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Ärikeelu kohaldamine pankrotiseaduse eri redaktsioonide alusel
Lugupeetud avaldaja
Palusite õiguskantsleril hinnata, kas põhiseadusega on kooskõlas, et Teie suhtes kehtib jätkuvalt
automaatne ärikeeld ning pankrotiseaduses puuduvad rakendussätted, mis võimaldaks kohtul
seaduse varasema redaktsiooni alusel kohaldunud automaatse ärikeelu ümber hinnata.
Kirjutasite, et Teie suhtes kohaldati ärikeeldu pankrotiseaduse (PankrS) varasema redaktsiooni
(kehtis kuni 04.01.2021) § 91 lõike 1 alusel, mis võimaldas määrata isikule automaatselt
ärikeelu. See tähendab, et kohus ei kaalunud, kas Teie suhtes kohaldunud ärikeeld on konkreetsel
juhul kohane meede. Pankrotiseaduse varasema redaktsiooni § 91 lõikes 1 sätestati, et ärikeelu
puhul ei tohi füüsilisest isikust võlgnik tema pankroti väljakuulutamisest kuni pankrotimenetluse
lõpuni kohtu loata olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ega
prokurist.
Praegu ei kohaldu ärikeeld enam automaatselt, vaid kohtul on ärikeelu kohaldamisel
kaalumiskohustus. PankrS § 91 lõige 1 sätestab, et kohus võib füüsilisest isikust võlgnikul
keelata kuni pankrotimenetluse lõpuni olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise
isiku likvideerija või prokurist.
Kõnealusel juhul on Teil kõige otstarbekam (õiguskantsleri seaduse § 25 lõike 3 punkt 4)
pöörduda kohtu poole ärikeelu ulatuse ümberhindamise taotlusega tsiviilkohtumenetluse
seadustiku (TsMS) § 475 lõike 1 punkti 12² ja § 476 lõike 1 alusel. Kohtupraktikast on teada
vähemalt üks kaasus, kus kohus on inimese taotlusel PankrS § 91 lõike 1 varasema redaktsiooni
alusel kohaldatud ärikeelu kehtiva õiguse alusel ümber hinnanud.
Pankrotiseaduse muudatused
1. Kohtu kaalumiskohustus ärikeelu kohaldamisel sätestati 05.01.2021 jõustunud
pankrotiseaduse muudatusega. Seletuskirjas on muudatuse kohta märgitud, et „taoline
automaatne ärikeeld igas füüsilise isiku pankrotimenetluses võib olla ebavajalik ja liiga piirav.
Ärikeelu seadmise vajalikkust tuleks hinnata vastavalt asjaoludele. Näiteks on võimalik, et
võlgniku tegevus mingi juriidilise isiku juhtorgani liikmena ei kahjusta kuidagi võlgniku
võlausaldajaid, vaid hoopis aitaks juhtorgani liikme tegevuse eest saadava tasu arvelt
võlausaldajate nõudeid suuremas määras rahuldada“.
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2. Niisiis on tekkinud olukord, kus isikute kohta, kelle suhtes kuulutati pankrot välja enne
05.01.2021, kehtib automaatne ärikeeld. Nende suhtes ei saanud kohus kaaluda ärikeelu
vajalikkust nii, nagu näeb ette kehtiva PankrS § 91 lõige 1. Alates 05.01.2021 saab pankroti
väljakuulutamise korral kohus PankrS § 91 lõike 1 alusel kaaluda, kas ärikeeld on konkreetsel
juhul kohane meede. Neile isikutele, kelle suhtes kohaldus automaatne ärikeeld enne 05.01.2021,
kuid pankrotimenetlus on nüüdseks lõppenud, ärikeeld enam ei kohaldu.
3. Justiitsministeeriumi ametnik selgitas õiguskantsleri nõunikule, et kõik varem kehtestatud
ärikeelud ei pruugi olla õigusvastased ja ebavajalikud. Seetõttu ei peetud õigeks kõiki enne
05.01.2021 kehtestatud ärikeelde automaatselt kehtetuks tunnistada. Lisaks märgiti, et ärikeeld
kehtestatakse isiku suhtes määrusega hagita menetluses ning kohtul on TsMS § 480 lõike 1
lause 2 alusel õigus sellist kestva toimega määrust muuta, kui selle aluseks olevad asjaolud või
õiguslik olukord on oluliselt muutunud.
