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Vastus ettepanekule 
 
Esitasite Justiitsministeeriumile ettepaneku analüüsida pärimisregistri andmetöötlusvõimekuse 
laiendamist ja pärandvara ühisuse arestimise õigusliku regulatsiooni täpsustamist. Peate vajalikuks, 
et registriandmeid saaks praegusega võrreldes efektiivsemalt kasutada täitemenetlusse antud nõuete 
rahuldamiseks eeskätt sissenõudja õigustatud huve silmas pidades. 
 
Täname Teid asjakohase ettepaneku eest. 
 
Teie ettepanekus toodu eeldab ilmselt õigusaktide muutmist (sh näiteks pärimisseaduses sätestatud 
pärimisregistri koosseisu täiendamist). Justiitsministeerium kavatseb 2023. aastal üle vaadata mitmed 
kohtutäiturite tööd puudutavad õigusaktid. Ülevaate esialgsetest kavandatavatest muudatustest oleme 
Teile arvamuse avaldamiseks saatnud. Sh kavatseme täitmisregistri põhimääruse väljatöötamise 
käigus teha ka andmekaitsealase mõjuanalüüsi ning täpsustada infosüsteemide vahelise 
andmevahetusega seonduvat. Kuna Teie ettepanek puudutab samuti ulatuslikku andmevahetust ning 
eeldab seega mõju põhjalikumat hindamist, analüüsib Justiitsministeerium Teie ettepanekus toodut ja 
ka alternatiivseid lahendusi samaaegselt teiste kavandatavate muudatustega 2023. aasta jooksul. 
 
Väljendate oma kirjas muuhulgas seisukohta, et enne kui pärandvara ühisus on jagatud, ei saa 
reguleerida üksikesemete käsutamist ning mõttelisele osale pärandvara ühisusest seatud käsutamise 
keelumärge laieneb ka ühisusse kuuluvatele varaesemetele. Justiitsministeerium on seisukohal, et 
kehtiva õiguse pinnalt ei saa öelda, et pärandvara ühisuse osa arestimisel oleks selline toime, et see 
laieneb automaatselt ka pärandvara ühisusse kuuluvatele esemetele. Kehtiva õiguse kohaselt takistab 
pärandvara ühisuse osa arestimine üksnes pärandvara ühisuse osa käsutamist. Pärandvara ühisuse 
osa aresti laiendamine pärandvarasse kuuluvatele konkreetsetele esemetele vajaks seaduse tasandil 
kehtestamiseks täiendavat analüüsi ja seaduse muudatust. Siiski on kohtutäituril ka praegu võimalik 
vältida olukorda, kus pärandvara ühisuse osa muutub väärtusetuks. Selleks on Riigikohus 20.oktoobri 
2015 lahendi nr 3-2-1-104-15 punktis 14 selgitanud, millisel viisil on võimalik kohtutäituril seada arest 
pärandvara ühisusse kuuluvale konkreetsele esemele. Pärandvara ühisuse osa aresti kohta andmete 
kandmine pärimisregistrisse eeldaks samuti pärimisregistri koosseisu täiendamist. 
 
Vabandame vastuse viibimise eest. 
 
Lugupidamisega 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Glen Roosaar 
Nõunik 
 
 
Lisaadressaadid: 
Notarite Koda  
 
 
Glen Roosaar  620 8258 
Glen.Roosaar@just.ee 
Maarit Puhm   620 8226 
Maarit.Puhm@just.ee 

Teie  26.01.2023     

Meie  16.02.2023   nr  10-4/8233-3 


	Vastus ettepanekule

