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Eesti Advokatuuri Maksejõuetusõiguse komisjoni arvamused ja ettepanekud  

maksejõuetusõiguse reformis arutusel olevate küsimuste kohta 

 

Käesolevaga edastab Eesti Advokatuuri Maksejõuetusõiguse komisjon (edaspidi 

nimetatud komisjon) oma seisukohad maksejõuetusõiguse reformis käesoleval ajal 

arutusel olevate põhiküsimuste osas. 

 

Oleme samades küsimustes avaldanud oma seisukohad ka kirjalikult 29.08.2018 ja 

07.03.2019 (edaspidi nimetatud senised seisukohad), mistõttu täiendame käesolevaga 

vaid osaliselt oma seniseid seisukohti ning avaldame arvamust Maksejõuetusõiguse 

Revisjoni Komisjoni (edaspidi nimetatud revisjoni komisjon) 26.06.2019 ja 

05.07.2019 koosolekutel arutatu kohta. 

  

1. Maksejõuetusinstitutsiooni loomine  

 

Komisjon toetab jätkuvalt maksejõuetusinstitutsiooni loomise ideed ning jääb oma 

seniste seisukohtade juurde. 

 

Lisaks soovime juhtida tähelepanu sellele, et „maksejõuetuse järelevalve teenistuse 

juhataja“ ei kõla laiemale avalikkusele piisavalt prestiižselt ja arusaadavalt (nii kõlab 

näiteks õiguskantsler, president, jms) ja saaks kõlada ka näiteks „Maksejõuetuse 

kantsler“. Maksejõuetusinstitutsiooni nimetus võiks olla arusaadavam ja kindlasti ka 

lühem ning loobuda võiks vähemalt sõnast „järelevalve“, sest rõhuasetus peaks olema 

rahatute menetluste läbiviimisel, raugemiste vähendamisel ja valdkonna laiemal 

preventiivsel distsiplineerimisel. 

 

 



 

2. Maksejõuetuse mõiste täpsustamine  

 

Komisjon jääb oma seniste seisukohtade juurde ning leiab kokkuvõtvalt, et 

maksejõuetuse mõiste ei ole kehtivas regulatsioonis ülemäära ebaselge ning selle 

rakendamine ei kujunenud praktikas liiga keeruliseks, mistõttu puudub otsene vajadus 

selles osas oluliste muudatuste tegemiseks. Igal juhul ei tohiks maksejõuetuse mõistet nii 

palju laiendada, et see hakkaks ebamõistlikult takistama ettevõtlusvabadust. 

 

3. Pankrotiavalduse esitamise kohustuse laiendamine  

 

Komisjon jääb oma seniste seisukohtade juurde ning leiab kokkuvõtvalt, et 

pankrotiavalduse esitamise võimaluse andmine äriühingute juhtimisorganite liikmetele 

laiemalt on iseenesest tervitatav, kuid seeläbi ei või tekitada olukorda, kus vastavat 

võimalust hakatakse pahausklikult kasutama nt osanike vaheliste tülide lahendamiseks. 

 

4. Võlausaldaja motiveerimine menetluskulude kandmises 

 

Komisjon jääb oma seniste seisukohtade juurde. 

 

5. Pandieseme realiseerimine väljaspool pankrotimenetlust  

 

Komisjon jääb oma seniste seisukohtade juurde ning leiab, et pandieseme realiseerimine 

väljaspool pankrotimenetlust peaks olema erandiks vaid teatud eritingimuste korral ning 

üldjuhul peaks pandieseme realiseerimine toimuma pankrotimenetluse kaudu ning kõik 

pandiesemega seotud kulud tuleb kanda pandieseme realiseerimise arvel. 

 

6. Allutatud laenude regulatsioon  

 

Komisjoni hinnangul ei ole allutatud laenude regulatsiooni kehtestamine eelnõus ja 

seletuskirjas planeeritud kujul vajalik ega Eesti majanduskeskkonnale kasulik. Tegemist 

oleks muudatusega, mis avaldaksid lisaks võimalikele positiivsetele mõjudele ka olulist 

negatiivset mõju Eesti ettevõtluskeskkonnale, mistõttu seisame praegusel kujul välja 

töötatud regulatsiooni kehtestamisele vastu. 

