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Sissejuhatus 

 

Käesolev analüüs-kontseptsioon on koostatud maksejõuetuse revisjoni 1 raames (projekt 2014-
2020 12.02.006.01.15-0007 „Õiguse revisjon“.  

Analüüsis käsitletavad teemad on lähteülesande 7. peatükist  (pankrotiseaduse2 3. ja 4. peatükk), 
kokkuvõtvalt Analüüsivaldkond VI, sh alateemad: halduri nimetamine ja vabastamine, 
haldurile esitatatavad nõuded ning haldurina tegutsemise õigus, häälte määramine ja 
võlausaldajate üldkoosoleku otsused, kohtute efektiivsuse tõstmine, ajutise halduri, halduri ja 
pankrotitoimkonna tasud, aruandlus, võlgniku teabe andmise kohustus ja enese 
mittesüüstamine.   

Revisjoni lähteülesande kohaselt on revisjon vajalik peamiselt seetõttu, et vaatamata 
eelnevatele seadusemuudatustele ei ole maksejõuetusmenetlus tõhus. Revisjoni projekti 
tulemuseks ei pea tingimata olema kõikide analüüsitavate regulatsioonide muutmine, 
täiendamine või ümberstruktureerimine, vaid teatud küsimustes võib koostatava analüüsi 
tulemusel selguda, et olemasolev regulatsioon on õigusselge, toimib ja põhimõtteliste 
muudatuste tegemine ei ole vajalik või puuduvad paremad lahendused. Süsteemse analüüsi 
läbiviimine annab ka ilma sellele järgnevate õigusnormide muudatusteta väärtusliku 
kindlustunde, et aastakümneid kehtinud regulatsioon vastab ka tänapäeva tsiviilkäibe ja 
majanduskeskkonna vajadustele. Muuta tuleb regulatsioone üksnes vajaduspõhiselt ulatuses, 
milles senine regulatsioon selgelt takistab või raskendab maksejõuetusmenetluse läbiviimist. 
Seejuures on Justiitsministeeriumi eelistatud lahenduseks revisjoni projekti raames senise 
süsteemi säilitamine ning vajadusel täiendamine, kuivõrd lähteülesandes kirjeldatud 
probleemide alusel ei ole põhjendatud olemasoleva süsteemi ümbertegemine. 

Analüüsivaldkond VI puudutab pankrotimenetluse organeid (PankrS 3. ptk) ja võlgniku õigusi 
ja kohustusi (PankrS 4. ptk). Autor ei pea vajalikuks olemasolevat organite süsteemi (haldur, 
kohus, võlausaldajate üldkoosolek ja pankrotitoimkond) ja organite pädevust põhimõtteliselt 
muuta, küll tuleks Justiitsministeeriumi poolt teostatav haldusjärelevalve (PankrS § 70 – 71) 
pankrotihaldurite tegevuse üle asendada Soome eeskujul pankrotiombudsmani3 ja tema poolt 
teostatava järelevalvega.  Samuti tuleks säilitada võlgniku õiguste ja kohustuste süsteem 
kehtivas õiguses reguleeritud viisil, tagades võlgnikule kaitse enese süüstamise vastu kriminaal- 
ja väärteomenetluses.   

Pankrotimenetluste tõhustamise kui revisjoni peamise eesmärgi saavutamiseks peab autor 
vajalikuks saavutada arenguid ja muuta õiguslikke regulatsioone eelkõige järgmistes 
küsimustes:  

- Spetsialiseerunud kohtud/kohtunikud ja kohtunike/kohtujuristide 
maksejõuetusmenetluste probleemidele vastav kohustuslik erialane ja täiendõpe; 

- Halduri tegevuse üle järelevalvet teostavate organite toimiv koostöö;  

                                                           
1 Maksejõuetuse revisjoni lähteülesande projekt. Justiitsministeerium 2016. Kättesaadav: 
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/maksejouetusoiguse_revisjoni_lahteulesanne_loplik_13.06.2016.pdf   
2 Pankrotiseadus. RT I 2003,17,95; RT I, 21.06.2014,20.  
3 Käesolevas analüüsis ei ole käsitletud pankrotiombudsmani instituudi loomisega seotud küsimusi, kuna see on 

analüüsivaldkond V teemaks (riiklik keskne maksejõuetusinstituut).  
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- Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kui pankrotihaldurite kutseühingu 
kohustuslikkuse kaotamine;  

- Distsiplinaarvõimu üleandmine kõigi halduritena tegutsevate isikute üle 
Pankrotiombudsmanile;  

- Haldurite ja pankrotitoimkonna liikmete tasustamispõhimõtete ja vastava õigusliku 
regulatsiooni terviklik ümberkujundamine, sh haldurile pankrotimenetluse kulude 
planeerimiskohustuse panemine; 

- Avaliku raha suurem kaasamine pankrotiasjade menetlemisele olukorras, kus 
pankrotivara selleks ei piisa;   

- Võlausaldajatele üldkoosolekul häälte määramist reguleerivate õigusnormide 
täpsustamine suurema õigusselguse saavutamise eesmärgil (PankrS § 82):  

- Halduri aruandlusele esitatavate nõuete täpsustamine (unifitseerimine) ja halduri 
aruandluse digitaliseerimine;  

- Võlgniku teabeandmise kohustuse ja enese mittesüüstamise privileegi vahekorra 
sätestamine seaduse tasandil.  
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1.1. Üldised põhimõtted halduri staatuse ja kutsetegevuse reguleerimisel  
Üldise arusaamise kohaselt on just pankrotihaldur see isik, kes peab tagama ausa, efektiivse ja 
korrakohase pankrotimenetluse läbiviimise. See on ka kehtiva pankrotiseaduse keskne 
põhimõte. Halduri väljavalimine ja määramine on õiguskirjanduse kohaselt pankrotikohtu 
oluliseim ülesanne ja efektiivse pankrotimenetluse eeldus.4 Seetõttu on arusaadavad laialdased 
siseriiklikud ja riikide ülesed diskussioonid halduri väljavalimise ja haldurile esitatavate nõuete 
ja ühtlustamise osas.  Erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide arvamuste ja soovituslike 
juhendite kohaselt peaks seadusandja halduri staatuse ja kutsetegevuse reguleerimisel 
arvestama vähemalt järgmiste põhiküsimusega5:  

- halduritele tegutsemisõiguse andmise (litsentseerimine) ja registreerimise nõuded 
- haldurite kvalifikatsiooni ja enesetäiendamise nõuded   
- tõhus järelevalve halduri kutse- ja majandustegevuse üle 
- halduri õiguslik staatus ja kohustused 
- halduri nimetamise kord 
- halduri tegutsemisstandardid ja kutseeetika nõuded 
- haldurite tasustamissüsteem 

Mitmed rahvusvahelised organisatsioonid on vastu võtnud soovituslikud juhised halduri kutse 
reguleerimiseks ja miinimumnõuded haldurite tegevusele. Halduri kutse arendamisega on 
tegelenud Maailmapank, rõhutades vajadust kvalifitseeritud ja haritud haldurite järele.6 
Maailmapanga arusaamise kohaselt ei piisa haldurile nn üldteadmistest, vaid ta peab edukaks 
tegutsemiseks tundma pankrotimenetluste spetsiifikat ja vastavat praktikat. UNCITRAL-i 
soovitused käsitlevad nõudeid haldurite kvalifikatsioonile, valikule ja nimetamisele, õigustele 
ja kohustustele,  tasustamisele, vastutusele, vabastamisele ja asendamisele. UNCITRAL-i 
põhimõtteid on edasi arendatud erinevate organisatsioonide poolt.  

