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Pangad keelduvad avama
kontot neile, kelle karis-
tusregister pole puhas. Ei
loe ka see, kui karistus on
ära kantud ja juba aastaid
õiguskuulekalt elatud.
Probleemi lahendamise 
võtit hoidev rahandusmi-
nisteerium muudkui ana-
lüüsib, kaalub ja vaagib –
nii juba poolteist aastat.

Süütegusid on erinevaid: kes 
on purjuspäi autorooli istunud, 
kes pannud toime pettuse mõ-
ne fi nantsasutuse vastu, kes osa-
lenud baarikakluses, kes sport-
lasena dopingut kasutanud. Ole-
nemata süüteost võib süüdimõis-
tetul olla võimatu ka aastaid pä-
rast karistuse kandmist  panga-
kontot avada.

„Tegin eksimuse 11 aastat ta-
gasi ja kandnud oma karistuse 
ära, elanud õiguskuulekat ja fi -
nantsiliselt korrektset elu. Kas 
mul ei olegi õigust kasutada põ-

himakseteenust?“ küsib õi-
guskantsleri poole pöör-

dunud kannataja.

IGAVESTI SULI? Karistuse ära kandnud inimesel
ei õnnestu üheski pangas kontot avada

Meie maailm on üha enam su-
larahavaba. Pangakontota ei saa 
tasuda näiteks kommunaaltee-
nuste eest või näiteks lasteaia ko-
hatasu. Samuti piirab kontode 
sulgemine võimalust pöörduda 
oma õiguste kaitseks kohtusse, 
sest ka selleks tuleb pangaüle-
kandega tasuda riigilõiv.

Kui osta bussi- või rongipilet 
pangaülekandega, saab piletira-
ha hõlpsalt tagasi küsida, sula-
rahaga sellist luksust pole. Ka 
sotsiaaltoetusi makstakse pan-
gakontole. ID-kaardi uuendami-
se eest saab mugavalt tasuda 
pangalingiga. Sularahas maks-
miseks tuleb aga minna koha-
peale ning oodata pikalt järje-
korras.

„Aeg on vara, mida me taga-
si ei saa. Vaimne tervis on see, 
mis [lisaks] kõigele muule see-
tõttu kannatab,“ lausub kanna-
taja.

Tõrjub ja stigmatiseerib

Sestap tajub õiguskantslerile 
kirjutanud isik olukorda stigma-
tiseerivana. See on justkui elu-
kestev hukkamõist. Pangad pii-
ravad võimalust mõistlikuks iga-
päevaseks toimimiseks. See toob 
kaasa sotsiaalse tõrjutuse. „Ma 
olen see kahtlane, kellel pole 
pangakontot ja minuga peab ar-
veldama sularahas,“ sõnab kan-
nataja.

Niimoodi kirjutas ta õigus-
kantslerile tänavu augustis. Ent 
tegu on habemega probleemiga. 
Õiguskantsleri poole on pöör-
dunud mitmed inimesed kaebu-

sega, et pangad on piiranud nen-
de põhimakseteenuste (interne-
tipank, kaardimaksed ja sulara-
haautomaat) kasutamist või sul-
genud pangakonto ning keeldu-
nud uut avamast.

Õiguskantsler möönab, et pan-
kade soov maandada võimalik-
ke riske on mõistetav, rahapesu 
vastu tuleb võidelda. Küll aga 
nendib ta, et selle kattevarjus 
pole õiguspärane võtta osadelt 
inimestelt ligipääs põhimakse-
teenustele ja ning seeläbi luua 
alus nende sotsiaalseks ja ma-
janduslikuks tõrjutuseks.

Õiguskantsler toob välja, et 
makseteenused on ka hädaolu-
korra seaduse tähenduses elu-
tähtsad. Kriisiolukorras ei pruu-
gi inimesel ollagi muid võima-
lusi teha mistahes oste kui pan-
gaülekandega.

