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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kohtuotsuste tõhusa täitmise kohta Euroopa Liidus: võlgniku vara läbipaistvus
(2008/2233(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 65;

– võttes arvesse rohelist raamatut „Kohtuotsuste tõhus täitmine Euroopa Liidus: võlgniku 
vara läbipaistvus” KOM(2008)0128 lõplik;

– võttes arvesse komisjoni 24. oktoobri 2006. aasta rohelist raamatut kohtuotsuste täitmise 
tõhustamise kohta Euroopa Liidus: pangakontode arestimine (KOM(2006)0618) ning 
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni samal teemal1;

– võttes arvesse oma 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile e-
kohtu keskkonna küsimuses2;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 3. detsembri 2008. aasta arvamust;

– võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 22. septembri 2008. aasta arvamust;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust 
(A6-0000/2009),

A. arvestades, et võlgade hilinenud maksmine ja nende maksmisest hoidumine kahjustab 
ettevõtete ja tarbijate huve, eriti siis, kui võlausaldajal ja täitevasutustel ei ole teavet 
võlgniku asukoha ega tema vara kohta; arvestades, et olukorda raskendab praegune 
majanduskliima, milles käive on hädavajalik ettevõtete püsimajäämiseks;   

B. arvestades, et teisest riigist võla kättesaamisega seotud probleemid võivad ELis olla 
suureks takistuseks maksekorralduste vabale liikumisele ning raskendada õiguskaitse 
kättesaadavust; arvestades lisaks sellele, et juhul kui kohtuotsuseid ei saa täita, 
ohustatakse sellega õigusemõistmist ja kaubanduse moraalinorme;  

C. arvestades, et üldiselt on tõrksad võlgnikud suureks probleemiks ning olukorra muudavad 
halvemaks juhtumid, mil võlga nõutakse tagasi teisest riigist, eriti väikeettevõtete puhul, 
kelle käsutuses ei ole spetsialiseerunud juriste ega võla sissenõudmisele pühendunud 
osakondi ning keda tihti asetatakse ebameeldivasse olukorda, kus neil tuleb rakendada 
töötajaid, nappe rahalisi vahendeid ja ennekõike aega tootmistegevuse asemel hoopis 
kõnealuse probleemi lahendamiseks;     

D. arvestades, et tõsist probleemi väljendavad juhtumid, kus tõrksad võlgnikud ei järgi 
                                               
1 ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 655.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0637.
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tsiviilõiguslikke kohustusi, näiteks isikud, kes on omastanud või jätnud endale varasid, 
millele neil ei ole õigust või need, kes ei ole täitnud kaubanduskokkuleppeid;   
arvestades, et sellistel isikutel on tihti olulisi varasid erinevates üksustes, esindajate käes 
ja sihtasutustes ning kohtuotsuseid ei saa ilma nõutava teabeta edukalt täita; arvestades, et 
kõnealust teavet on sageli vaja saada tõrksa võlgniku teadmata, sest tal on tihti võimalik 
vara kiiresti teise jurisdiktsiooni viia;

E. arvestades lisaks sellele, et teatavad sõltumatud riigid ei täida teises riigis tehtud 
vahekohtu või kohtuotsuseid, mille tulemusel on tekkinud nn spekulantfondid (vulture 
funds), mis omandavad riikliku võla palju väiksema summa eest ning otsivad siis 
võimalust kohtuotsuse täitmisest kasu saada;  arvestades, et oleks parem ja õiglasem anda 
esialgsetele võlausaldajatele vahendid hüvitise taotlemiseks; 

F. arvestades, et vähestel riikidel puuduvad varad väljaspool enda riiki ning arvestades, et 
juhul kui võlgnikul ei ole mitte mingisugust lootust, et kohtuotsus täidetakse asjaomases 
riigis, on ainus tõhus võimalus saada õiguskaitset välisriigi kohtute kaudu, sealhulgas 
Euroopa Liidu kohtud;