EBRD kehtestas esmakordselt halduri tegevuse põhimõtted 2007. a.7 Ka EBRD leidis, et 
haldurite kvalifikatsioon ja nende tegevuse õiguslik reguleerimine on olulised aspektid 
tagamaks manetluste efektiivne ja läbipaistev läbiviimine. Haldurite kutsetegevuse 
reguleerimisel pidas EBRD oluliseks, et siseriiklik seadusandlus näeks ette nõuded haldurite 
kvalifikatsioonile, regulatsioonid peaksid hõlmama halduritele tegevuslubade andmist,  
nimetamist, vabastamist ja asendamist, tegutsemis-ja ärijuhtimisstandardite kehtestamist, 
aruandlust ja järelevalvet, distsiplinaarvastutust, tasustamist, kindlustust, eetikakoodeksi 
vastuvõtmist. Samade põhimõtete juurde on EBRD jäänud ka 2014. aastal.8  

                                                           
4 G. Pape, W. Uhlenbruck. Insolvenzrecht. München: C.H.Beck, 2002, S 135, 159; J. M. Farley. The Governing 
Institution: A Court or Judicial. - Establishing Principles and Guidelines for Commercial/Bankruptcy Courts. 
Building effective insolvency systems. Institutional Framework. Washington, D.C. September 14-15, 1999. 
Available: http://www4.worldbank.org/legal/insolvency_ini/WG2-paper.htm, 04.05.2003, p 11/66 
5 EBRD/Leeds University Rules. Insolvency Office Holders Forum. Summary of the survey on the state of affairs 
of European insolvency office holders and recommendations for minimum standards.  Survey conducted from 
December 2015 to May 2016 on behalf of and presented to the European Commission, DG Justice in July 2016 
by the co-chairs of the Insolvency Officeholders Forum  Marc André, Daniel F. Fritz, Stephen Harris. Kättesaadav: 
https://www.insol-europe.org/download/documents/846  

6 The World Bank. Principles and Guidelnes for Effective Insolvency and Creditior Rights Systems. April 2001.  
7 EBRD Insolvency Office Holder Principles 2007. Kättesaadav: 
http://www.ebrd.com/downloads/legal/insolvency/ioh_principles.pdf. 04.01.2018.  EBRD on oma põhimõtete 
väljatöötamisel tuginenud ka  Maailmapanga ja UNCITRAL-i juhistele.    
8 Assessment of Insolvency Office Holders. Review of the profession in the EBRD region (2014) 
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Paljuski inspireeritud EBRD põhimõtest sõnastas INSOL Europe9 IOH Forum 2016. aastal 
omakorda kaheksa põhimõtet millega tuleks arvestada haldurite kutsetegevuse reguleerimisel. 
Nimekirjas on: litsentseerimine ja registreerimine; kutseala reguleerimine, järelevalve ja 
distsipliin, kvalifikatsioon ja koolitus; määramise süsteem; tegutsemis ja kutseeetika 
standardid; seadusega sätestatud õigued ja kohustused; tegevuse läbipaistvus; tasustamine. 

Samas ei ole selle organisatsiooni liikmete hulgas selget üksmeelt halduritele esitatavate 
miinimumnõuete kehtestamise vajalikkuse osas.10     

Siit saab teha järelduse, et haldurite haridus- ja kvalifikatsiooninõuded ning muud 
tegevuspõhimõtted on muutunud diskussiooniteemaks kogu Euroopas.11 Valminud on 
ettepanek direktiivi 2012/30/EU muutmiseks (edaspidi Direktiivi muutmisettepanek),12 mis 
näeb liikmesriikidele ette kohustuse seada õigusaktidega halduritele enam-vähem 
samasuguseid standardid, nagu on ette pannud INSOL Europe IOH Forum liikmed. Direktiivi 
muutmisettepaneku art 25 näeb ette, et pankrotihaldurid ja teised restruktureerimise, 
maksejõuetuse ja uue võimaluse andmise asjades määratud spetsialistid saavad vajaliku esmase 
ja täiendava koolituse, et tagada teenuste osutamine kõikide osapoolte suhtes tõhusalt, 
erapooletult, sõltumatult ja pädevalt. Liikmesriigid peavad soodustama mis tahes nende poolt 
asjakohaseks peetavate vahenditega restruktureerimise, maksejõuetuse ja uue võimaluse 
andmise valdkonna spetsialistide vabatahtlike tegevusjuhendite väljatöötamist ja nendest 
kinnipidamist ning teisi selliste teenuste osutamise tõhusaid järelevalvemehhanisme. 
Ettepaneku art 26 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et restruktureerimise, maksejõuetuse 
ja uue võimaluse andmise valdkonna spetsialistide määramise, ametist vabastamise ja 
tagasiastumise kord on selge, prognoositav ja õiglane ning vastab eelkõige järgmistele nõuetele:  

- pankrotihalduri sobivuskriteeriumid ja võimalikud ametisse nimetamisest keeldumise 
alused on selged ja läbipaistvad; kui restruktureerimise, maksejõutuse ja uue võimaluse 
andmise valdkonna spetsialistid nimetab ametisse õigus- või haldusasutus, tuleb tagada, 
et sellise spetsialisti ametisse nimetamisel õigus- või haldusasutuse kasutatavad 
valikukriteeriumid on selged ja läbipaistavad;  

- konkreetse juhtumi jaoks restruktureerimise, maksejõutuse ja uue võimaluse andmise 
valdkonna spetsialisti valides kaalutakse nõuetekohaselt spetsialisti kogemusi ja 
oskusteadmisi. Vajaduse korral konsulteeritakse spetsialisti valimiseks võlgnike ja 
võlausaldajatega;  

- piiriüleste restruktureerimis- ja maksejõuetusmenetluste korral arvestatakse 
nõuetekohaselt spetsialisti suutlikkust suhelda ja koostööd teha välisriigis tegutsevate 
maksejõuetusspetsialistidega ning õigus- või haldusasutustega, samuti tema inim- ja 
haldusressursse.  

Eesti on olnud halduritele seadusega sätestatud haridus- ja koolitusnõuete kehtestamisel  
esirinnas ning halduritele esitatavaid nõudeid on ka järjepidevalt karimistatud (nt 2010. aastal 

                                                           
9 INSOL Europe on maksejõuetuse asjatundjate organisatsioon, asutatud 1981, ca 1200 liiget. https://www.insol-
europe.org/ 
10 EBRD/Leeds University Rules. Op. cit.  
11 E.Inacio. From Approximation to Harmonisation of the IPs Education. Eurofenix. The journal of INSOL Europe. 
Summer 2017. p 14-15.  
12 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse ennetava 
restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja 
maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 
2012/30/EL Kättesaadav: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52016PC0723 
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jõustunud muudatustega sätestati kõrghariduse (bakalaureuse kraadi) ja pankrotihalduri 
väljaõppe nõue. Sätestatud on selged nõuded haldurite täiendkoolituste osas (KTS § 97). Kõik 
see on olnud kooskõlas praktiliste vajadustega, sest 1992. a pankrotiseaduse vastuvõtmise 
eelselt puudusid Eestis isikud, kes oleksid olnud võimelised halduri kohustusi täitma, mistõttu 
tuli hakata kiiresti vajalikke inimesi koolitama.  

Saab öelda, et kehtivas pankrotiõiguses on halduri kutsetegevuse reguleerimisel  
rahvusvaheliselt oluliseks peetud põhimõtetega küll arvestatud, samas ei ole seaduse 
kohaldamispraktika alati pankrotimenetluse eesmärke teeniv. Vaatamata halduri tegevuse üle 
järelevalvajate paljususele, ei ole järelevalve alati ja igas menetluses efektiivne. Halduri 
nimetamise protsess ei ole piisavalt läbipaistev. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ei ole 
suutnud olla eestvedajaks haldurite vabatahtlike tegevusjuhendite väljatöötamisel ja 
vastuvõtmisel.   

1.2 Halduri õiguslik seisund ja kohustused 
1.2.1. Kehtiv õigus 
Kehtiva õiguse kohaselt teeb haldur pankrotivaraga seonduvaid tehinguid ja muid toiminguid. 
Halduri tegevuse tulemusena tekkivate õiguste ja kohustuste kandjaks on võlgnik. Haldur 
osaleb oma ülesannetest tulenevalt poolena võlgniku asemel kohtus pankrotivaraga seotud 
vaidlustes (PankrS § 541 lg 1). Halduri põhikohustused ja õigused on sätestatud PankrS §-s 55. 
Haldur kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagab seadusliku, kiire 
ja majanduslikult otstarbeka pankrotimenetluse (PankrS § 55 lg 1). Halduri õigusliku staatuse 
reguleerimisel on lähtutud ametiteooriast.13  

1.2.2. Võimalused halduri õigusliku seisundi reguleerimiseks 
Kuni 2010. aastani lähtuti halduri õigusliku staatuse määratlemisel esindusteooriast ja haldurit 
käsitleti pankrotivõlgniku seadusliku esindajana. Probleemiks osutus asjaolu, et võlgnik oli 
sellise käsitluse juures seatud eelisolukorda (haldur tegutses võlgniku seadusliku esindajana), 
kuigi haldur pidi tagama ka võlausaldajate huvide kaitse.  