Ka Euroopa Komisjon on soo-
vitanud, et Euroopa Liidu elanik 
peaks saama oma residentsus-

riigis konto avada ja 
seda kasutada. 
Samal ajal ei to-

hiks konto ava-
misel võtta ar-

vesse kriteeriume, 
nagu sissetuleku 

suurus või regulaar-
sus, töökoha olemas-

olu, varasemad lae-
nuandmed, võlakoor-

mus, võimalik pankrot 
või kontoomaniku eel-

datav käive.
Erinevad seadused on 

aga vastuolus. Võlaõigus-
seadus näeb küll ette, et 

tarbijale tuleb maksekon-
to avada ning selle kaudu 

peab ta saama kasutada põ-
himakseteenuseid. Teisalt on 

krediidiasutuste seaduse järgi 
pank vaba otsustama, keda tee-
nindada.

Seadustes selguse loomise võ-
ti on rahandusministeeriumi 
käes. Sinna pöördus õiguskants-
ler juba 2020. aasta märtsis. Too-
nasele rahandusministrile Mar-
tin Helmele saadetud kiri jäi vas-
tuseta. Aasta hiljem, 2021. aas-
ta aprillis tuletas õiguskantsler 
rahandusministeeriumile prob-
leemi meelde: „Jätkuvalt on õi-
guskantslerile esitatud avaldu-
si, kus inimese pangakonto su-
leti ja kõik Eesti pangad keeldu-
vad konto avamisest.“

Muu hulgas tõi õiguskantsler 
välja, et muret  võimendavad ko-

roonapiirangud, sest kontota ei 
ole võimalik kasutada e-teenu-
seid, sh tellida toitu.

Sama aasta mais laekus õi-
guskantslerile kauaoodatud vas-
tus, kus toona asekantsleri rol-
lis olnud, nüüdne ministeeriu-
mi nõunik Märten Ross pakub 
võimalikke lahendusi: „Analüü-
sime ja kaalume õigusakti väl-
jatöötamist, mis tagaks senisest 
suurema juurdepääsu põhimak-
seteenustele. Muu hulgas kaa-
lume nn spetsiaalse sotsiaalkon-
to loomist.“

Palju sõnu, vähe tegusid

Sotsiaalkonto tähendab seda, 
et makseteenuseid saab kasuta-
da piiratud mahus, näiteks teha 
ühes kuus makseid kuni 10 000 
euro ulatuses.

Ametnikud kaaluvad ja vaa-
givad, kuid elu läheb edasi. Kas 
rahandusministeeriumist võiks 
peagi ka lahendusi oodata? Pool-
teist aastat hiljem pole paraku 
kuhugi jõutud. Rahandusminis-
teeriumi kommunikatsiooni pea-
spetsialist Siiri Suutre räägib 
taas sotsiaalkonto loomise või-
maluse kaalumisest. Piiratud tin-
gimustega sotsiaalkonto võimal-
daks  tema sõnul tasuda väikse-
mates summades kaupade või 
teenuste eest euroliidus.

Suutre täiendab: „Kehtiva sea-
duse järgi peavad krediidiasutu-
sed konto avamise taotluse ta-
gasi lükkama, kui ei suudeta täi-
ta rahapesu ja terrorismi rahas-
tamise tõkestamise nõudeid või 
taotleja on rahvusvahelise sankt-
siooni all. Sellega tuleb jätkuvalt 
arvestada. Võimaliku lahenduse 
osas veel arutelud käivad ja lõp-
likku otsust ei ole tehtud.“

TÕELINE PEAVALU:
Pangakontota ei saa tänapäeval 

paljut teha, näiteks tasuda 
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Esmaspäeval jõudis Pätsi pea oma 

asukohale Estonia teatri taga.

Konstantin Pätsi mälestusmärgi ka-

vandivõistluse võitsid 2020. aasta su-

vel kujur Vergo Vernik ja arhitekt Toivo 
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PEA ON JUBA KOHAL: Riigi pea ootab peatset lahti pakkimist!
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