
Saneerimisseaduse olulisemad 

muudatused.



● Saneerimismenetluse avalikkus;

● Võlausaldaja saneerimisavaldus

● Täitemeetmete peatamine

● Uus ja vaherahastamine;

● Debt to Equity;

● Rühmaülene kohustamine;

● Kaebeõigused; 

● Kättetoimetamine;

● Saneerimisnõustaja regulatsioon;

● Eksperdid;

● Saneerimiskava koostamine, vastuvõtmine, saneerimiskava kinnitamine;

● Saneerimiskava muutmine;

● Saneerimiskava kohene täitmine;

● Tagasivõitmise tähtaegade peatamine



Saneerimismenetluse 

avalikkus

● Avalik saneerimismenetlus vs 

Kinnine saneerimismenetlus

● Valik tehti avaliku

saneerimismenetluse kasuks: 

SanS § 12 lg 1. Miks?

● Milline on praktiline tähendus

ja ohud võlausaldaja

vaatest?



Täitemeetmete 

peatamine.

>> Direktiivi 2019/1023 

kontseptsioon



„võlausaldaja sissenõudeõiguse ajutine peatamine, mis 

määratakse kohtu või haldusasutuse poolt või mida 

kohaldatakse õigusaktidest tulenevalt võlgniku suhtes või kui see 

on liikmesriigi õiguses ette nähtud kolmandast isikust tagatise 

andja suhtes kohtu-, haldus- või muu menetluse raames, või 

kohtuvälise võlgniku varade või ettevõtte arestimise või võlgade 
katteks müümise raames“ 

Legaaldefinitsioon on antud Direktiivi artikkel 2 

lg 1 p-s 4: 



Direktiivis kasutatud lahendused: 

1. sissenõudeõiguse piiramine (SanS § 11); 

2. õiguskaitsevahendite piirangud (§ 111); 

3. ipso facto klauslite tühisus (SanS § 6). 

Sisuline regulatsioon direktiivi artikkel 6 ja 7.



Saneerimiskava 

koostamine

● Võimalik maksejõuetuse 

ületamine;

● Võlausaldajate parimate 

huvide test;

● Rühmade moodustamine;

● Debt to Equity;

● Uus- ja vaherahastamine



Saneerimiskava 

vastuvõtmine.

● Hääletamise õigus; 

● Hääletamine rühmades;

● Kvoorum;

● Vastuväide;

● Vastuvõetud ja vastuvõtmata
saneerimiskava.



>> Vastuvõetud kava kinnitamine; 

>> Vastuvõtmata kava kinnitamine.

Saneerimiskava kinnitamine.



Vastuvõetud 

saneerimiskava 

kinnitamine.

● Saneerimiskava vastuvõtmise 
üldiste eelduste kontroll;

● Vastuväite kontroll;

● Hääleõiguse kontroll;

● Rühmade kontroll;

● Võlausaldajate parimate huvide 

test.



Vastuvõtmata

saneerimiskava kinnitamine.

● Saneerimiskava vastuvõtmise üldiste 

eelduste kontroll;

● Hääleõiguse kontroll;

● Rühmade kontroll;

● Minimaalse toetuse test;

● Õigluse test;

● Võlausaldajate parimate huvide test;

● Relatiivse prioriteetsuse reegel



● Kui saneerimismenetluses on nähtud ette teate avaldamine, tuleb see 

avaldada Ametlikes Teadaannetes.

● Kui teade tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, 

loetakse dokument kättetoimetatuks 5 päeva möödumisel AT-s

ilmumisest.

● Kui saneerimiskavaga kujundatakse ümber rohkem kui 200 

võlausaldaja nõue, piisab võlausaldajate teavitamiseks teate 

avaldamisest. Kuni 200 võlausaldaja korral tuleb lisaks teatele AT-s

menetlusdokumendid võlausaldajatele ka edastada 

(kättetoimetamine ei ole vajalik, § 4 lg 8).  Erand § 4 lg 9. 

Menetlusdokumentide kättetoimetamine ja 

edastamine § 4



● Määruskaebusel ei ole saneerimiskava täitmise elluviimist peatavat 

toimet.

● Kaebeõigus on ettevõtjal või puudutatud isikul, kes on esitanud 

eelnevalt ka taotluse saneerimiskava kinnitamata jätmiseks.

● Määruskaebus tuleb esitada otse ringkonnakohtule. 

● Määruskaebuse esitamise tähtaeg on 15 päeva kohtuteate AT-s

avaldamisest. Kaebuses puuduste kõrvaldamiseks antav tähtaeg on 

kuni 2 tööpäeva. 

● Ringkonnakohus ja Riigikohus vaatavad määruskaebuse läbi asjatu 

viivituseta. 

Kaebeõitus saneerimiskava kinnitamise või 

kinnitamata jätmise määruse peale § 37



Saneerimiskava 

muutmine.

● Saneerimiskava muutmine 
enne saneerimiskava 
kinnitamist (SanS § 361).

● Saneerimiskava muutmine 
pärast saneerimiskava 
kinnitamist (SanS § 501).



● Krediidileping või muu kestvusleping – võimalik lugeda 

saneerimiskavaga lõppenuks.

● Tagajärjed, mis lepingu erakorralisel ülesütlemisel ettevõtjast 

tuleneva asjaolu tõttu.

● Tagajärgdest tekkiva rahalise nõude saab ümber kujundada.

● Liisingulepingud – lõpetamise asemel võib ümber kujundada 

varalised kohustused, mis muutuvad sissenõutavaks ühe aasta 

jooksul saneerimiskava kinnitamisest. Kuid võimalik on pikendada 

ainult kohustuste täitmise tähtaega ühe aasta võrra.  

Kestvuslepingust tulenevate kohustuste 

ümberkujundamine (SanS § 221). 
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