Revisjoni lähteülesande kohaselt ei ole üleminek ametiteooriale olnud probleemivaba, 
seejuures on viidatud kaebeõiguse jaotumisele pankrotimenetluses. Väide on põhimõtteliselt 
õige vastava seaduse muudatuse järgse ajaperioodi osas. Haldurid   ei saanud koheselt aru 
vajadusest esitada hagisid nn iseenda nimel. Revisjoni lähteülesandes viidatud Riigikohtu 
lahendites14 üles kerkinud probleemid on tekkinud just seaduse kohaldamise algaastatel ja 
käesolevaks ajaks PankrS § 541 lg 1 kolmanda lause kohaldamine enam praktikas erilisi 
probleeme ei tekita. Halduri staatus tagab nii võlgniku kui võlausaldajate huvide kaitse. Puudub 
mõistlik põhjendus halduri staatuse reguleerimise osas seadust uuesti muuta ja hakata kaaluma 
                                                           
13 Kohtutäituri seaduse eelnõu seletuskiri (462 SE III). Kättesaadav: 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/1b0d01ec-f7b5-2581-75d9-

dda4dd01275a/Kohtutäituri%20seadus. 26.11.2017 
14 Revisjoni lähteülesandes viidatud kohtuasjad nr 3-2-1-149-13 ja 3-2-1-15-13 puudutavad poolte määramist 
tagasivõitmise hagi esitamisel (võlgnik ei saa olla tagasivõitmise hagi pooleks); kohtuasjas nr 3-2-1-40-13- selgitas 
Riigikohus, et hagejaks on pankrotivara kui õiguste ja kohustuste kandja, kelle kasuks tegutseb parasjagu ametis 
olev haldur oma nimel; asjas nr 3-2-1-191-12 tegeles Riigikohus probleemiga, et hagejaks ei olnud märgitud mitte 
haldur, vaid pankrotivõlgnik. Kolleegium leiab, et tegemist ei ole siiski olulise menetlusõiguse normi rikkumisega, 
mis oleks mõjutanud asja menetlust sisuliselt ; asjas nr 3-2-1-163-11 selgitas Riigikohus, et vaidluses organi otsuse 
tühisuse üle, ei saa haldur astuda menetlusse, kuna ta ei ole võlgniku esindaja ja vaidlus ei puuduta pankrotivara.  
Asjas nr 3-2-1-103-15 oli küsimuse all pankrotihalduri kaebeõigus olukorras, kus võlgnik keeldus täitmast vande 
andmise kohustust.    
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näiteks halduri osas organiteooria kohaldamist ja pankrotipesa kontseptsiooni.15  Eestikeelses 
õiguskirjanduses on pankrotipesa problemaatikaga tegelenud P. Viirsalu, kusjuures  autori 
eesmärgiks oli leida lahendusi artikli kirjutamise ajal (2008) kehtivast õigusest tulenevale 
probleemile, et haldur oli võlgniku esindajaks.  

Pankrotipesa instituudi kehtestamisel on võimalik valida kahe erineva kontseptsiooni vahel. 
Artiklist järeldub, et kontseptsioon, mille kohaselt oleks pankrotipesa juriidiline isik, on 
problemaatilisem kui pankrotipesa, mis oleks seaduses sätestatud õigusvõimega juriidiline 
konstruktsioon. Juriidilisest isikust pankrotipesa ei tooks endaga kaasa mitte ainult vajadust 
oluliselt muuta pankrotiseadust, vaid ka vajaduse muuta näiteks tsiviilseadustiku üldosa seadust 
ja võimalik, et ka maksuseadusi. Lisaks on problemaatiline asjaolu, et juriidilisest isikust 
pankrotipesa saab olla omanik, mis toob endaga kaasa mitmeid raskusi ning hägustab hetkel 
töötavat regulatsiooni. Lahendust, mille kohaselt on pankrotipesa seaduses sätestatud 
õigusvõimega õigussubjekt, toetab P. Viirsalu meelest peamiselt argument, et sel juhul on vaja 
võimalikult vähe muuta kehtivat (st enne 2010. a kehtinud) regulatsiooni, aga lahenduse saavad 
samas probleemid, mis kaasnevad olukorraga, kus pankrotipesa ei ole. Lisaks toetab 
pankrotipesa kui seaduses sätestatud õigusvõimega õigussubjekti loomist teiste Euroopa riikide 
maksejõuetusõiguse analüüs. Euroopas ei ole tuntud lahendus, mille kohaselt pankrotipesa 
oleks eraldiseisev juriidiline isik. Küll aga eksisteerib lahendus, mille kohaselt tekib pankroti 
väljakuulutamise järel pankrotipesa, mida esindab haldur ning mis ei ole eraldi juriidiline isik, 
kuid millel on sellegipoolest teatav seaduses sätestatud õigusvõime.16  

Autor leiab, et ametiteooria kasutuselevõtuga 2010. aastal on artiklis märgitud probleemid 
suuresti lahendatud. Kindlasti tooks halduri õigusliku staatuse järjekordne muutmine kaasa 
uued probleemid seaduse tõlgendamisel, ühtse kohtupraktika väljakujunemine võtaks aega. 
Saksa õiguskirjanduses on märgitud, et pankrotihalduri õigusliku seisundi üle vaidlemisel on 
üksmeelele jõutud selles, et pankrotiõiguse praktilisi küsimusi on erinevate teooriate abil väga 
raske lahendada ning on selgunud, et enamik teoreetilisi lähtepunkte ei ole järjekindlalt 
läbiviidavad. Ometigi kestab vaidlus otsutavaid praktilisi mõjusid näitamata ikka edasi. 17  

Ametiteooria kasutuselevõtul oli Eestile eeskujuks Saksa õigus. Ametiteooria vaatleb haldurit 
kui õiguse elluviimise organit, kes esineb menetluses enda nimel, mõjutades pankrotivara ja 
võlgnikku. Selle seisukoha kohaselt on halduril oma ametialase seisundi alusel võimalik oma 
nimel tegutseda pankrotivara kandjana võlgniku poolt ja vastu, niivõrd kui pankrotivara kui 
vastutuse objekt on määratud võlausaldajatele. See teooria rõhutab halduri kui voliniku 
seisundit, kes ei ole mitte protsessiosalise esindaja, vaid peab menetluse eesmärgi saavutamise 
nimel tegutsema hoopiski omal vastutusel. Selles teoorias tuleb halduri likvideerimisülesanne 
kõige paremini esile, kuna selle kohaselt ei pea haldur mitte ühe poole huvisid silmas pidama, 
vaid hea seisma võlausaldajate optimaalse rahuldamise eest. Ka võlgniku tervendamine teenib 
kehtiva pankrotiseaduse (nii Eestis kui ka Saksamaal) järgi võlausaldajate optimaalse 
rahuldamise eesmärki nagu võlgniku vara likvideeriminegi, seega sobib  ametiteooria kokku ka 

                                                           
15 Halduri staatus pankrotipesa (mille omanikuks on võlgnik) esindajana on kasutusel Soomes ja Rootsis. 2010. 
aasta pankrotiseaduse muudatustele eelnevalt kaaluti tõsiselt ka pankrotipesa kontseptsiooni, kuid sellest loobuti.  
Sellesse aega jääb ka P. Viirsalu artikkel „pankrotipesa problemaatika“ Juridicas numbris 2008/6 lk 377-382.  
16 P.Viirsalu. Pankrotipesa problemaatika. Juridica  nr 6, 2008, lk 377-382.  
17 Pape, Uhlenbruck. Op.cit. S 149-152 
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võlgniku tervendamisega, kuna tervendamine saab toimuda üksnes võlausaldajate enamuse 
tahte kohaselt ja ka sel juhul on haldur kohustatud kõikide huve silmas pidama.18    

Revisjoni lähteülesandes on probleemiks peetud asjaolu, et kui haldur sõlmib lepinguid, siis 
loetakse lepingu pooleks võlgnik, kuigi haldur ei ole võlgniku esindaja. PankrS § 541 lg 1 
kohaselt teeb haldur pankrotivaraga seonduvaid tehinguid ja muid toiminguid, kuid halduri 
tegevuse tulemusena tekkivate õiguste ja kohustuste kandjaks on võlgnik, kui seadusest ei 
tulene teisiti. Seega, kuna lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kandjaks on võlgnik, võib 
võlgnikut küll pidada lepingu pooleks, kelle eest (aga mitte võlgniku seadusliku esindajana) 
tegutseb haldur. Pankrotihalduri tehtavaid tehinguid ei loeta võlgniku tehinguteks mitte 
esindusõiguse alusel, vaid pankrotihalduri ametist tuleneva pädevuse alusel (vt PankrS § 36 lg 
1, mille kohaselt läheb haldurile üle õigus käsutada ja valitseda pankrotivara).19 Nimetatu on 
kehtiva õiguse kohaselt kooskõlas ka PankrS § 124 lg-ga 3, mille kohaselt on halduril juriidilise 
isiku juhatuse või seda asendava organi õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus 
pankrotimenetluse eesmärgiga. Halduri õiguslik seisund tuleks lepingus ka vastavalt märkida, 
samuti tuleks lepingus märkida, et tehingu objektiks on pankrotivara.  