4. TsMS 480 lõikes 1 on sätestatud, et kohus võib muuta määrust, millega ta on andnud
nõusoleku tehingu tegemiseks või tahteavalduse vastuvõtmiseks või on sellest keeldunud. Kohus
võib sellise määruse ka tühistada, kui seadusest ei tulene teisiti. Samuti võib kohus määruse
tühistada või seda muuta muul juhul, kui määrusel on kestev, mitte ühekordne toime ning selle
aluseks olevad asjaolud või õiguslik olukord on oluliselt muutunud.
TsMS § 480 kohaldamise eelduseks on see, et kohus saab määrust muuta, kui kohtu antud
määrus, on kestva toimega ja õiguslik olukord on oluliselt muutunud. Kõnealusel juhul on
õiguslik olukord küll muutunud (ärikeeld ei ole enam automaatne), kuid täitmata on tingimus, et
määrusel oleks kestev toime. Nimelt ei ole ärikeelu puhul tegemist määrusekohase, vaid
seadusekohase tagajärjega, mille eelduseks on pankrotimäärus. Ka asjaolu, et äriregistris tehakse
ärikeelu kanne nähtavaks pankrotimääruse alusel, seda järeldust ei väära, kuna äriregistri kanne
on informatiivse, mitte õigustloova toimega.
Kokkuvõtvalt öeldes, kohtul ei ole TsMS § 480 lõike 1 lause 2 alusel võimalik ümber hinnata
varem seadusjärgselt kohaldunud ärikeeldu, kuna kohus ei ole ärikeeldu kohaldanud oma
määrusega. Ärikeelu muutmiseks peab olema seaduslik alus.
Teie võimalused oma õigusi kaitsta
5. Teil on siiski võimalik pöörduda kohtusse TsMS § 475 lõike 1 punkti 12² ja TsMS § 476
lõike 1 alusel ning taotleda kohtult uuesti ärikeelu ulatuse hindamist.
6. PankrS varasema redaktsiooni § 91 lõikes 1 sisalduv sõnaühend „kohtu loata“ viitab sellele,
et kohus saab ärikeelu ulatust inimese taotluse alusel siiski muuta.
PankrS § 3 lõike 2 järgi kohaldatakse pankrotimenetluses tsiviilkohtumenetluse seadustikus
sätestatut, kui pankrotiseadusest ei tulene teisiti.
TsMS § 8 lõige 2 annab suunise, et menetlussuhet reguleeriva seadusesätte puudumise korral
kohaldab kohus sätet, mis reguleerib vaieldavale suhtele lähedast suhet.
TsMS § 475 lõike 2 punkti 12² kohaselt on hagita asi pankrotimenetluse algatamine, pankroti
väljakuulutamine, võlausaldajate nimekirja kinnitamine ja pankrotimenetlusega seotud asjad,
mida ei saa lahendada hagimenetluses. Riigikohus on ärikeelu määramise menetlust käsitlenud
pankrotimenetlusega seotud asjana, mida menetletakse PankrS § 3 lõike 2 kolmanda lause ja
TsMS § 475 lõike 1 punkti 12² järgi hagita menetluses (RKTsKo 22.02.2010 nr 3-2-1-124-09,
punkt 27).
TsMS § 476 lõike 1 kohaselt alustab kohus hagita menetlust omal algatusel või huvitatud isiku
või asutuse avalduse alusel.
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7. Kui kohus peaks leidma, et eespool viidatud sätted ei võimalda Teie suhtes ärikeelu ulatust
uuesti hinnata, on Teil võimalik esitada põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamise
taotlus pankrotiseaduses rakendussätete puudumise kohta, mis võimaldaks automaatse ärikeelu
ümberhindamist samamoodi, nagu on sätestatud kehtiva PankrS § 91 lõikes 1.
Loodan, et nendest selgitustest on abi.
Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Ülle Madise

Teadmiseks: Justiitsministeerium

Karolin Soo 693 8410
Karolin.Soo@oiguskantsler.ee