 

Oleme samasisulise seisukoha detailsemate põhjendustega avaldanud oma senistes 

seisukohtades ning samuti ka suuliselt 10.09.2018. a toimunud revisjoni komisjoni 

koosolekul. Paraku ei ole nimetatud teemat revisjoni komisjoni hilisematel koosolekutel 

(26.06.2019 ja 05.07.2019) arutatud ning näha on vaid seda, et eelnõusse ja seletuskirja 

on nimetatud regulatsioonid erimeelsustest hoolimata ilma täiendavate aruteludeta sisse 

viidud. 



 

 

Soovime juhtida tähelepanu sellele, et omanikelaenude automaatne allutamine võib tuua 

muuhulgas kaasa tagajärjed, kus laene antakse varjatult teiste isikute kaudu ning samuti 

tekib võlgnikul eriline motivatsioon kõik omanikelaenud kasvõi teisi võlausaldajaid 

kahjustades enne maksejõuetuse tuvastamist tagastada. Igal juhul toob vastav 

regulatsioon kaasa tulemuse, kus omanikud oma rahalisi vahendeid laenudena enam 

ettevõtlusesse ei suuna ning pigem jäetakse seega omanike poolt katsed ettevõtete 

päästmiseks tegemata. 

 

Peame allutatud laenude osas praegusel kujul eriregulatsiooni kehtestamist oluliseks 

negatiivseks muudatuseks kogu maksejõuetusõiguse valdkonnale ja Eesti 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele ning sellest tulenevalt leiame, et vastavat teemat 

peaks sisuliselt ja laiemalt revisjoni komisjoni koosolekul arutama ning läbi tuleks viia 

täpsem mõjuanalüüs võimalike positiivsete ja negatiivsete tagajärgede hindamiseks. 

 

7.  Halduri tasu süsteem 

 

Komisjon on oma senistes seisukohtades valdavat osa probleeme seoses välja pakutud 

halduri tasu reformimisega juba käsitlenud ning jääb ka praegu oma seniste seisukohtade 

juurde. 

 

Väljapakutud eelnõu tööversioon pankrotihalduri tasu puudutavalt paneb 

pankrotihaldurid võrreldes kehtiva olukorraga halvemasse seisu ja see ei vasta püsitatud 

eesmärkidele, eelkõige eesmärgile, et tasu peab olema nii suur, et võimekad isikud, kellel 

on ka majanduses töökogemus, oleksid huvitatud pankrotihalduri tööst. 

Advokatuuri liikmed, sealhulgas kogenud vandeadvokaadid, omades pankrotihalduri töö 

kogemust ja kohtu usaldust, näevad väljapakutud lahenduse tagajärjena pigem huvi 

langust pankrotihalduri töökohustuste vastuvõtmiseks. 

 

Kokkuvõtlik probleemsete küsimuste ring on alljärgnev: 

 

a) § 23 lg 3 muudatus sisaldab ettepanekut, et Eesti Advokatuuri poolt on kodulehel 

avaldatud advokaadi keskmine tunnitasu. Märgitud ettepanekuga ei saa nõustuda 

mitmel põhjusel. Esiteks ei ole selline tunnihindade avaldamine Eesti Advokatuuri 

hinnangul turumajanduse tingimustes põhjendatud. Teiseks sellise keskmise hinna 

väljaselgitamise teostamise viis ja meetod on ebaselge ja reaalsuses ei pruugi olla 

adekvaatselt teostatav. Kolmandaks ei ole millegagi põhjendatud kõikide advokaatide 

tunnitasude võrdlemine pankrotihaldurina töötavate haldurite tasude alusena. 

Komisjon on varem leidnud, et tunnitasu määra kujundamisel võiks lähtuda 

Riigikohtu poolt lahendites aktsepteeritud advokaatide tunnitasudest. 



 

 

b) § 55 lg 3 täiendamine punktiga 51, mille kohaselt tuleb halduril koostada tasu ja 

menetluskulude kalkulatsioon (eelarve). Hetkel ei nähtu eelnõu tööversioonist eelarve 

mõjusid pankrotimenetlusele. Leiame, et pelgalt informatiivsena ei ole eelarve 

koostamisel mõtet, eelarve võiks ja peaks olema aluseks hilisemate kulude 

kinnitamise juures, mis vähendaks vaidlusi tasu ja kulude üle. Etapiviisiline eelarve 

koostamine võiks samuti olla seotud vastava etapi kulude kinnitamisega. 