Samas on  problemaatiline PankrS § 124 lg-st  3 tulenev halduri vastutus juhtorgani liikmena. 
Käsitledes haldurit   ametiisikuna, kes tegutseb oma nimel võlgniku huvide poolt ja vastu ning 
kelle tegevuse tulemusena tekkivate õiguste ja kohustuste kandjaks on võlgnik, on halduri 
vastutus reguleeritud PankrS §-s 63. Puudub vajadus reguleerida halduri vastutust 
juriidilisest isikust pankrotivõlgniku menetluses täiendavalt juhtorgani liikme 
vastutusena PankrS § 124 lg-s 3.  

1.2.3 Menetluskulude kandmise erisused kohtumenetlustes, kus võlgnikul on õigus 
osaleda ilma haldurita  või halduri nõusolekuta  
Halduri staatusest tulenevalt teeb kulutusi pankrotivara arvelt haldur. Pankrotimenetluse ajal 
halduri poolt oma ülesannete täitmiseks tehtud tehingutest ja muudest toimingutest tekkinud 
kulutused on massikohustused, mille välja maksmine toimub PankrS § 146 lg 1 p 3 alusel. 
Pankrotiseadus ei näe ette, et juhtudel, kui seadus võimaldab võlgnikul endal menetluses 
osaleda, on võlgnikul õigus otsustada pankrotivarast kantavate menetluskulude üle.  

Võlgniku pankroti välja kuulutamine ei takista võlgnikul jätkata osalemist neis 
kohtumenetlustes, mis ei seondu pankrotivaraga, sh vaidlused  pankrotivõlgnikuks oleva 
juriidilise isiku organi otsuse kehtivuse üle, aga ka hagid, mis on esitatud võlausaldaja poolt 
PankrS § 104 lg 2 alusel võlgniku vastu, kui võlgnik on esitanud võlausaldaja nõude 
tunnustamisele vastuväite. Pankrotihaldur nendes menetlustes ei osale. Tekib küsimus, kes peab 
kandma selliste menetluste pidamise kulud võlgnikule langevas osas.   Kehtiv pankrotiseadus 
seda küsimust selgelt ei reguleeri. Küsimuse all on mh pankrotivõlgniku õigus kasutada 
vajadusel õigusabi ja sõlmida lepinguid õigusabi saamiseks. Kohtupraktika on sellistel juhtudel 
olnud äärmiselt ebaühtlane, piirdudes tihti menetluskulude võlgniku kanda jätmisel kohtuotsuse 
resolutsioonis märkega, et „Poolte menetluskulud tuleb jätta OÜ XXX (pankrotis) kanda“. 
Sellisest kohtulahendi resolutsiooni sõnastusest ei ole võimalik aru saada, kas menetluskulud 
tuleks  kanda pankrotivarast või mitte.  

                                                           
18 Pape, Uhlenbruck. Op.cit. S 149-152. 
19 Kohtutäituri seaduse eelnõu (462) seletuskiri.  
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Õigusselgus selles küsimuses oleks tagatud, kui seadusega sätestada need juhud, mil 
võlgnik  (või juriidilisest isikust pankrotivõlgnik u seaduslikud esindajad) peavad  
pankrotimenetluses ja sellega seotud hagimenetlustes osalemisest tingitud menetluskulud 
ise kandma. Probleemi lahendamisel peaks lähtuma üldjuhul põhimõttest, et kui haldur ei ole 
kohtumenetluse osapool, siis ei saa kohtumenetluse võimaliku tulemuse eest olla vastutav 
võlgniku pankrotivara (va juhtudel, kui võlgnik osaleb menetluses halduri nõusolekul PankrS 
§ 43 alusel). Vastasel juhul ei saaks haldur vastutada pankrotivara säilimise eest.  

Seega: 

1)Kui kohtumenetluses on enne pankroti väljakuulutamist võlgniku nõue, mis seondub 
pankrotivaraga, ja haldur astub menetlusse (PankrS § 43 lg 1 lause 1) – massikohustus. 
Sama ka juhul, kui võlgnik kaebab kohtuotsuse edasi halduri nõusolekul (PankrS § 43 lg 5) – 
menetluskulu vastaspoolele kaotuse korral on siis massikohustus. 
 
2)Kui kohtumenetluses on võlgniku nõue, mis seondub p. varaga, haldur menetlusse ei astu ja 
võlgnik jätkab hagejana (PankrS § 43 lg 1 lause 2), kuidas hüvitatakse siis menetluskulud, kui  

a) võlgnik küll võidab, kuid kohus ei rahulda tema menetluskulude rahalise 
kindlaksmääramise avaldust täielikult; 

b) võlgnik kaotab? 

Seaduse lünk. 

Võimalused: variandi a) puhul: 
1) menetluskulude vahe kantakse p. vara arvelt – et võlgnik suurendas hagi tulemusel 
pankroti vara, siis võiks ka kulud katta tulu arvel; 
2) vahe jääb võlgniku enda kanda, sest kui kohus leidis, et kulud ei olnud põhjendatud, siis 
ei ole ka põhjust neid pankrotivara arvel hüvitada (kui võlgnik ei ole kulusid faktiliselt kandnud, 
jääb sel juhul advokaadil võimalus nõuda täitmist võlgnikult pärast pankrotimenetluse lõppu – 
kui siis veel on, kellelt); 
 
variandi b) puhul: 
1) mõistlik oleks, kui menetluskulude nõue jagaks põhilise nõude (so nõude, mille 
maksmapanekuga seoses on kulud kantud) saatust ja hüvitataks pankrotivara arvel: 
võlausaldajal pidi nõue võlgniku vastu olema enne pankroti väljakuulutamist; põhilise nõude 
kohta pidi võlausaldaja nõudeavalduse esitama vaatamata sellele, et kohtuvaidlus oli pooleli 
(PankrS §-d 93 ja 94); 
 analoogia PankrS §-ga 98 – menetluskulude nõue kui tingimuslik nõue, mille tingimus ei ole 
saabunud; 
2) menetluskulude nõude rahuldamist on võlausaldajal praktiliselt võimalik nõuda pärast 
pankrotimenetluse lõppu - kui siis veel on, kellelt.  
 
3) Kui kohtumenetluses on võlgniku nõue või nõue võlgniku vastu, mis ei seondu pankroti- 
varaga, siis tavaliselt on tegemist füüsiliste isikute ja isiklike õigustega; võlgniku kaotuse korral 
on vastaspoolel põhimõtteliselt võimalik nõuda menetluskulude nõude rahuldamist pärast 
pankrotimenetluse lõppu. 
 
4) Kui kohtumenetluses on vindikatsiooninõue võlgniku vastu (PankrS § 43 lg 4), haldur 
menetlusse ei astu, kuid hageja soovib menetluse jätkumist, siis tuleks nõude rahuldamise korral 
hüvitada hageja menetluskulu pankrotivara arvel. Tegemist ei ole PankrS §-i 44 kohase 
nõudega, mille võlausaldaja saaks esitada pankrotivõlausaldajana PankrS §-de 93 ja 94 järgi; 
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tegemist on nõudega, mille pankrotimenetluse kestel saaks võlausaldaja esitada PankrS § 123 
järgi (vara välistamine p. varast – vt ka lg 1 lause 3). 
 
Pärast pankroti väljakuulutamist saab võlausaldaja esitada vara välistamise nõude ka otse 
haldurile (PankrS § 123 lg 3), haldur saab võõra asja ka välja anda. Et p. vara hulka ei kuulu 
esemed, mis kuuluvad kolmandale isikule (§ 123 lg 1 lause 1), on ka halduril endal võimalus 
otsustada võõras vara omanikule tagastada, nõuet ei pea selleks tingimata esitatamagi. Kui 
haldur seda ei tee ja hageja seetõttu menetlust jätkab, oleks õiglane hagi rahuldamise korral 
hüvitada p. vara arvel ka hageja menetluskulud (kostjaks oleval võlgnikul ei ole võimalik 
valida, kas ta menetluses osaleb). Menetluskulud peaksid ka siin jagama põhilise nõude saatust, 
kuigi ka siin on tegemist seaduse lüngaga. 
  
