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Pankrotihalduri, saneerimisnõustaja ja eksperdi tegevusega seotud justiitsministri 

määruste muutmieelnõu seletuskiri 

 

 

1. Sissejuhatus 

1.1. Sisukokkuvõte 

 

Eelnõukohase määrusega muudetakse justiitsministri 11. oktoobri 2010. a määrust nr 33 

„Pankrotihalduri eksami erialateadmiste testi valdkonnad ja hindamise kord“. Määrust 

muudetakse kohtutäituri seaduse § 95 lõike 3 alusel ja saneerimisnõustajate kutsekogu 

liikmeteks lisamise tõttu. 

 

Määrusega muudetakse justiitsministri 21. mai 2010. aasta määrust nr 17 „Nõuded 

pankrotihalduri täiendusõppele ja täiendusõppe maht“. Määrust muudetakse kohtutäituri 

seaduse § 97 lõike 1 alusel ja saneerimisnõustajate kutsekogu liikmeteks lisamise tõttu. 

 

Määrusega muudetakse justiitsministri 9. jaanuari 2009. aasta määrust nr 1 „Saneerimisnõustaja 

ja eksperdi tasu ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasu piirmäärad“. 

Määrust muudetakse saneerimisseaduse § 18 lõike 4 alusel. Määrust muudetakse seoses 

eksperdi regulatsiooni vähendamisega saneerimisseaduses ja saneerimisnõustaja tasustamis-

küsimuste täpsustamisega. 

 

Määrusega muudetakse justiitsministri 30. detsembri 2009. aasta määrust nr 48 

„Pankrotihalduri toimikule ja pankrotimenetluses koostatavatele dokumentidele esitatavad 

nõuded“. Määrust muudetakse pankrotiseaduse § 60 lõike 5 alusel. Määrust muudetakse 

seetõttu, et pankrotihalduritele antakse võimalus avada menetluspõhine maksekonto. 

 

1.2. Ettevalmistaja 

 

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse 

talituse nõunik Kristiina Padu (tel 620 8163, kristiina.padu@just.ee). Eelnõu on keeleliselt 

toimetanud õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetaja Airi Kapanen 

(airi.kapanen@just.ee). 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs  

§ 1. Justiitsministri 11. oktoobri 2010. a määruse nr 33 „Pankrotihalduri eksami 

erialateadmiste testi valdkonnad ja hindamise kord“ muutmine 
 

Määrust muudetakse seoses saneerimisnõustajate lisamisega kutsekogu liikmeteks (vt selle 

kohta füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu seletuskirja saneerimisseaduse muutmise 

kohta, täpsemalt 3. ptk). Saneerimisnõustajale nähakse ette samasugune eksami sooritamise 

korraldus nagu pankrotihaldurite puhul, muu hulgas sätestatakse vajalikud erandid. 

 

Määruse pealkirja, § 1 pealkirja, § 1 lõiget 1 ning § 3 lõikeid 7 ja 8  täiendatakse viitega 

saneerimisnõustajatele, kuna määrus hakkab reguleerima ka saneerimisnõustaja eksami 

korraldust. 

 

Paragrahvi 2 pealkirja täiendatakse viitega pankrotihaldurile, kuna edaspidi reguleerib see 

paragrahv ainult pankrotihalduri erialateadmiste testi valdkondi. Saneerimisnõustajate puhul 

reguleeritakse vastav korraldus eraldi §-s 21. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=131122010051&id=13091531!pr18lg4;13091531!pr33lg3
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=131122010051&id=13091531!pr18lg4;13091531!pr33lg3
mailto:kristiina.padu@just.ee
mailto:mari.koik@just.ee
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§ 2. Justiitsministri 21. mai 2010. a määruse nr 17 „Nõuded pankrotihalduri 

täiendusõppele ja täiendusõppe maht“ muutmine 
 

Määrust muudetakse seoses saneerimisnõustajate lisamisega kutsekogu liikmeteks (vt selle 

kohta füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu seletuskirja saneerimisseaduse muutmise 

kohta, täpsemalt 3. ptk). Saneerimisnõustajale nähakse ette sarnane täiendusõppe korraldus 

nagu pankrotihaldurite puhul, muu hulgas sätestatakse vajalikud erandid.  

 

Määruse pealkirja ja §-i 1 täiendatakse viitega saneerimisnõustajatele, kuivõrd määrus 

hakkab reguleerima ka saneerimisnõustaja täiendusõppe korraldust ja mahtu. 