G. arvestades, et teabe kättesaadavust käsitlevad ühenduse meetmed tuleb vaadata läbi nende 
juhtumite taustal, mille puhul teabe puudumine toob kaasa väga ebaõiglase olukorra;  
arvestades, et kui võlausaldajal ei ole teavet tõrksa võlgniku vara kohta, mida võib 
kaasata kohtuotsuse täitmisesse, ei saa võlausaldaja seda täitmisele pöörata;   

H. arvestades, et tavaliselt ei piirdu kõnealune probleem juhtumitega, mille puhul on juba 
tehtud kohtuotsus, mida ei ole täidetud; see võib tekkida ka siis, kui võlgade sissenõudjad 
esitavad oma nõude;

I. arvestades siiski, et on täiesti hädavajalik, et kõik kavandatavad meetmed oleksid 
proportsionaalsed;  arvestades, et lisaks sellele tuleks nendega mitte lihtsalt dubleerida 
seda, mida saab juba saavutada olemasolevate riiklike meetmetega ning neid tuleks 
kohaldada vaid piiriüleste nõuete suhtes ning tuleks vältida mittevajalikku ja ebakohast 
ühtlustamist;   

J. arvestades, et on väljendatud suurt muret asjaolu pärast, et teatavad eelmainitud 6. märtsil 
2008. aastal väljaantud rohelises raamatus esitatud ideed võivad olla vastuolus 
põhiõigustega (sealhulgas eraelu puutumatuse õigus (andmekaitse)), menetlusega seotud 
tagatistega ning paljude liikmesriikide põhiseaduslike tavadega;

K. arvestades, et ettepanekud peavad olema kulusäästlikud ja kaasatud ühenduse poliitika 
muudesse valdkondadesse, et vältida meetmete mittevajalikku kattuvust,

1. nõustub komisjoniga, et võla kättesaamine teisest riigist kohtuotsuste täitmise kaudu on 
siseturul suur probleem, kuid on arvamusel, et mitte ükski komisjoni väljapakutud 
lahendus ei aita kõige tõsisema probleemi ehk tõrksate võlgnike puhul, kes on 
vastutustundetud ja ei täida oma tsiviilõiguslikke kohustusi ning kellel on vahendeid 
täitmisest hoidumiseks;  

Ettepanek koostada käsiraamat riikide täiteseaduste ja -tava kohta
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2. on arvamusel, et Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu kättesaadavaks tehtav 
käsiraamat võiks olla parimal juhul kasulik üldise juhendina muude jurisdiktsioonide 
kohta; 

3. on siiski arvamusel, et kõnealuse käsiraamatu tarvilikkus on piiratud ning seda on 
töömahukas ja kallis toota ja ajakohastada ning vältimatult jääb see maha seadustes 
tehtavatest muudatustest;   on arvamusel, et käsiraamat aitab vaid inimesi, kes soovivad 
ise välisriigis kohtuotsust täita; juhib tähelepanu asjaolule, et enamikul juhtudel peab 
võlausaldaja küsima nõu välisriigi jurisdiktsioonis töötavalt juristilt sealsete kohtuotsuste 
täideviimisvahendite kohta;  

4. on kindlal arvamusel, et riiklike kataloogide koostamine välisriikide juristide kohta, kes 
järgivad direktiivide 77/249/EMÜ1 ja 98/5/EÜ2 kohaselt õigusi siseturul, oleks tasuvam ja 
võlausaldajatele suuremaks abiks; 

Avalikest registritest saadava teabe hulga suurendamine ja registritele juurdepääsu 
parandamine

5. on arvamusel, et äriregistritele juurdepääsu parandamise küsimusega saab tegeleda e-
õiguskeskkonna programmi raames, tingimusel et kaitstakse eraelu puutumatuse õigust, 
kaasa arvatud andmekaitset;