5) Kui võlausaldaja esitab pankrotimenetluse kestel võlgniku vastu nõude tunnustamise hagi 
PankrS § 104 lg 2 alusel ja see hagi rahuldatakse, jääb võlausaldajale võimalus nõuda oma 
menetluskulude hüvitamist võlgnikult pärast pankrotimenetluse lõppu – ka täitedokumendi 
tähendus on nõude tunnustamise otsusel üksnes võlgniku suhtes pärast p. menetluse lõppu (vt 
ka PankrS § 104 lg 4 (käib küll avalik-õigusliku nõude kohta, aga olemuslikult on olukord 
sarnane) ja § 168).  
 
1.2.3.1. Menetluskulud PankrS § 83 menetlustes 

Pankrotivara peaks vastutama nende kohtumenetluse kulude eest, mis on seotud võlausaldajate 
üldkoosoleku otsuste vaidlustamisega PankrS § 83 alusel ning seda kahel põhjusel. Esiteks on 
tegemist vaidlustega pankrotimenetluse organi otsuste kehtivuse üle. Teiseks näeb PankrS § 83 
lg 5 selgelt ette, et võlausaldajate üldkoosoleku otsuste vaidlustamise korral osaleb kohtus hagi 
läbivaatamisel pankrotivõlgniku nimel pankrotitoimkonna esimees või üldkoosolekul selleks 
valitud isik. Seetõttu on põhjendatud nimetatud juhul vajalike võlgniku kanda jäävate 
kohtumenetluse kulude kandmine pankrotivarast. Kui PankrS § 83  lg-st 1 tulenevat õigust 
võlausaldajate üldkoosoleku otsuse vaidlustamiseks kasutab võlgnik ise  (juriidilisest isikust 
pankrotivõlgniku korral tema esindajana juhatuse liige), ei kaeta võlgniku kaebusega seotud 
kulusid võlgnikule langevas osas pankrotivarast.20  

1.2.4. Haldur juriidilisest isikust kahtlustatava või süüdistatava esindajana 
kriminaalmenetluses KrMS § 36 alusel 
Kehtivas õiguses on halduri põhikohustused sätestatud § 55 lg-s 3, mille p 6 kohaselt peab 
haldur täitma ka muid seadusest tulenevaid kohustusi.   

Kehtiva õiguse kohaselt on halduri kohustuseks ka juriidilisest isikust kahtlustatava ja 
süüdistatava esindamine kriminaalmenetluses, kellena on halduril kõik kahtlustatava või 
süüdistatava õigused ja kohustused, sealhulgas õigus anda juriidilise isiku nimel ütlusi  (KrMS 
§ 36).21  Seadusemuudatusele eelnevas Riigikohtu otsuses kriminaalasjas nr 3-1-1-136-13 asus  
kriminaalkolleegium seisukohale, et PankrS § 35 lg 1 p 2 ja § 541 lg 1 tähenduses on  
pankrotivara puudutava vaidlusena käsitatav ka süüdistatavaks oleva pankrotis äriühingu 
kriminaalasja lahendamine kohtus, kuivõrd kriminaalmenetluse tulemina tehtav lahend võib 
otseselt mõjutada tema varalisi huve, pankrotivara koosseisu ning pankrotivõlgniku vastu 
tekkivaid nõudeid. Need varalised huvid võivad väljenduda näiteks süüdimõistmisega kaasneva 
rahalise karistuse määras, asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud või arestitud 

                                                           
20 Tartu Ringkonnakohtu otsus tsiviilasjas nr 2-11-21339.  
21 Kriminaalmenetluse seadus. RT I 2003, 27, 166. Viidatud säte kehtb alates 29. märtsist 2015.  
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asjade suhtes võetud meetmete tagajärgedes ning kriminaalmenetluse kulude kohta tehtavas 
otsustuses. Eelöeldu tähendab, et kriminaalasjas tehtud kohtulahendiga võivad pankrotis 
juriidilisest isikust süüdistatava jaoks kaasneda õigused ja kohustused, mis puudutavad vara, 
mille võib arvata pankrotivarasse või nõuded, mida saab pankrotimenetluses pankrotivõlgniku 
vastu esitada. Pankrotihalduri õigust esindada kriminaalmenetluses pankrotis juriidilisest 
isikust süüdistatavat pankrotiseaduse alates 1. jaanuarist 2010 kehtiv regulatsioon aga ei välista. 
Kolleegiumi hinnangul ei satu võlgniku ja võlausaldajate huvid konflikti olukorras, kus 
pankrotihaldur esindab kriminaalmenetluses pankrotis juriidilisest isikust süüdistatavat. Seda 
põhjusel, et osalemine kriminaalmenetluses just süüdistatava seadusliku esindajana aitab 
eelduslikult tagada nii võlgniku kui ka võlausaldajate huvide parema kaitse. Teistsugune oleks 
olukord aga siis, kui pankrotis juriidilisest isikust süüdistatavat esindaks äriühingu endine 
juhatuse liige, kellel võlgniku ning võlausaldajate huvide järgimise kohustus puudub. Kuriteo 
toimepanemise aja, koha ja viisi ning muude tehiolude kohta kriminaalmenetluses ütluste 
andmiseks ei pruugi süüdistatavat esindav juriidilise isiku juhtorgani liige olla ise kuriteoga 
vahetult puutumuses. Ta saab aga anda tõendamiseseme asjaolude seisukohalt vajalikku teavet 
selle kohta, mis puudutab näiteks süüdistatavat iseloomustavaid andmeid (tema majanduslikku 
olukorda) ja muid vastutust mõjutavaid tegureid.“ 22 

Riigikohtu lahendi tegemise ajal  kehtinud KrMS § 36 sätestas, et juriidilisest isikust 
kahtlustatav või süüdistatav osaleb kriminaalmenetluses oma juhatuse või seda asendava organi 
liikme kaudu, kellel on kõik kahtlustatava või süüdistatava õigused ja kohustused, sealhulgas 
õigus anda juriidilise isiku nimel ütlusi. Pärast Riigikohtu kirjeldatud seisukohta täiendatigi 
vastavalt KrMS §-i 36, millise seadusmuudatuse peamise põhjendusena viidati eelnõu 
seletuskirjas Riigikohtu otsusele kriminaalasjas nr 3-1-1-136-13.23  

Riigikohus asus viidatud seisukohale olukorras, kus juriidiline isik oli enne tema pankroti 
väljakuulutamise menetluse lõpetamist sundlõpetamise menetluses ja tema seaduslikuks 
esindajaks oli kohtu määratud likvideerija. Kuna kohus otsustas pärast likvideerija poolt 
pankrotiavalduse esitamist ja juriidilise isiku pankroti välja kuulutamist likvideerija ametist 
vabastada, siis  puudus alates sellest ajast pankrotimenetluses isik, kes saaks täita juriidilisest 
isikust võlgniku  seadusliku esindaja kohustusi PankrS § 90 tähenduses. Seetõttu oli takistatud 
kriminaalmenetluse läbiviimine, sest KrMS § 269 lg 1 kohaselt tuleb kriminaalasja arutada 
üldjuhul süüdistatava osavõtul.   

Sisuliselt määras Riigikohtu kriminaalkolleegium pankrotihalduri juriidilise isiku juhatuse 
asendusliikmeks TsMS § 602 tähenduses, et tagada kriminaalmenetluse läbiviimine. 
Kriminaalmenetluse läbiviimise tagamine ei  peaks aga olema pankrotihalduri kutsetegevuseks 
PankrS § 54 mõttes ning selline tegevus ei peaks olema finantseeritav pankrotivara arvelt.  

