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1. Sissejuhatus

Praegu eksisteerivad ELi tasandil eri vahendid, nagu Euroopa väiksemate kohtuvaidluste 
menetlus, Euroopa maksekäsumenetlus ja Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta. 
Ehkki nimetatud vahendid hõlbustavad võlgade piiriülest sissenõudmist käsitlevate 
kohtuotsuste tunnustamist, on üleminekumeetmete osas veel palju teha. 

Hinnangute kohaselt kaotavad ELi ettevõtted rahuldamata nõuete tõttu igal aastal umbes 2,6% 
oma aastakäibest. Võlgade sissenõudmist käsitlevate riiklike eeskirjade killustatus võimaldab 
võlgnikel paigutada oma raha hõlpsalt ühes liikmesriigis asuvalt kontolt teises liikmesriigis 
asuvale kontole. 

Vastavalt komisjoni aruandele1 iseloomustab praegust olukorda neli probleemi:

 tingimused pangakontodel olevate varade arestimise määruse tegemiseks varieeruvad 
liikmesriigiti märkimisväärselt2;

 paljudes liikmesriikides ei ole võlausaldajal võimalik saada teavet võlgniku 
pangakonto asukoha kohta;

 pangakonto arestimise määruse saamine ja täitmisele pööramine piiriüleste juhtumite 
puhul on üldiselt kulukam kui riigisiseste juhtumite puhul; 

 siseriiklike täitesüsteemide erinevused ja asjaomaste menetluste kestus on
võlausaldajatele tõsiseks probleemiks.

Nimetatud probleemidega tegelemiseks tegi komisjon ettepaneku võtta vastu määrus, et võtta 
siseriiklike menetluste alternatiivina kasutusele uus õiguskaitsevahend –Euroopa pangakonto 
arestimise määrus (edaspidi „Euroopa arestimismäärus”). Komisjoni hinnangul võimaldab 
pakutud meetme rakendamine ettevõtetel tagasi saada rahuldamata nõudeid kuni 600 miljoni
euro ulatuses3. 

Komisjoni peamine eesmärk on saavutada Euroopa arestimismääruse täitmisel tõeline 
üllatusmoment, et takistada võlgnikul summade väljavõtmist ja ülekandmist pangakontodelt, 
mis asuvad muus kui menetluse liikmesriigis. Sel eesmärgil nähakse ettepanekus ette, et 
Euroopa menetlus oleks kättesaadav ka enne täitekorralduse saamist võlgniku 
asukohaliikmesriigis4 ning Euroopa arestimismäärus tehtaks ex parte menetluse raames, st 
ilma võlgnikku eelnevalt ära kuulamata5. 

                                               
1 Vt aruanne määruse ettepaneku kohta (COM(2011)445, lk 3).
2 Pangakonto arestimise määrus ei ole liidu õigussüsteemis universaalne mõiste. Seevastu eksisteerivad eri 
õigussüsteemides mitmesugused üleminekumeetmed, mis ulatuvad sellistest üldistest vahenditest nagu 
maksekäsk (Iirimaa) või määrused (Taani) selliste konkreetsete vahenditeni nagu arestimiskorraldus 
(garnishment order – Malta). Vt sellega seoses komisjoni tellitud ja 2011. aastal avaldatud uurimust, mille 
teostas ettevõte Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES), esitades võrdleva analüüsi siseriiklike 
menetluste kohta arestimismääruse väljatöötamiseks: „Study for an Impact Assessment on a draft legislative 
proposal on the attachment of bank accounts” („Pangakontode arestimist käsitleva seadusandliku ettepaneku 
eelnõu mõjuhinnangu uuring”), lk 70–85.
3 Vt komisjoni mõjuhinnang määruse ettepaneku kohta (lk 35), millega saab tutvuda aadressil: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF
4 Artikkel 5 (Kasutatavus).
5 Artikkel 10 (Ex parte menetlus).
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2. Ettepaneku peamiste meetmete analüüs

2.1. Mõisted

 Piiriülese toimega asi (artikkel 3)

Käesolevas ettepanekus nähakse määruse reguleerimisala määratlemisel ette, et piiriülese 
toimega asjaga ei ole tegu „üksnes juhul, kui kohus, kelle poole on pöördutud Euroopa
arestimismääruse taotlusega, ja kõik määrusega arestitavad pangakontod asuvad ning pooled 
asuvad või elavad samas liikmesriigis”. 