 

Paragrahvi 2 muudetakse selliselt, et kehtiv tekst jääb reguleerima pankrotihalduri 

täiendusõppe mahtu. Paragrahvi 2 lisatakse lõige 2, milles reguleeritakse saneerimisnõustaja 

täiendusõppe mahtu. Saneerimisnõustaja täiendusõppe mahu puhul on võetud aluseks 

pankrotihalduri täiendusõppe maht ning arvestatud, et saneerimismenetlusi on vähem kui 

pankrotimenetlusi. Seetõttu on järeldatud, et saneerimisnõustaja täiendusõppe maht peaks 

olema väiksem.  

 

Juhime tähelepanu, et täiendusõppe mahu kohta on pakutud kaks alternatiivi ning 

huvigruppidelt palutakse võimalusel hinnangut, millise mahuga täiendusõpe vastab paremini 

praktika vajadustele. 

 

Paragrahvi 3 lõiget 1 ning § 4 ja 5 täiendatakse nii, et need kehtiksid ka saneerimisnõustaja 

kohta. 

 

§ 3. Justiitsministri 9. jaanuari 2009. a määruse nr 1 „Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasu 

ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasu piirmäärad“ muutmine 

 

Määrust muudetakse saneerimisseaduses eksperti puudutava regulatsiooni vähendamise ja 

muutmise tõttu (vt täpsemalt füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu seletuskirja 

saneerimisseaduse §-de 30−34 muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta).  

 

Määruse pealkirjast jäetakse välja viide eksperdile, kuna määrus ei reguleeri enam eksperdiga 

seonduvat.  

 

Määruse aluseks olevaid volitusnorme muudetakse, kuna SanS-i § 33 tunnistatakse 

kehtetuks. Määruse kehtestamise aluseks jääb edaspidi SanS-i § 18 lõige 4. 

 

Paragrahvi 1 lõikest 1, § 4 pealkirjast ja sisust jäetakse välja viited eksperdile, kuna määrus 

ei reguleeri enam eksperdiga seonduvat.  

 

Paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse nii, et saneerimisnõustaja tasu suuruse arvutamise aluseks 

ei ole edaspidi mitte ainult ümberkujundatavate nõuete summa, vaid selliste 

ümberkujundatavate nõuete summa, mis saneerimiskava alusel rahuldatakse. Riigikohus on 

käsitlenud saneerimisnõustaja tasu tsiviilasjas nr 3-2-1-25-11 ja juhtinud kohtute tähelepanu 

kohtu ülesannetele saneerimisnõustaja tasu määramisel. Riigikohus osutas, et kohus peab 

esmajoones hindama, kas saneerimisnõustaja tasuga ei kahjustata ebamõistlikult ettevõtja 

võlausaldajate huve. Kolleegiumi arvates ei tähenda ümberkujundatavate nõuete kogusumma 

piirmäärade § 5 lõike 2 tähenduses, millest lähtutakse saneerimisnõustaja tasu arvutamisel, 



3 

 

mitte nõuete kogusummat, mida soovitakse ümber kujundada, vaid nende nõuete kogusummat, 

mis saneerimiskava alusel rahuldatakse, st nõudeid, mida ei tühistata. Selline tõlgendus 

stimuleerib saneerimisnõustajat paremini võlausaldajate huvides tegutsema.1 

 

Paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse nii, et saneerimisnõustajale alammäärast väiksema tasu 

määramine on õigustatud ka siis, kui saneerimisnõustaja rikub oma töökohustusi. See annab 

kohtule laiema kaalutlusõiguse saneerimisnõustaja tasu kujundamisel olukorras, kus 

saneerimisnõustaja ei ole toiminud korrektselt. 

 

Paragrahvi 5 lõige 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks, kuna juhul, kui saneerimisnõustaja on 

oma ülesandeid täitnud tulemuslikult, on tal õigus saada tulemustasu. 

 

Paragrahvi 5 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks kui ebavajalik. Kehtiv § 5 lõige 5 näeb ette, et 

saneerimisnõustaja tasu suurus ei või olla väiksem kui üks protsent saneerimiskavaga 

ümberkujundatavate nõuete kogusummast. Samas, muu regulatsiooni kohaselt peaks 

saneerimisnõustaja tasu jääma alam- ja ülemmäära vahele ning see sisaldab kohtu diskretsiooni. 

 

Paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 7, milles sätestatakse tulemustasu ülempiir. Tulemustasu 

ülempiiriks määratakse 25% saneerimisnõustajale määratud põhitasust. Sel moel on 

tulemustasu võlgnikule, võlausaldajatele ja saneerimisnõustajatele etteaimatav. 

 

Paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks, kuna määrus ei reguleeri enam eksperdiga seonduvat.  

 

Paragrahvi 8 pealkirja ja lõiget 3 muudetakse nii, et jäetakse välja viited eksperdile, kuna 

määrus ei reguleeri enam eksperdiga seonduvat.  