Autor ei pea Riigikohtu seisukohta, millest tulenevalt on pankrotihaldur kohustatud 
osalema kriminaalmenetluses kahtlustatava või süüdistatava seadusliku esindajana 
pankrotiseaduses sätestatud halduri staatusega kooskõlas olevaks. Riigikohtu vastavat  
seisukohta teadmata oleks võimalik tõlgendada KrMS §-i 36 viiisil, mille kohaselt esindab 
pankrotistunud juriidilisest isikust kahtlustatavat või süüdistatavat kriminaalmenetluses  
tõendamisesemesse kuuluvate küsimuste üle arutamisel ja süüdistatava nende õiguste ning 
kohustuste teostamisel, samuti karistuse mõistmisel, juriidilise isiku juhatuse liige või 

                                                           
22 RKKRK otsus 27.12.2013, nr 3-1-1-136-13. 
23 Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu  (770 SE) seletuskiri.  
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likvideerija, samas kui pankrotihaldur teostab pankrotivõlgnikust juriidilisest isikust 
kahtlustatava või süüdistatava õigusi ja kohustusi tsiviilhagi ja juriidilise isiku vara 
konfiskeerimist käsitlevas osas. Selline oli ka Riigikohtu kriminaalkolleegiumi lahendi eelne 
praktika. Autor leiab erinevalt Riigikohtust, et PankrS § 35 lg 1 p 2 ja § 541 lg 1 kolmas lause 
ei võimalda tõlgendust, mille kohaselt muutub pankrotihaldur juriidilisest isikust 
pankrotivõlgniku seaduslikuks esindajaks üksnes kriminaalmenetluses kahtlustatava või 
süüdistatava esindamise tarbeks. Juriidilisest isikust võlgniku esindamise õigust 
kriminaalmenetluses ei saa haldurile tuletada ka PankrS §-st 124 lg 3, mille kohaselt on halduril 
juriidilisest isikust võlgniku pankrotimenetluses juhatuse või seda asendava organi õigused ja 
kohustused, mis ei ole vastuolus pankrotimenetluse eesmärgiga. Halduri osalemine sellisel 
viisil kriminaalmenetluses ei ole kooskõlas pankrotimenetluse eesmärkidega. 
Pankrotimenetluse eesmärgid on sätestatud PankrS §-s 2 ning neid eesmärke silmas pidades on  
halduri roll ikka võlgniku maksejõuetuse põhjuste väljaselgitaja, ehk siis uurija roll, mitte 
uuritava roll.  

Pankrotiseaduses on halduri staatuse reguleerimisel esindusõiguse teooriast loobutud. Haldur 
ei ole muudes kohtumenetlustes võlgniku seaduslikuks esindajaks, vaid pooleks võlgniku 
asemel. Seda enam on kummaline pankrotiseaduse mõttega vastuolus olev käsitlus 
pankrotihaldurist kui kriminaalmenetluses süüdistatava juriidilisest isikust pankrotivõlgniku  
ainukesest seaduslikust esindajast. Riigikohus ei ole pankrotiseadust tõlgendades pööranud 
tähelepanu asjaolule, et viidatud pankrotiseaduse sätted reguleerivad halduri staatust nii 
juriidilise- kui ka füüsilise isiku pankrotimenetluses ja seda ühtemoodi (va § 541 lg-s 4 sätestatu, 
mille kohselt füüsilisest isikust võlgniku pankroti korral võib haldur teha pankrotivaraga ainult 
neid tehinguid ja õigustoiminguid, mis on vajalikud pankrotimenetluse eesmärgi saavutamiseks 
ja halduri ülesannete täitmiseks). Riigikohtu kriminaalkolleegiumi seisukohaga nõustudes 
tuleks haldurit käsitleda ka kriminaalmenetluses füüsilisest isikust pankrotivõlgniku kui 
süüdistatava seadusliku esindajana.   

Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et kriminaalmenetluses esitatud tsiviilhagi, mille osas ei 
ole veel otsust tehtud, tuleb jätta läbivaatamata PankrS § 43 lg 1 alusel.24 Ka on 
pankrotimenetluse põhimõtetest tulenevalt halduril õigus endal otsustada, millisesse menetlusse 
ta võlgniku asemel astub ja kui ta seda otsust ei tee, on võlgnikul õigus endal jätkata hagejana, 
avaldajana, kolmanda isikuna (PankrS § 43 lg 1 viimane lause). Neid otsuseid tehes peab haldur 
arvestama pankrotimenetluse eesmärkidega, eelkõige pankrotivara suurendamise  eesmärgiga. 
Menetlustes osalemine on alati seotud ka kuludega, mida Riigikohus ei ole arvestanud. Haldur 
vastutab nende menetluslike otsuste eest, kui sellega tekitatakse kahju võlausaldajate või 
võlgniku huvidele (§ 63 lg 1). Riigikohtu otsuse kohaselt ei saa aga haldur otsustada osalemist 
kriminaalmenetluses isegi olukorras, kus pankrotivara selliseks kuluks puudub. Kuigi see nii ei 
peaks olema, võib kriminaalmenetluses võlgniku esindajana osalemise perspektiiv muuta 
ajutise halduri hinnangut pankrotivara piisavusele pankroti väljakuulutamiseks.      

Autor on seisukohal, et kui pankrotivõlgnikule määratakse kohtuotsusega karistuseks rahaline 
karistus, siis on  pankrotimenetluses tegemist võlgniku avalik-õigusliku kohustusega, millises 
osas peab riik esitama pankrotivõlausaldajana nõudeavalduse pankrotimenetluses PankrS §§ 
93-99 sätestatud korras. Avalik-õiguslik kohustus, mis on põhjustatud võlgniku varasemast 
käitumisest ei lähe pankrotihaldurile üle ning seetõttu saab see olla üksnes pankrotinõue ja mitte 

                                                           
24 Riigikohtu kriminaalkolleegium on seda põhimõtet jaatanud. Vt RKKKo 29.oktoober 2010, nr 3-1-1-66-10.  
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massikohustus.25 See kohustus ei teki mitte siis, kui kohus jõustunud otsusega võlgnikule 
karistuse määrab (sõltumata süütuse presumptsioonist), vaid pankrotinõude jaoks piisab sellest, 
et pankrotimenetluse algatamise ajal on vähemalt olemas õiguslik alus, st rikkumine  ja 
rikkujaks oli võlgnik, isegi kui selle rikkumise osas ei ole jõustunud kohtulahendit tehtud 
(PankrS § 8 lg 3). Kui nõuete esitamise tähtajaks ei ole võlgniku suhtes menetletavas 
kriminaalasjas veel jõustunud kohtuotsust rahalise karistuse määramiseks veel langetatud, siis 
saab riik esitada pankrotimenetluses nõude tingimusliku nõudena PankrS § 98 alusel.  

1.2.5. Ettepanekud õigusloomeks 
P-s 1.2.4. kirjeldatud menetlusliku segaduse lõpetamiseks tuleks täpsustada vastavalt  
pankrotiseadust ja sätestada halduri võmalik roll võlgniku suhtes toimuvas 
kriminaalmenetluses, seaduse loogikat arvestades sobiks see säte PankrS §-i 43. Vastavalt 
tuleks muuta ka KrMS §-i 36.  

 

1.3. Haldurile esitatavad nõuded ja haldurina tegutsemise õigus.  
1.3.1. Kehtiv õigus 
Haldurina tegutsemise õigus antakse teovõimelisele füüsilisele isikule, kes vastab PankrS § 57 
lg 1 p-de 1-3 nõuetele ja on sooritanud halduri eksami kohtutäituri seaduse (KTS) §-s 95 
sätestatud korras26 ja on läbinud halduri väljaõppe KTS §-s 96 sätestatud korras. 
Vandeadvokaat, vandeaudiitor ning kohtute seaduse (KS) § 47 lõike 1 punktile 1 vastava 
haridustasemega (magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus) kohtutäitur ei pea haldurina 
tegutsemise õiguse saamiseks sooritama halduri eksamit ega läbima väljaõpet. Haldurina 
tegutsemise õiguse saab ta koja kutsekogu liikmeks vastuvõtmisega (lõige 3).  Väljaõpet ei pea 
läbima halduri eksami sooritanud isik, kes on töötanud vähemalt kolm aastat õigusalast, 
majandusalast või finantsjuhtimisalast kõrgharidust nõudval tööl (lg 4).   

Haldurina tegutsemisõigust välistavad asjaolud on sätestatud PankrS § 57 lõikes 6 ning see 
keeld võib tuleneda ka muust seaduses sätestatud alusest (lõige 7).  

Kehtiv seadus ei näe ette haldurite perioodilist atesteerimist või muul viisil teadmiste kontrolli. 
Küll aga on halduritele seadusega sätestatud enesetäiendamiskohustus (KTS § 97).27  

Haldurina tegutsemisõigus on ainult Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (KPK) 
liikmestaatusega isikul. KPK on avalik-õiguslik juriidiline isik. Kehtiva seaduse järgi on 
justiitsministril väga suur pädevus KPK tegevuse mõjutamiseks. Justiitsministriga tuleb 
kooskõlastada KPK põhikirja või selle muutmise eelnõu, arengukava eelnõu. Koja tegevuse 
õiguspärasuse tagamiseks teostab justiitsminister haldusjärelevalvet ja kontrollib KPK 
majandustegevust. Justiitsministril on õigus teha Kojale ettekirjutusi (KTS § 70).  Kuigi ka 
Advokatuur ja Notarite Koda  on samamoodi avalik-õiguslikud isikud ja nende liikmeskonna 
moodustavad vabade õiguselukutsete esindajad, ei ole justiitsministril viimati viidatud isikute 
tegevuse mõjutamisel ja järelevalvel samaväärset rolli nagu KPK puhul.  