 

c) § 65 lg-s 1 on sätestatud, et halduri tasu sisaldab ka halduri tegevusega seotud üldiseid 

kulusid, sh bürookulusid. Komisjonei toeta senise seaduse ja Riigikohtu praktika 

muutmist, mille kohaselt on bürookulude maksmine pankrotimenetlustes lisaks 

halduri tasule täiesti aktsepteeritav. Pakutud muudatust ei ole ka piisavalt sisustatud, 

sh ei selgu kui suur võiks olla bürookulu või muu tegevuskulu, mis oleks edaspidi 

osaks halduri tasust. Veelgi enam – kuna kõikide muudatuste kogumis on ettenähtav 

halduri tasu vähenemine, võib see viia halduri tegevuse ebamõistliku 

majandustulemuseni, kus ei suudeta kanda isegi esmaseid kulusid. 

 

d) Kriitiliselt tuleb suhtuda pakutud toimingutasu kontseptsiooni. Kuigi täna ei ole teada, 

milline saaks olema seaduses viidatud ministri määrus toimingute tasustamise osas, 

siis idee, et see lähtub eelduslikust ajakulust toimingule, ei ole praktikas õige ja 

õiglane. Enamus pakutud toiminguid võivad praktikas olla diametraalselt erineva 

ajamahuga. Ühe näitena, jaotusettepaneku koostamine on ühes asjas võimalik tunnise 

ajakuluga, kuid teises asjas võib ajakulu olla kaheksa või enamgi tundi. Kogu 

toimingu, kui selleks on jaotusettepaneku koostamine, maht võib sõltuda erinevatest 

kriteeriumitest, sh võlausaldajate arv, müüdud vara menetluses, pandiesemetega 

seonduv. Sama kehtib ka lõpparuande koostamisele, jaotiste väljamaksmisele, 

kuriteoteate koostamisele jne. Samas ei ole mitmeid toiminguid nimistus üldse 

kajastatud. See omakorda viitab, et nimistu ei ole täielik ja puudu on mitmed 

toimingud, mida tuleb igas lõpparuande kinnitamisega lõppevas menetluses teostada. 

Eelnõus toimingute all kajastatud tegevus on seega enamuses pigem tunnitasu alusel 

tasustatav. 

 

e) Pankrotihalduri tasu oluliselt vähendavana mõjub sisuliselt eelnõu § § 65¹ lg-st 3 

tulenev, mille kohaselt pandieseme müügist saadud raha arvatakse võrdlusmäära 

arvestamisel pankrotivara hulka PankrS § 153 lg 2 sätestatud ulatuses, st 15% 

ulatuses. Tegelikkuses on valdav osa realiseeritavast pankrotivarast reeglina 

koormatud pandiõigusega. Toodud muudatus ei arvesta, et  haldur müüb kogu 

pankrotivara, mitte ainult vara 15% ulatuses, samuti kannab kogu vastutust ja 

menetluse keerukust.  



 

Lisaks hüpoteegiga koormatud kinnistule on levinud kommertspandiga koormatud 

pankrotivara. Kuigi kommertspandi realiseerimisega seonduv probleemistik ei ole 

teenimatult revisjoni käigus tähelepanu saanud, siis see on kategooria, kus vara 

realiseerimisega esineb enim probleeme. Probleemne on sellise vara haldamine, 

sellega seonduvad suured kulud, suur vastutus, kui ka hilisem arvestus 

jaotusettepanekus. Levinud on ka PankrS § 153 lg-st 2 tuleneva 15/100 piiri 

ületamine, mille osas seadusandja täna lahendust ei paku, aga praktikas annab 

kommertspandipidajast võlausaldaja selleks nõusoleku ja probleem ületatakse läbi 

selle. Seega jääb haldur muudatuse kohaselt pandivara puhul ilma olulisest osast 

tasust vaatamata suurele mahule tehtud tööle. Ei ole võimalik väita, et halduri tasu 

eelnõu järgi tõuseb, kui see tegelikkuses väheneb sisuliselt juba panditud vara osas 

85% ulatuses. 

 

Komisjon toetab riigi poolt tasustava senise 397 piirmäära tõstmist, samuti tasude 

võrdlusmäärade tõstmist. 