6. väljendab väga suurt muret juurdepääsu lubamise pärast rahvastiku-,  sotsiaalkindlustus-
ja maksuregistrile;  

7. väidab, et kuigi juurdepääs rahvastikuregistritele (kui selline register on olemas) võiks 
olla kasulik, et otsida üles õnnetud üksikisikud, kes ei ole maksnud elatusraha või tasunud 
isiklikke laene, oleks see kallis ja ebaproportsionaalne ning ei aitaks kuidagi kaasa 
tõrksate võlgnike probleemi lahendamisele ning suuremat juurdepääsu 
rahvastikuregistritele saaksid kasutada ära ajakirjanikud või telefoni- või ukselt-uksele 
müügiga tegelevad isikud; 

8. on arvamusel, et kuigi teatavates jurisdiktsioonides on mõningase eduga lubatud 
suuremat juurdepääsu sotsiaalkindlustus- ja maksuregistritele, esinevad andmekaitse ja 
konfidentsiaalsuse eeskirjadega võimalikud vastuolud;  juhib tähelepanu asjaolule, et 
selline käik tooks mõnedes liikmesriikides kaasa väga suured õigusalased muutused ning 
avalikkus suhtuks sellesse kahtlevalt; märgib, et peale selle võivad tekkida õigusalased 
probleemid, kuna kasutatakse teavet muul eesmärgil kui sellel, millepärast teavet üldse 
koguti;

9. märgib lisaks sellele, et maksudeklaratsioonid ja sotsiaalkindlustusregistrid on paljudes 
liikmesriikides konfidentsiaalsed ning seal ei kiidetaks heaks mõtet luua register, millega 

                                               
1 Nõukogu direktiiv 77/249/EMÜ, 22. märts 1977, õigusteenuste osutamise vabaduse tulemuslikuma elluviimise 
kohta (EÜT L 78, 26.3.1977, lk 17).
2Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/5/EÜ, millega hõlbustatakse alalist 
tegutsemist advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus omandati kutsekvalifikatsioon (EÜT L 77, 
14.3.1998, lk 36).
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on seotud oht andmed kaotada, vaid seda võidakse näha täitevvõimu kuritarvitamisena;

10. kinnitab, et ettepanek on seatud eesmärgi suhtes ebaproportsionaalne, selle tulemusel 
võiks toimuda kuritarvitamine ning eraelu puutumatuse õiguse rikkumine; 

11. rõhutab, et igal juhul, kui tegemist on tõrksate võlgnikega, peavad võlausaldajad 
tõenäoliselt uurijate poole pöörduma ning võimalus pääseda juurde avalikele registritele 
neid eriti ei aita; 

Teabe vahetamine täitevasutuste vahel

12. on arvamusel, et ideed parandada koostööd riiklike täitevasutuste vahel on mõtet edasi 
arendada, kuid juhib tähelepanu asjaolule, et selliseid asutusi kõikides liikmesriikides ei 
ole; 

Võlgniku vara deklaratsioon

13. on seisukohal, et võlgniku vara deklaratsioon võib osutuda kasulikuks kohtuotsuse 
täitmisega seotud menetluses, mille puhul saab seda toetada siseriikliku seaduse raames 
kehtestatud sanktsioonidega;  

14. on arvamusel, et selles valdkonnas ei ole ühenduse meetmeid vaja võtta, kuigi ühendus 
võiks ergutada neid liikmesriike, kelle õigusaktides võlgnike vara deklaratsiooni ei nõuta, 
sätestama oma õigusaktides samalaadseid tõhusaid vahendeid; 

Euroopa varadeklaratsiooni kehtestamine

15. nõuab tungivalt, et Euroopa varadeklaratsiooniga ei asendataks kehtivaid siseriiklikke 
õigusakte, vaid täiendataks neid;  

16. on seisukohal, et kõnealuses deklaratsioonis avalikustatava vara puhul ei tohiks piirduda 
vaid Euroopa Liidus asuva varaga, vaid see peaks hõlmama kogu maailmas asuvat vara; 