                                                           
25 U.Foerste. Pankrotiõigus. Juura.2018, lk 275-276. 
26 Halduri eksami korraldamist reguleerib justiitsministri määrus „Pankrotihalduri eksami  erialateadmiste testi 
valdkonnad ja hindamise kord“. – RT i 2010, 75, 576.    
27 Vt justiitsministri 21. mai 2010 määrus nr 17 „Nõuded pankrotihalduri täiendusõppele ja täiendõppe maht“.- 
RT I 2010, 25, 120.  
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Kojast väljaarvamisel kaotab isik õiguse tegutseda haldurina (PankrS § 58 lg 4). Haldurina 
tegutsemise õigust saab peatada kolmeks aastaks halduri taotlusel. Kojast väljaarvamise 
õiguslikud alused on sätestatud PankrS § 58 lg-s 3.  

Koja kutsekogu juhatus peab pankrotihaldurite nimekirja (PankrS § 59).  

Kohus nimetab pankrotimenetluses ajutise halduri (PankrS § 15 lg 1) ja halduri (PankrS § 31 
lg 6). Halduriks võib olla KPK kutsekogu liikmeks olev füüsiline isik, kellele on koja poolt 
antud haldurina tegutsemise õigus; vandeadvokaat; vandeaudiitor, kohtute seaduse § 47 lõike 1 
punktile 1 vastava haridustasemega kohtutäitur. Haldur ei tohi olla kohtu töötaja. Andes kohtule 
nõusoleku haldurina tegutsemiseks, kinnitab haldur kirjalikult, et ta on sõltumatu võlgnikust ja 
võlausaldajatest (PankrS § 56).  

Kehtiv pankrotiseadus kohustab haldurit valdama kõnes ja kirjas eesti keelt (pankrS § 57 lg 1 
p 2).  

1.3.1.1 Ettepanekud seaduse muutmiseks halduri kvalifikatsiooninõuete parendamiseks  
1) Arvestades halduri rolli pankrotimenetluses ja sellele kutsele esitatavaid ootusi, oleks 
vajalik muuta haldurile esitatavat haridusnõuet (PankrS § 57 lg 1 p 1) ja lubada haldurina 
tegutseda üksnes isikul, kes on omandanud riiklikult tunnustatud magistrikraadi või 
sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2 2 tähenduses 
või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni. Kuna advokaadi ega audiitorina ei ole 
võimalik tegutseda ilma magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset omamata, 
saaks  haridusnõude tõstmine puudutatada üksnes neid haldureid, kes ei ole Advokatuuri 
või Audiitorkogu liikmed. Toimuks haldurite haridus nõuete ühtlustamine.  

2) Haldurile esitatavate kompetentsinõuetega ei ole kooskõlas regulatsioon, mis 
võimaldab magistrikraadi omaval kohtutäituril saada haldurina tegutsemise õigus 
halduri eksamit sooritamata ja väljaõpet läbimata, üksnes KPK kutsekogu liikmeks 
vastuvõtmisega (PankrS § 57 lg 3).  Sellise võimaluse andmist ei ole eelnõu seletuskirjas 
millegagi põhjendatud.28 Vaatamata sellele, et nii individuaalne täitemenetlus kui ka 
pankrotimenetlus on mõlemad täitemenetlused, ei ole halduri ja kohtutäituri kohustused 
sarnased (va  vara müük).  

3) Säilitada tuleb kõik nõuded halduri eksamile ja täiendõppele (praegu KTS § 93-§ 97), 
kuid neid küsimusi tuleks regulatsiooni ühtsuse eesmärgil reguleerida haldurite osas 
pankrotiseaduses.   

1.3.2. Haldurite kutseorganisastioonid. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (KPK).  
1.jaanuarist 2010 kehtiva pankrotiseaduse üks suurimaid muudatusi oli KPK loomine ning 
halduritele seadusega pandud kohustus kutseühinguga liitumiseks. Sätted, mis reguleerivad 
KPK moodustamist ja tegevust, samuti halduri eksami korraldust ja haldurite täiendõpet, 
asuvad kohtutäituri seaduses29. Selline halduri kutsega seonduvate küsimuste regulatsiooni 
hajutatus raskendab ülevaate saamist halduri kutsega seonduvast. Halduri eksami jm 
reguleerimine kohtutäituri seaduses annab mõista kohtutäituri ameti ja halduri kutse 
sarnasusest, mis on eksitav. Asjaolu, et Eestis saavad kohtutäiturid teatud tingimustel tegutseda 

                                                           
28 Kohtutäituri seaduse eelnõu (462) seletuskiri.  
29 Kohtutäituri seadus. RT I 2009,68,463. 
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samaaegselt ka pankrotihalduritena on Euroopas suhteliselt ainulaadne, nii nagu ka  
kohtutäiturite ja haldurite ühine kutseorganisastioon.    

Nõuet olla haldurina tegutsemiseks ühe kindla kutsekogu liige, Euroopa riikides ei tunta (va 
Prantsusmaa). 30  

Prantsusmaal on asutatud 1992. aastal The National Council of Judicial Administrators and 
Judicial Liquidators.31 Riiklik Nõukogu koosneb kahest kolleegiumist ning nõukogu 
vastutusvaldkonnad on: mõlema kutseala  ühiste huvide kaitsmine; kutseala esindajate 
kohustuste täitmise tagamine; (täiend)koolituse korraldamine ja kutseala esindajate 
kvalifikatsiooni tagamine; liikmete täienduskoolituse kohustuse täitmise tagamine; järelevalve 
teostamine liikmete üle  ja vastava aastaaruande esitamine justiitsministrile. 2003. aastast on 
Riikliku Nõukogu esimehele pädevuses mõlema kutseala esindajate registreerimise ja 
distsiplinaarmenetluse korraldamine. 2011. aastast on Riikliku Nõukogu ülesandeks haldurite 
tegevust puudutavate digilahenduste väljatöötamine (elektroonilise portaal).     

Lätis koondab haldureid 2003. a asutatud kutseorganisatsioon (assotsiatsioon), mis tegeleb 
haldurite täiendõppe, tegevuslubade andmise ja atesteerimisega. Assotsiatsioon on vastu võtnud 
ka eetikakoodeksi. Assotsiatsiooni kuulumine on haldurile vabatahtlik, 2016. aastal kuulus 330 
haldurist assotsiatsiooni 214. Seadusega assotsiatsiooni kompetentsi antud küsimustes on 
assotsiatsioonil pädevus kõigi haldurite üle, sh nende üle, kes assotsiatsiooni ei kuulu.32 

Hollandi on moodustatud maksejõuetusõiguse advokaatide ühing INSOLAD, kuid halduritel 
puudub liikmelisuse sund.    

Suurbritannias tegutsevad halduritena peamiselt raamatupidajad/audiitorid, juriste on haldurite 
hulgas vähemus (juristid tegelevad haldurite nõustamisega). Surbritannias on 7 haldurite 
tunnustatud kutseorganisatsiooni, mille liikmelisus tagab õiguse tegutseda haldurina:  (• 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) • Chartered Accountants Regulatory 
Board (CARB) • Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) • Institute 
of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) • Insolvency Practitioners Association (IPA) • 
Law Society of Scotland (LSS) • Solicitors Regulation Authority (SRA). Oma tegevust 
haldurina sai kuni oktoobrini 2015. registreerida ka valitsusasutuses (The Insolvency Service), 
mis teostab järelevalvet haldurite kutseorganisatsioonide poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuete üle.  Kutseorganisatsioonid on välja töötanud pankrotimenetluste hea 
tava nõuded Statements of Insolvency Practice (SIPs) ja eetikakoodeksi, millest haldurid 
peavad lähtuma. Tavade ja koodeksite vastuvõtmiseks on vajalik The Joint Insolvency 
Committee (JIC) liikmete üksmeelne heakskiit. JIC liikmeteks on kõik haldurite 
kutseorganisastioonid. Kaebuste esitamine haldurite tegevuse peale toimub The Insolvency 
Service kaudu, kes edastab kaebused asjakohasele kutseorganisatsioonile lahendamiseks. Igal 

                                                           
30 Ülevaade haldurite erialaorganisastioonidest Euroopa riikides on kättesaadav INSOL Europe  kodulehel riikide 
raportites. https://www.insol-europe.org/ioh-forum-documents 07.01.2018.   
31 Puudub vajadus selle nimetuse eesti keelde tõlkimiseks. Pranstsumaal eristatakse kahte liiki haldureid. 
„Administrators“ tegelevad meie mõistes saneerimismenetlustega ja esindavad võlgniku huve. „Liquidators“ 
tegelevad nn likvideerivate pankrotimenetlustega ning esindavad võlausaldajate huve. Mõlemad nimetatakse 
ametisse kohtu poolt.   
32 INSOL Europe Office holder survey. Januar2016. Latvia. Kättesaadav: https://www.insol-europe.org/ioh-
forum-documents. 08.01.2018.  
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kutseorganisastioonil on oma distsiplinaarorgan. Distsiplinaarkaristused (sh tegevusloast ilma 
jätmine) avalikustatakse.33 

Saksamaal ei ole halduritel kohustust olla kutseorganisatsiooni liige. Enamus haldureid on kas 
juristide kutseühingu  (“BRAK”), maksunõustajate ühingu(“BStBK”), Saksa Advokatuuri  
(“DAV”) või Audiitorkogu  (“WPK”) liikmed.  Need organisatsioonid on kehtestanud oma 
liikmetele kvalifikatsiooninõuded, kuid need nõudeid ei puuduta liikmete tegevust haldurina.  