 

Muus osas aga leiab komisjon, et täna kehtiv tasu piirmäärade ja vajadusel ka täiendav 

tunnitasu kohaldamise põhimõte on halduri tasustamisel õiglane ja praktikas ka 

läbipaistev. Halduri tegevuse mahtu ja keerukust oskavad tasu suurusega seostada 

konkreetse menetluse võlausaldajad, kelle väljamaksete arvelt haldurile tasu makstakse. 

Üksikuid vaidlusi haldurite tasu suuruste üle ei tohiks võtta aluseks haldurite tasude 

vähendamisel. 

 

Leiame, et ei ole mõistlik luua uut keerukat süsteemi, mille kõik koostisosad ei ole 

piisavalt teada ja mille alusel tasu suurus esialgsetel andmetel oluliselt kahaneb. 

Pankrotihalduri vastutust ja töö keerukust arvestades tuleks haldurite tasu vähendamisse 

suhtuda ettevaatlikult. Praegune eelnõu versioon ei ava täielikult ka halduri tasu 

kujunemise mehhanismi, mistõttu tuleks seda täiendavalt edasi arendada. 

 

Viidatud on ristsubsideerimise vältimise vajadusele, kuivõrd see kahjustab 

võlausaldajaid, kelle arvelt toimub varatutes menetlustes haldurite tasustamine. Ebaõige 

on ristsubsideerimise vältimine läbi selle, et vähendatakse olemasolevaid tasumäärasid. 

 

Haldurite tasu reform peab kokkuvõttes viima selleni, et haldurite tasud suurenevad ning 

halduritel tekib motivatsioon oma tööd teha ning selleks tuleb leida mõistlik tasakaal nii 

võlausaldajate kui ka halduri huvide vahel. 

 

8. Võlausaldajate häälte määramine 

 

Komisjon jääb oma seniste seisukohtade juurde ning leiab kokkuvõtvalt, et võlausaldajate 



 

häälte määramise korra täiendamine ja muutmine on teatud mööndustega vajalik. 

 

9. Kohtute spetsialiseerumine maksejõuetusasjadele ja kohtujuristi pädevus  

 

Komisjon toetab üldist põhimõtet, et maksejõuetusasjade menetlemine vajab 

spetsialiseerumist, kuid praegu eelnõus välja pakutud lahendused ei ole meie hinnangul 

piisavalt head selleks, et neid olemasoleval kujul vastu võtta. 

 

Eelnõu seletuskirjas on õigesti märgitud, et seoses vastavate muudatustega tuleks üle 

vaadata ka haldurite nimetamise kord ja põhimõtted, kuid vastavasisulist lahendust ei ole 

ühtlasi välja pakutud. 

 

Komisjon on seisukohal, et pankrotiasjade jagamine pankrotihalduritele peaks toimuma 

selliselt, et kohtunikel ei oleks võimalik eelistada ühtesid pankrotihaldureid 

subjektiivsetel põhjustel teistele ning tagada tuleb pankrotiasjade õiglasem jaotus. 

Pankrotiasjade jagamine pankrotihalduritele peaks olema teatud juhtudel (nt suuremad 

menetlused) seotud kindlate objektiivsete kriteeriumitega nagu pankrotihalduri poolt 

menetletavate asjade arv ja sellest tulenev töökoormus, eelnev töökogemus ja 

valdkondade põhised teadmised ning tegutsemine vandeadvokaadina, millega tagatakse 

pankrotihaldurite vajalikud oskused neile jagatavate menetluste jaoks. Vajadusel oleks 

võimalik pankrotihaldurid jagada teatud objektiivsete näitajate järgi erinevatesse 

kategooriatesse, mis peaks ühtlasi tooma kaasa haldurite motivatsiooni astuda Eesti 

Advokatuuri liikmeks, et seeläbi tagada võimalikult kõrge kvalifikatsiooniga haldurite 

ringi laienemine. 

 

Komisjoni hinnangul ei ole õige teha kohtualluvuse määramisel võlgnikel vahet selle 

järgi, kas tegemist on füüsiliste või juriidiliste isikutega. Mõlemal juhul on nii lihtsamaid 

kui ka keerulisemaid menetlusi ning juhul, kui pankrotimenetlusi on vaja kohtualluvuse 

osas selekteerida, siis peaks see pigem toimuma teiste objektiivsete näitajate järgi, mis 

peegeldaksid paremini just menetluse mahtu ja keerukust (olukorra keerukus, 

võlausaldajate arv, vara eeldatav väärtus jms). Mööname, et nimetatud kriteeriumite 

alusel hinnangute andmine juba menetluse alustamise staadiumis võib olla keerukas. 