Muud meetmed

17. juhib tähelepanu asjaolule, et Brüsseli I määruse1 kohaselt on igal liikmesriigil omad 
ajutised meetmed, mida kujundatakse ja juhitakse siseriikliku õiguse järgi, ning et 
nimetatud määruse kohaselt ei kehti ex parte korralduste puhul vastastikune tunnustamine 
ja kohtuotsuste täitmine, kuid inter partes korraldusi täidab pädev kohus lähima 
samaväärse parandusmeetmega, mis sellel kohtul on välja pakkuda;    

18. märgib, et ajutiste meetmete alla kuuluvad: i) korraldused avalikustada teave vara kohta,
mille suhtes saab kohaldada kohtuotsuse täitmise meetmeid, ii) korraldused kaitsta vara 
kuni kohtuotsuse täitmiseni ja iii) korraldused võivad samuti esineda ajutise  
maksekorraldusena, mille alusel võlausaldajale võlg tasutakse viivitamatult enne vaidluse 

                                               
1 Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta 
tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1).
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lahendamist; 

19. on arvamusel, et väikeste juhtumite puhul, eriti kuna kohtukulud võivad saada 
takistuseks, võrdub hilinenud õigusemõistmine õigusemõistmisest keeldumisega, ning et 
suurte juhtumite puhul võib suurimaks takistuseks saada teabe puudumine;  on seega 
seisukohal, et pöördumine ajutiste meetmetega seotud korralduste poole võib olla 
mõlemate juhtumite puhul hea lahendus;

20. teeb ettepaneku kaaluda tõsiselt ideed kehtestada ühenduse ajutine meede lisaks 
siseriiklike kohtute ajutistele meetmetele; on seisukohal, et ühenduse ajutine meede 
võiks olla lihtne, paindlik menetlus, mida saaks jõustada kogu ELis, vältides niiviisi 
viivitusi ja mittevajalikke kulusid; on arvamusel, et selline menetlus oleks ka tõhus ja 
õiglane kokkuleppeväliste isikute suhtes;

21. teeb ettepaneku, et kõnealust menetlust tuleks kohaldada ka vahekohtu kehtestatud nõuete 
suhtes ning võiks arvesse võtta Brüsseli I määruse järgmisel läbivaatamisel;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.



PE418.248v01-00 8/9 PR\762786ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Komisjoni konsultatsioonidokument tugineb murele, et teisest riigist võla kättesaamisega 
seotud probleemid võivad Euroopa Liidus takistada maksekorralduste vaba liikumist ja 
siseturu toimimist. Maksete hilinemine ja maksmisest hoidumine kahjustab ettevõtete ja 
tarbijate huve. Eriti on see nii olukorras, kus ei võlausaldajal ega täitevasutustel ole teavet 
võlgniku asukoha ega tema vara kohta.  

Tõrksad võlgnikud võivad olla suureks probleemiks igal pool Euroopa Liidus, eriti 
väikeettevõtete jaoks, kes ei oma suuri ressursse (lepingud spetsialiseerunud juristidega, 
võlgade sissenõudmisega tegelevad osakonnad).  Probleemi saab lahendada juhul, kui 
võlgniku vara asetseb Euroopa Liidus ning võlgnikku on võimalik üles otsida, et algatada 
tema suhtes kohtumenetlust. Siiski on kahtlane, kas olukorda õnnestub oluliselt parandada 
komisjoni ettepanekute abil, kuna need on ikkagi piiratud.   

Mis aga rohelise raamatu sisusse puutub, teeb komisjon ettepaneku koostada käsiraamatu 
riikide täiteseaduste ja -tava kohta, mis oleks kättesaadaval Euroopa õigusalase koostöö 
võrgustiku kaudu.