 

Paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 5, milles sätestatakse, et saneerimisnõustaja tegevusega 

seotud üldised kulud, sealhulgas büroo pidamise kulud, sidekulud ja riigisisesed reisikulud, 

sisalduvad saneerimisnõustajale määratud tasus ega kuulu eraldi hüvitamisele. See on sarnane 

põhimõte, nagu viidi sisse pankrotihaldurile kulude hüvitamise kohta alates 1. veebruarist 2021, 

vt täpsemalt PankrS-i § 23 lg 2 ja § 65 lg 1. 

 

Paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse sõnaga „kuni“, tagamaks, et ka saneerimiskava üle 

järelevalve teostamise eest tasu määramisel on kohtul võimalik võtta arvesse järelevalvele 

kuluvat töökoormust jms. 

 

§ 4. Justiitsministri 30. detsembri 2009. a määruse nr 48 „Pankrotihalduri toimikule ja 

pankrotimenetluses koostatavatele dokumentidele esitatavad nõuded“ muutmine 
 

Määrust muudetakse, kuna pankrotihaldurile luuakse võimalus avada pankrotimenetluse põhine 

maksekonto. Vt selle kohta täpsemalt füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu 

pankrotiseaduse täiendamiseks §-dega 1321 ja 1322 kohta ja selle kohta antud selgitusi eelnõu 

seletuskirjast. 

 

Paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse nii, et ka maksekonto avamise kohta peavad halduri 

toimikus edaspidi olema dokumendid. Tegemist on olulise infoga selle kohta, kus asub 

                                                           

1 Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs (2020). [analüüs-kontseptsioon]. 

Toomas Saarma, Tarmo Peterson, Kersti Kerstna-Vaks, Peeter Viirsalu, Annemari Õunpuu, Anto Kasak. 

Tallinn: Justiitsministeerium, lk 434. https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/analuus-kontseptsioon.pdf. 
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võlgniku raha ja kuidas on sellega arveldatud. See muudatus on oluline vajadusel järelevalve 

teostamise seisukohast. 

 

Paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 101, milles sätestatakse, et pankrotivara 

valitsemisega seoses peavad toimikus ajalises järjestuses sisalduma ka võlgnikupõhise 

maksekonto väljavõtted vähemalt igal kuul või vastavalt sisse- ja väljamaksetele, kui need on 

tehtud harvemini, ning menetluse lõpetamise ja toimiku uuele haldurile üleandmise seisuga. 

See info tagab järjepidevuse võlgniku varade valitsemisega seonduvas dokumenteerimises ja  

vajaduse korral järelevalve teostamises. 

 

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõul ei ole puutumust Euroopa Liidu õigusega. 

 

4. Määruse mõjud 

 

Määrusega kaasnevate muudatuste mõju on hinnatud füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse 

eelnõu2 ettevalmistamisel. 

 

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 

eeldatavad tulud 

 

Määruse rakendamisega ei kaasne lisategevusi ega -kulusid. 

 

6. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. juulil 2022, kuna siis jõustub füüsilise isiku maksejõuetuse seadus. 

 

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Eelnõu esitatakse arvamuse avaldamiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale, Eesti 

Advokatuurile, kohtutele, Eesti Kohtunike Ühingule, Õiguskantsleri Kantseleile, Eesti Juristide 

Liidule, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale, Tallinna 

Tehnikaülikooli õiguse instituudile, Eesti Võlausaldajate Liidule, maksejõuetusõiguse revisjoni 

II etapi töörühmale, Tartu Maakohtu kohtunikule Ülle Raagile, Eesti Võlanõustajate Liidule, 

võlanõustajatele Ester Saagile ja Evelyn Eichhorstile ning kooskõlastamiseks 

Rahandusministeeriumile, kes VVR-i § 6 lõike 3 kohaselt annab õigusaktide eelnõude ja muude 

küsimuste korral hinnangu ka nende rakendamisega kaasnevate kulude ja tulude kohta, ja 

Sotsiaalministeeriumile. Teistele ministeeriumidele eelnõu kooskõlastamiseks ei esitatud, sest 

ministeeriumid, sh Rahandusministeerium ja Sotsiaalministeerium, on kooskõlastanud 

seaduseelnõu, millest lähtudes on ette valmistatud käesolev määruse eelnõu, samuti ei puuduta 

käesoleva määruse eelnõu ühegi teise ministeeriumi valitsemisala.  

 

Heddi Lutterus 

asekantsler 

                                                           
2 Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE). 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/e8d8a377-75b6-446e-81fd-

11d0c256b73a/F%C3%BC%C3%BCsilise%20isiku%20maksej%C3%B5uetuse%20seadus. 