 

Kokkuvõttes leiame, et kohtute spetsialiseerumine on vajalik, kuid praegused lahendused 

ei ole piisavalt head, et olla valmis nende lõplikuks aktsepteerimiseks.  

 

10. Nõudeavalduse sisu ja esitamine 

 

Komisjon toetab nõudeavalduse sisu täpsustamist, sealhulgas, et nõudeavalduses toodud 

infot tõendavad dokumendid on nõudeavalduse sisu osa. 



 

  

Komisjon soovitab jätkuvalt kaaluda regulatsiooni, mis näeb ette võimalikult sarnase 

ülesehitusega (tüüp)vormide rakendamist. Muudatuse eesmärgiks oleks menetlusosaliste 

ajakulu vähendamine nõudeavalduse ettevalmistamisel, samuti lihtsustaks sarnase 

vormistusega nõudeavalduste olemasolu nõuetega tutvumist.  

  

Samuti soovitab komisjon lisada pankrotihalduri kohustuseks esitada teada olevatele 

võlausaldajatele äriregistris avaldatud e-posti aadressile informatsiooni nõude esitamise 

võimalusest koos viitega nõudeavalduse tüüpvormi kättesaadavusele. Kohustuse 

eesmärgiks oleks võlausaldajate parem informeeritus pankrotimenetluse toimumisest 

ning annaks võlausaldajatele suunise nõudeavalduse nõuetekohaseks vormistamiseks. 

Kokkuvõttes parandaks see menetluse kiirust ja avatust. 

  

Lisaks on komisjon oma varasemas seisukohas soovitanud regulatsiooni lisamist, millega 

seatakse halduri kohustuseks avalikustada halduri poolt koostatud võlausaldajate nimekiri 

koos esitatud nõudeavaldustega e-toimiku keskkonnas kõigile võlausaldajatele sarnaselt 

menetlusdokumentide kättesaadavusega. Avalikustamise eesmärgiks on informatsiooni 

parem kättesaadavus ja menetluse läbipaistvus. On ilmne, et võlausaldajate nimekirja 

koostamise, võimalike vastuväidete esitamise võimaluse ja võlausaldajate nimekirja 

kohtu poolse kinnitamise kohta pelgalt teate avaldamine väljaandes Ametlikud 

Teadaanded on ebapiisav. E-toimiku vahendusel võlausaldajate informeerimine on 

operatiivne ja võimaldab kiirelt saada nõuetest ülevaadet.  

  

Komisjon jääb oma senise seisukoha juurde, et nõudeavalduse esitamise üldise tähtaja 

lühendamine ei ole otstarbekas. Senine 2-kuuline tähtaeg on praktikas kinnistunud ja selle 

lühendamine ühele kuule ei muuda pankrotimenetlust sisuliselt kiiremaks. Senises 

praktikas ei ole nõuete esitamise tähtaeg olnud menetlust takistavaks ehk komisjoni 

hinnangul ei esine praktikas probleemi, mille lahendamiseks oleks vajalik sekkuda 

tänaseks juba mitu aastakümmet kinnistunud praktika muutmise teel. 

 

11. Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja täiendamine  

 

Komisjon jääb oma seniste seisukohtade juurde. 

 

12.  Nõuete kaitsmise kirjalikult pidamise võimalus. 

 

Komisjon on varem märkinud, et ei toeta senise kahekuulise nõuete esitamise tähtaja 

muutmist. Jääme endiselt selle juurde, sest sellega ei ole teadaolevalt praktikas 

probleeme. Muus osas toetame pakutud eelnõu kontseptsiooni. 

 



 

13. Asjaõigusliku tagatisõigusega pandipidaja õigused  

 

VTK punkti 13 kohaselt soovitakse lahendada küsimus, kuidas peaks pandipidaja 

isiklikuks võlgnikuks mitteoleva tagatisandja pankrotimenetluses maksma panema enda 

asjaõiguslikku pandist tulenevat nõuet. 

