, haldur 
teeb tükitööd. Ajutine haldur on eraldi teema. Tuleb kaaluda, mis on lähtemoment. Kindlasti on õige see, 
et kulud peavad olema tasu sees. Õigusabi kulud, mida haldur võib teha, peaksid olema erandlikud. 
Üldised kulud peavad olema tasu sees, eraldi tuleb vaadata, millised kulud ei ole. 

T. Eipre:  Põhiprobleem on veel selles, et haldur teeb aastaid tööd ja tasu määratakse alles 
lõpparuandes. Seniajani on haldurile ebamäärane, milline tema tasu olema saab. Kui on esimene 
üldkoosolek, esitab haldur kalkulatsiooni kuludest ja tasust. Soomes pidi see niimoodi olema. Siin 
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ettepanekus see selliselt sees ei ole, me seda mõistlikuks sellisena nagu ettepanekus, ei pea. Kui 
võlausaldajad on nõus tasuga, siis see annab haldurile kindlustunde, et tema tasu ei hakata 
lõpparuandes vaidlustama. Ka ei ole Riigikohtu seisukoht, et kui ka haldurile esialgne tasu 
kohtulahendiga määratakse, tuleb ka jaotusettepanek, võib neis otsustatud halduri tasu ikkagi 
lõpparuandes veel vaidlustada. Aga haldur on aastaid tööd teinud. See on ootamatu. Võlausaldajad 
saavad oma raha kätte, jagavad ära. Ja ainus koht, kust veel juurde raha saada, on halduri tasu 
vaidlustamine. See peaks olema välistatud. 

Teine mure on see, et haldur teeb esialgse kalkulatsiooni esimesel võlausaldajate üldkoosolekul, aga 
praktikas võlgnik ei ole veel haldurile raamatupidamistki esitanud. Sellisel juhul on halduril raske hinnata 
nt tagasivõitmise võimalusi ja ta tegelikult ei tea, mis toimuma hakkab. Seega ka kuluvat tööaega. Aga 
tagajärg tuleb §-st 66, kus on kirjas, et kohus määrab tasu esialgsest tööajaarvestusest lähtuvalt. See 
võib haldurile väga kahjulikuks osutuda. Ja siis see, et 6 kuud pärast menetluse kestmist, peaks ikkagi 
mingi esialgse tasu määrama, see on hea. Aga peaks olema kindel, et seda haldurilt enam tagasi 
nõudma ei hakata.  

Tasude nimesid on palju. Tunnitasu, toimingutasu, põhitasu, võrdlustasumäär. Raske on aru saada, 
kuidas siin tasu arvutada. Ka peaks olema mustandid, millised hakkavad välja nägema ettepanekus 
nimetatud ministeeriumi määrused.  

Tunnitasu aluseks võtmisel ei oleks ma väga pessimistlik, sest seda piiratakse võrdlustasumääraga. 

P. Varul:  Minu jaoks on probleem see, mis on prioriteetne tasu alus ja mis on abistav. Need valikud olid 
laual ka 90ndate alguses.  

T. Eipre:  Kui meil on tunnitasu ja ka toimingutasu, siis § 652 viimane lõige viitab, et see baseerub ka 
ikkagi tunnitasul.  

K. Kerstna-Vaks:  See on selleks, et teha elu lihtsamaks nii küsijale kui arvutajale. Oluline on nii see, et 
pankrotivara suureneks, kui ka see, et haldur oma töö eest tasu saaks. Riigikohus ütleb, et halduri tasu 
üle 1% ei peakski olla, küll aga jõuavad nendeni asjad, kus halduri tasu määrad, mida küsitakse, on väga 
kõrged. Keeruline on see küll, aga soomlastel on selleks juhend, mis on 15 lehekülge. Kehtiv seadus ei 
adresseeri üldse selliseid halduri tegevusi, mis pankrotivara ei suurenda, nt kuriteoteadete esitamine. 
Toimingutasu baseerub ka jah tunnitasul, aga lihtsalt see arvestatakse keskmise järgi ette ära ja 
muudetakse arvestamine lihtsamaks. See on olnud haldurite enda ettepanek.  

J. Sirel:  Kuna siin on ettepanek siduda tunnitasu määra advokatuuri avaldatava keskmise tunnitasuga. 
Arutasime advokatuuri juhatuses seda laiemalt. Advokatuur seda ei soovi. Advokaadi tunnihind kujuneb 
vabal turul ja midagi ette ütlema ei soovi hakata. Pigem võiks see olla Riigikohtu lahenditest tulenev 
mõistlik tunnitasu määr. Advokatuur ise seda avaldama hakata ei taha, seda on väga keeruline teha. See 
oleks nagu kartellikokkulepe, et ise avaldame endale mingi tunnimäära.  

M. Kadak:  Tulenevalt Riigikohtu praktikast, kui teha haldurite tasu määrad, kas riigimaksud on seal sees 
või neile lisanduvad need? Osa tasusid määratakse Justiitsministri määrusega, aga Riigikohus on nii 
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täiturite kui haldurite tasude osas öelnud, et need peavad olema määratud seadusega, kuna need on 
nagu avalikud maksud.  

T. Eipre:  Paragrahv 65 lg 2 ütleb, et tunnitasu arvestust peetakse, aga me ei käsitlenud paragrahvi 652, 
halduri toimingud. Kuidas mõeldud on, kui tunnitasu arvestusse panen kirja, et 3 tundi viisin läbi 
võlausaldajate üldkoosolekut ja määruses öeldakse, et see kestab tavapäraselt hoopis pool tundi, kas 
siis ülejäänud 2,5h ei lähe arvesse? 

P. Varul:  Nagu Kersti ise ütles, see on selgelt tööversioon, mille puhul ei saa me veel heaks kiita ei mõtet 
ega teksti, peame seda kindlasti veel arutama.  

V. Murumets: Kõik, mis väljub repliigi raamest, katsume arutada järgmisel korral. Peame arutama, 
kuidas edasi läheme. Meil on välja pakkuda järgmine koosoleku aeg 5. juulil. Lisaks võib esitada kirjalikke 
arvamusi.  

Otsustati: Järgmine maksejõuetuse revisjoni komisjoni koosolek toimub 05. juulil, kus arutatakse halduri 
tasu süsteemi ümberkujundamist, maksejõuetuse mõiste täpsustamist, asjaõigusliku tagatisõigusega 
pandipidaja õigusi pankrotimenetluses, kaitsmiseta tunnustatavate nõuete nimekirja täiendamist. 
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