Õiguskindluse suurendamise eesmärgil peab raportöör otstarbekaks hinnata eelnimetatud 
sättes osutatud eelduse ümberlükkamist ning sätestada, et „piiriülese toimega asjaga on tegu 
juhul, kui võlgnikud elavad ja/või määrusega arestitavad pangakontod asuvad muus kui selles 
liikmesriigis, kelle kohtuasutus otsustab Euroopa arestimismääruse tegemise üle”. 

 pangakonto (artikli 4 lõige 1)

Raportöör on seisukohal, et finantsinstrumentide käsitlemine pangakonto määratluses võib 
tekitada probleeme kogunenud intressimäära võimaliku kaotamise seisukohast. Sellega seoses 
sätestatakse artikli 26 lõikes 3, et finantsinstrumentide väärtus määratakse nende täitmise 
päeval kohaldatava asjaomase turuhinna alusel. 

Sama artikli lõikes 4 sätestatakse: „Kui pangakontol olevad vahendid on Euroopa 
arestimismääruses nimetatud vääringust erinevas vääringus, konverteerib pank asjaomase 
summa täitmise päeva ametliku vahetuskursi alusel”. Sellised lahendused võivad olla 
võlgniku huvide seisukohast problemaatilised ja kahjulikud, kuna on oht, et 
finantsinstrumentide väärtus muutub turuhinna kõikumise tõttu. Sellega seoses tuleks pank 
vabastada mistahes vastutusest selles küsimuses või veel parem, piirata arestimine menetluse 
lihtsustamise huvides üksnes sularahaga.

 nõue (artikli 4 lõige 7)

Raportöör on seisukohal, et ettepanekus toodud nõude mõistet tuleb laiendada ja täpsustada 
selle olemus. Sellega seoses võib selge viitamine likviidsuse ja maksmisele kuulumise 
nõuetele aidata paremini määratleda, kas nõue on põhjendatud, ning vältida nõude, mille 
suhtes kohus peab tegema Euroopa arestimismääruse, olemuse erinevat tõlgendamist.

2.2. Võlgniku ja võlausaldaja õiguste tasakaalustamine

Ehkki tuleb säilitada üllatusmomendi tagamine, milleks on ex parte menetluse kasutamine 
Euroopa arestimismääruse tegemisel, on raportöör seisukohal, et teatavate sätete sõnastus 
tuleb läbi vaadata, et tagada õige tasakaal võlausaldaja ja võlgniku õiguste vahel. Ettepanek 
tundub olevat ülemäära hageja kasuks kallutatud ega paku vajalikke tagatisi Euroopa 
arestimismääruse võimaliku drakoonilise olemuse leevendamiseks. 

Sellega seoses peab raportöör otstarbekaks kaaluda määruse ettepanekusse teatavate 
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muudatuste tegemist, et tugevdada võlgniku kaitset juhul, kui võlausaldaja peaks menetlust 
kuritarvitama. Raportööri arvates võiksid nimetatud muudatused puudutada tõendeid (artikkel 
11) ja rakendamise korda (artiklid 16 ja 17) käsitlevaid aspekte, et suurendada võlgniku 
õigusi, muutmata seejuures üllatusmomendi tagamist, mille kindlustab ex parte menetluse 
kasutamine.

Eespool toodud argumentide taustal peab raportöör soovitavaks sellise sätte lisamist, millega 
nähakse erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel kohtuasutustele ette võimalus 
kutsuda kostjat andma täiendavat teavet1, mis võimaldaks taotluse põhjendatust paremini 
hinnata. Samas juhul kui võlgniku kohtusse ilmumine võib kahjustada võlausaldaja nõuete 
täitmist ja meetme konkreetset kohaldamist, võib kohtunik taotluse rahuldada või tagasi 
lükata teist poolt ärakuulamata. 