 

Probleemi keskmes on 01.01.2009. a kuni 31.12.2009. a kehtinud PankrS § 44 lg 3, mille 

kohaselt vaid asjaõiguslikku tagatisnõuet võlgniku vastu omav pandipidaja (st 

võlausaldaja, kelle võlaõiguslik nõue oli suunatud kolmanda isiku vastu) ei olnud 

pankrotivõlausaldajaks. Alates 01.01.2010. a on kõnealune norm tunnistatud kehtetuks, 

kuid Riigikohus on regulatsiooni puudumist pidanud põhjendamatuks (vt RKTKm 

21.03.2011. a, 3-2-1-1-11, p-d 13-14). 

 

Kavandatava muudatuse kohaselt tuleks 01.01.2009. a kuni 31.12.2009. a kehtinud 

PankrS § 44 lg 3 taastada: pankrotivõlausaldaja ei ole isik, kellel on õigus rahuldada oma 

kolmanda isiku vastu suunatud nõue pankrotivara arvel pandiõiguse või muu 

tagatisõiguse alusel ning pankroti väljakuulutamine tema õigusi ei mõjuta. Lisaks 

soovitakse pankrotiseadust täiendada selliselt, et kui asjaõigusliku tagatisõigusega 

pandipidaja kinnistusraamatusse kantud õigus loetakse PankrS § 139 lg 2 ja 4 alusel 

lõppenuks, on tal õigus nõuda hüvitist sarnaselt TMS §-des 176 lg 1 ja 108 lg 2 sätestatuga 

ning tema nõuet kajastatakse jaotusettepanekus. 

 

05.07.2019. a toimunud maksejõuetusõiguse revisjoni komisjoni koosolekul on kõnealust 

küsimust detailsemalt arutatud. 

 

Tutvunud eelnimetatud revisjoni komisjoni koosoleku protokolliga (vt päevakorra p 3), 

nõustub komisjon, et asjaõigusliku tagatisõigusega pandipidaja, kellel puudub 

võlaõiguslik n.ö isiklik nõue pankrotivõlgniku vastu, nõude rahuldamine peab toimuma 

selliselt, et pankrotivara müüakse “ainult pankrotimenetluses ja ainult pankrotihalduri 

poolt” (vt prof P. Varul seisukoht). 

 

Komisjon nõustub ka sellega, et pandiõigusega koormatud vara tuleb pankrotimenetluses 

müüa vabana igasugustest pandiõigustest (sh kinnisasjade puhul hüpoteekidest) ning 

olukorras, kus n.ö isiklikku nõuet mitteomavale pandipidajale kohustust jätkuvalt 

täidetakse, on tema nõue tingimuslik ning temale välja makstav raha tuleb hoiustada. 

 

Hoiustamise tähtaega puutuvalt nõustub komisjon ka sellega, et võlausaldajale välja 

makstav raha tuleb hoiustada seni, kuni nõue võib muutuda sissenõutavaks. Olukorras, 

kus kolmandast isikust võlgnik aga täidab laenulepingut ja seetõttu tagatav nõue väheneb, 

peab olema tagatud see, et n.ö ülemäärane raha jaguneks juba varem teiste võlausaldajate 



 

vahel vastavalt jaotisele. Praktikas vajab lahendamist küsimus, kuidas (millistel 

tingimustel) väljamakstavat raha hoiustada, sh kes teeb notarile vastava tahteavalduse 

hüpoteegipidajale raha välja maksmiseks (kas pankrotihaldur või hüpoteegipidaja ise; kas 

haldur tuleb sellisel juhul jätta vabastamata ning kas talle makstakse selle aja jooksul tasu 

ja hüvitatakse kulud?) ning kas seda reguleerida seaduses. 

 

Eeltoodu tõttu on vajalik, et pandipidaja nõude osas viiakse samuti läbi nõuete kaitsmine 

ning see nõue jääb selliseks, millisena ta kaitsti. Eeltoodu tähendab üldjuhul seda, et 

võimalikud tulevikus lepingu rikkumisest tulenevad nõuded (viivis, leppetrahv) nõude 

kogusuurust ei mõjuta – st pandipidaja ei saa tulevikus tekkivate lepingu rikkumisest 

tulenevate nõuete tõttu hoiustatud summa täielikku väljamaksmist nõuda. Teoreetiliselt 

on võimalik, et pandipidaja esitab tingimuslikult ka lepingurikkumisest tulenevaid 

nõudeid, kuid juhul, kui sellist lepingurikkumist kolmandast isikust võlgniku poolt ei ole 

ette näha, tuleb selles osas jätta nõue tunnustamata (sh pankrotihaldur peab esitama 

nõudele vastuväite). 