Teiseks uurib komisjon võimalust suurendada teabe hulka ja parandada teabe kättesaadavust 
äriregistrites.   

Sellega saaks tegeleda Euroopa e-õiguskeskkonda käsitlevate ettepanekute raames, mille 
kohta on parlament oma arvamust juba avaldanud.

Kolmandaks on arutatud idee üle suurendada juurdepääsu rahvastikuregistritele.  

Neljandaks küsitakse rohelises raamatus, kas täitevasutustele peaks võimaldama paremat 
juurdepääsu sotsiaalkindlustus- ja maksuregistritele. Mõnedes jurisdiktsioonides on seda 
mõningase eduga tehtud, kuid sellega võivad kaasneda vastuolud andmekaitse ja 
konfidentsiaalsusega.

Viiendaks soovitab komisjon parandada koostööd riiklike täitevasutuste vahel.

Kuuendaks esitatakse idee kehtestada Euroopa varadeklaratsioon, mille tõttu muutuks 
võlgnikele kohustuslikuks avalikustada kogu nende vara Euroopa õigusruumis ning mida 
tõenäoliselt toetataks sanktsioonidega.

Raportöör vastab komisjoni ettepanekule muude meetmete kohta järgmiselt.

Raportöör on arvamusel, et võlausaldajatele tuleks kasuks lihtsa, paindliku menetluse 
kehtestamine, mida võiks jõustada kogu ELis ajutiste meetmete kehtestamiseks järgmises 
vormis: 1) korraldus avalikustada teave vara kohta, mille suhtes võib kehtestada kohtuotsuste 
täitmise meetmed; 2) korraldus kaitsta vara kuni kohtuotsuse täitmiseni. Sellised korraldused 
võivad samuti esineda ajutise maksekorraldusena, mille alusel võlausaldajale võlg tasutakse 
viivitamatult enne lahenduse leidmist. 
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Kui õiguskomisjoni arvates on seda ideed mõtet edasi arendada, teeb raportöör ettepaneku 
tellida uurimus ajutiste meetmete kohta ELis, milles käsitletakse järgmiseid teemasid: 

1) Kuidas töötavad siseriiklikud süsteemid praegu? Uurimus võiks piirduda ühe tavaõigust 
järgiva riigiga ja ühe esindava näitega tsiviilõigust järgivatest riikidest ning võiks sisaldada 
vähemalt ühte Ida-Euroopa süsteemi. 

2) Kuidas saaks parandada praegu toimivaid süsteeme? Selleks võiks uurimus käsitleda 
süsteeme nii ELis kui ka sellest väljaspool. 

3)Millistes valdkondades oleks liikmesriikidel kasulik rohkem koostööd teha? Näiteks võiks 
uurimuses nimetada lünki ajutiste meetmete kasutusvõimalustest süsteemides, esitada 
võrdlevat analüüsi kulude ja tulemuslikkuse kohta ning uurida, kas olukorda oleks võimalik 
parandada.    

4) Kuidas saaks integreerida ajutised korraldused pangandussüsteemi töösse? Sageli on pank 
vaidlusesse kaasatud kui kokkuleppeväline isik ning ajutiste korralduste süsteem tuleks 
töötada välja sellisena, et see sobiks pankade toimimisega.  

5) Kuidas võivad mõjutada andmekaitse eeskirjad, regulatiivsed nõuded ja konfidentsiaalsus? 
Näiteks kas teabe avaldamine saaks tekitada õigusalaseid probleeme teises riigis asuvale 
kokkuleppevälisele isikule?

6) Õiglus kokkuleppeväliste isikute (nagu varahaldajad või teabevaldajad) suhtes, kes ei ole 
juhtumi osapooled, kuid keda võib ajutine korraldus mõjutada. (Näiteks kas korralduse 
täitmine võiks tuua kaasa õigusmenetluse?)

7) Milline Euroopa Ühenduse süsteem oleks liikmesriikidele vastuvõetav?
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