Rakendamise korra osas viidatakse artiklis 16 kogu teabe esitamisele, et „pank või pangad 
saaksid tuvastada kõnealuse kostja”. Sellega seoses on raportöör seisukohal, et eespool 
nimetatud artikli punktides iii ja iv osutatud andmed, nagu sünniaeg või isikukood või passi 
number või juriidilisest isikust kostja äriregistri kood, tuleb alati esitada, et parandada 
võlgniku pangakonto tuvastamiseks vajaliku teabe taset, parandades seeläbi ka võlgniku 
õiguste kaitse taset. Lisaks võimaldaks selline säte võlgniku konto kiiremat ja kindlamat 
tuvastamist. 

Juhul kui võlausaldajal puudub nõutav teave artikli 17 tähenduses, võib ta seda taotleda 
täitmise liikmesriigi pädevalt asutuselt. Selline võimalus kujutab endast igati tõenäolist 
olukorda, mille tulemusel võib võlausaldaja aga liiga kergelt kinnitada, et kostjal on 
pangakonto teatavas liikmesriigis. 

Vastavalt Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusele2 teeb raportöör ettepaneku hinnata 
teatavate muudatuste tegemist, et reguleerida ja piirata kostja pangakontot puudutava teabe 
taotlemist ja saamist, et teave piirduks tõesti kostja ja tema pangakontode tuvastamiseks 
vajaliku teabega. Sellega seoses on artikli 17 lõike 2 sõnastus3 liiga üldine ning võib kaasa 
tuua menetluse raames mittevajaliku ja vähetähtsa teabe levitamise ja pangasaladuste 
avaldamise.

2.3. Menetluse täitmisega seotud kulud

Komisjoni ettepanekus nähakse ette, et pankade poolt Euroopa arestimismääruse täitmisega 
seotud kulude tasumist või hüvitamist reguleeritakse siseriikliku õiguse alusel (artikli 30 lõige 
1). Siseriiklike õigussüsteemide erinevusi silmas pidades on oht, et nimetatud säte põhjustab 
selliste krediidiasutuste diskrimineerimist, kelle puhul ei ole hüvitamist ette nähtud.

On selge, et esildatud menetlusega kaasneb personali- ja majanduslike ressursside 
koormamine, mille maksumuse puhul tuleb silmas pidada asjaolu, et tegemist ei ole mitte 
                                               
1 Kohtumenetluse võistlevuse põhimõte on liikmesriikide õigussüsteemide üks aluspõhimõtteid.
2 Vt Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus, Euroopa Liidu Teataja C 373/4 (21/12/2011).
3 Kui hagejal puudub kogu artiklis 16 nõutav teave pangakonto kohta, võib ta taotleda täitmise liikmesriigi 
pädevalt asutuselt vajaliku teabe hankimist. Sellises Euroopa arestimismääruse taotlusega esitatavas taotluses 
„esitatakse kogu hageja käsutuses olev teave kostja ja tema pangakontode kohta” (artikli 17 lõige 2). 
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avalike, vaid üksikisikute huvide kaitsmisega. Sellega seoses peab raportöör otstarbekaks 
lisada artiklisse 30 konkreetsed ja ühtlustatud sätted pankade kulude tasumise ning 
asjakohaste tähtaegade ja tasumise korra kohta.

3. Kokkuvõte

Raportöör on arvamusel, et Euroopa arestimismäärus on oluline siseturu arengut edendav 
vahend, mis lihtsustab piiriüleste äritehingute tegemist. Praegu on tülikas ja kulukas esialgse 
õiguskaitse kohaldamise otsuse saamine võlgniku välisriigis asuva vara arestimiseks. Sageli 
on kiire ja hõlbus ligipääs sellisele esialgsele õiguskaitsele esmatähtis tagamaks, et võlgnik ei 
saa ajaks, mil võlausaldaja kasuks on juba tehtud sisuline kohtuotsus ja see täitmisele 
pööratud, oma vara kõrvaldada või ära raisata. 

Meetme olulisust ja eespool toodut silmas pidades kutsub raportöör üles kaaluma, millised 
oleksid konkreetsed meetmed, mida selle valdkonna õigusaktis tuleb vajaduse korral ette näha 
ning ootab huviga järgmistel kuudel toimuvat põhjalikku arutelu. 