 

Praktikas vajab lahendamist ka küsimus, kuidas väljamaksmisele kuuluv hoiustatakse: 

kas seda tehakse notari ametikontot kasutades või muul viisil. 

 

Komisjon ei toeta Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite koja ettepanekut, et kui pankroti 

väljakuulutamisel on täitemenetlus pooleli, siis teatud juhtudel ei peaks seda lõpetama, 

vaid saaks lõpuni viia. 

 

14. Ärikeelu rakendamise eeldused, kord ja ulatus.  

 

Komisjon jääb oma seniste seisukohtade juurde ning täiendab neid alljärgnevalt. 

 

Komisjon toetab põhimõtet, et täpsustada tuleb PankrS § 91 lg-s 2 juhtorgani liikme 

suhtes ärikeelu kohaldamise eeldusi, keelu sisu ja ulatust. Samuti toetab komisjon 

põhimõtet, et ärikeelu rakendamise eelduseks ei pea olema kuriteokahtlus või siduma 

keelu rakendamise eeldusi maksejõuetusalase süüteo toimepanemisega ja ettepanekut 

piirata kehtivas PankrS § 91 lg-s 1 füüsilisest isikust pankrotivõlgniku suhtes 

automaatselt kohalduva ärikeelu rakendamist. 

 

Komisjon kordab ettepanekut viia 14. peatükki sisse põhimõte, et ärikeelu kohaldamine 

juriidilise isiku juhtorgani liikme suhtes peaks sisalduma juba enne pankrotimenetluse 

lõppemist tehtavas kohtulahendis. Samuti kordame ettepanekut, et otsustusõigus ärikeelu 

kohaldamise vajalikkuse kohta ühingu juhtorgani liikme suhtes jääb pankrotihaldurile, 

kes esitab selle kohta põhjendatud taotluse kohtule. Ärikeelu kinnitab kohus 

kohtulahendiga kohtumenetluse kestel. 



 

 

15. Võlgniku kaasaaitamiskohustuse tagamine ja enese mittesüüstamise privileeg.   

 

Komisjon toetab põhimõtet täiendada PankrS-st sättega, millega oleks välistatud, et 

pankrotimenetluses saadud teavet võidakse väärteo- või kriminaalmenetluses hiljem 

kasutada teavet andma kohustatud isiku vastu.  

 

Komisjon leiab, et ehkki teabe saamine kohustatud isikult pankrotimenetluses on oluline, 

on samuti oluline, et isikul säiliks põhiseaduslik õigus teabe andmisest keelduda, kui see 

võib talle endale või tema pereliikmetele hiljem kaasa tuua süülise vastutuse. Seega peaks 

pankrotiseadusest selgelt nähtuma, et teabe andmise kohustuse täitmine 

maksejõuetusmenetluses ei too isikule, tema pereliikmetele või teisele kohustatud isikuga 

seotud isikule hiljem kaasa vastutust süüteomenetluses.  

 

Teabe saamine kohustatud isikult pankrotimenetluses on oluline. Samas on oluline ka see, 

et isikule  jääb alles põhiseaduslik õigus teabe andmisest keelduda, kui see võib talle 

endale või tema pereliikmetele hiljem kaasa tuua vastutuse. Seega peaks seadusest selgelt 

nähtuma, et teabe andmise kohustuse täitmine oleks vastutust välistavaks asjaoluks 

väärteo- või kriminaalmenetluses. 

 

Muus osas jääb komisjon oma seniste seisukohtade juurde. 

 

16. Pärandvara pankrot 

 

Komisjon jääb oma seniste seisukohtade juurde ning toetab pärandvara pankroti 

regulatsiooni toomist terviklikult pankrotiseaduse koosseisu ja vastavat süsteemset 

lahendust koos komisjoni poolt eelnevalt esitatud märkustega. 

 

 

Loodame, et ministeeriumil on võimalik eelnõu väljatöötamise käigus arvestada 

komisjoni esitatud ettepanekutega ning leitakse võimalus lahendada kõik tõstatatud 

probleemid. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Jüri Sirel 

Komisjoni esimees 

Eesti Advokatuuri Maksejõuetusõiguse komisjon 