Eesti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (KPK) on avalik-õiguslik isik, kelle ülesanneteks 
on KTS § 78 järgi mh ka pankrotihaldurite kutsetegevuse edendamine; hea ameti- ja hea 
kutsetava väljatöötamine ja avaldamine ning nende järgimise üle haldusjärelevalve teostamine; 
pankrotihaldurite nimekirja pidamine;  pankrotihaldurite täiendusõppe 
korraldamine;  haldusjärelevalve pankrotihaldurite kutsetegevuse ning väärika käitumise 
üle;  soovituste koostamine pankrotihaldurite kutsepraktika ühtlustamiseks;  pankrotihaldurite 
väljaõppe läbiviimine;  pankrotihalduri eksami läbiviimine; 
 pankrotihaldurite täiendusõppe kohustuse täitmise kontrollimine;  Justiitsministeeriumi 
abistamine pankrotihaldurite üle haldusjärelevalve teostamisel; pankrotihaldurite tööks vajalike 
infosüsteemide arendamine ja haldamine; pankrotihaldurite arhiveeritavate dokumentide 
haldamise korraldamine ameti- või kutsekogu otsuse alusel; pankrotihaldurite kutsekindlustuse 
olemasolu kontrollimine.   

KPK moodustamise eelselt oli seisukoht, et kuni 2010. aastani tegutsenud ja 1994. aastal 
moodustatud haldurite vabatahtliku organisatsiooni  (MTÜ Eesti Pankrotihaldurite Koda) 
endale võetud  missioon – kõrgest kutsekvalifikatsioonist ja kutse-eetikast lähtuva halduri 
kutsetegevuse arendamine – on jäänud suuresti täitmata. Seaduseelnõu koostajad olid 
seisukohal, et just pankrotihalduri kutse täpsem reguleerimine ning arendamine toob kaasa 
vajaduse tugeva esindusorganisatsiooni järele. Seletuskirja kohaselt olid KPK loomise 
eesmärgid järgmised: a) järelkasvu ettevalmistamine, b) haldurite/täiturite ning nende büroo 
töötajate täiendusõppe korraldamine, c) kutsepraktika ühtlustamine soovituste ja siduvate 
kutsetavade andmisega, d) järelevalve ausa ja kohusetundliku ametipidamise üle, e) täite- ja 
pankrotimenetluse läbiviimiseks vajalike infosüsteemide arendamise ja haldamise 
korraldamine. Nende ülesannete täitmine eeldab kohustuslikku liikmelisust ja kohustuslikku 
liikmemaksu. 34 

Autori arusaamise kohaselt ei ole KPK oma seitsme tegevusaasta jooksul talle püstitatud 
ülesannet-kõrgest kutsekvalifikatsioonist ja kutse-eetikast lähtuva halduri kutsetegevuse 
arendamine, täitnud. Avalikkusele nähtavana on peamiseks tegevusalaks kujunenud haldurite 
ja kohtutäiturite (täiend)koolitus. Ka on  läbiviidud haldurite eksameid. Perioodil 2010 – 2017 
on pankrotihalduri eksamit korraldatud kokku 8 korral, kusjuures pankrotihalduri eksami on 
neil aastatel sooritanud edukalt 4 isikut, kes on ka vastu võetud KPK kutsekogu liikmeks.35  
Selliste arvude juures ei saa rääkida järelkasvu ettevalmistamisest, mis on üheks KPK 
tegevuseesmärgiks.   

                                                           
33 INSOL Europe Office holder survey. Januar2016. Great Britain. Kättesaadav: https://www.insol-
europe.org/ioh-forum-documents. 08.01.2018 
34 Kohtutäituri seaduse eelnõu (462) seletuskiri, lk 2.  
35 Andmed on saadud KPK kantslerilt.  
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Ka muude eelnõu seletuskirjas vajalikuks peetud ülesannete täitmise  osas ei ole KPK-l erilisi 
õnnestumisi ette näidata. Kohe kindlasti ei ole KPK-st kujunenud  hea kutsetava väljatöötamise 
ja juurutamise eestvedajat, KPK panus haldurite aruandluskohustuse täitmiseks ühiste 
põhimõtete ja vormide väljatöötamisse on olematu, sh  ei ole KPK tegelenud üldiste põhimõtete 
väljatöötamisega menetlusabi korras halduri tasu maksmiseks riigi arvel füüsiliste isikute 
pankrotimenetlustes (PankrS § 65 lg 11 rakendamine).  

Haldurite maine ei ole tõusunud, nende tegevus pankrotimenetluste läbiviimisel ei ole taganud 
menetluste suuremat efektiivsust. Juba praegu on aru saadud, et infosüsteemid tuleb luua 
kohtutäituritele ja halduritele erinevad, mistõttu ei ole võimalik vähemalt selles osas rääkida ka 
kulude optimeerimisest, kui ühest võimalikust eesmärgist ühise kutseorganisatsiooni loomisel. 
Lisaks ei taga täiturite ja haldurite erinevad tasustamispõhimõtted rahulikku kooseksisteerimist 
sama organisatsioonilise „katuse“ all. 

KPK organisatsioonilise tegevuse nõrkuste ja seatud eesmärkide mittesaavutamise põhjusi 
tuleb otsida KPK asutamisel aluseks võetud ebaõigetest põhimõtetest.  

12.01.2018 seisuga on haldurite nimekirjas36 tegutsevaid haldureid 79 isikut, kellest 33 on 
(vande)advokaadid. Nimekirjas on viis kohtutäiturit ja üks kohtutäituri asendaja. Erinevalt 
mitmetest teistest riikidest  tegutsevad Eestis ajaloolistel põhjustel halduritena  paljuski isikud, 
kes ei ole advokaadid ega audiitorid. Ka advokaadid, kes soovivad tegutseda haldurina, peavad 
olema KPK liikmed. Topeltliikmelisuse tõttu ei pruugi advokaadid olla eriti motiveeritud Koja 
eesmärkide saavutamisse panustama.  Nii nagu enne, ei ole Eestis  kujunenud välja traditsiooni, 
et haldurina sooviksid tegutseda vandeaudiitorid (kellel on selline seadusest tulenev õigus 
PankrS § 56 lg 1 p-st 3), sellist soovi võib pärssida samuti  topeltliikmelisuse nõue. 37 

KPK asutamine ei saanud kujuneda edulooks ka seetõttu, et olemuslikult ei olnud õige 
koondada kohtutäiturid ja haldurid kohustuslikult ühte ja väga keerulise sisestruktuuriga 
erialaorganisastiooni (ka KPK struktuur on sätestatud seadusega). Sisuliselt on ühe katuse all 
kaks organisatsiooni- kohtutäiturite ametikogu ja haldurite kutsekogu, kes peavad kõikides 
olulistes küsimustes saavutama konsensuse. Näiteks võib Koja põhikirja vastu võtta või muuta 
üksnes  ametikogu ja kutsekogu ühise otsusega (KTS § 68 lg 1), mis võib halvendada emma-
kumma kogu liikmete õigusi.  

Nõustuda ei saa arvamusega, et täiturite ja haldurite ühise kutseorganisatsiooni loomist saab 
põhjendada nende sarnase õigusliku staatuse, sarnaste menetluste, kummagi elukutse 
väikesearvulisuse ja kulude optimeerimise vajadusega.38 Seejuures ei arvestatud rahvusvahelisi 
parimaid praktikaid.  Nii täitemenetluses kui ka pankrotimenetluses on vaja täita võlgniku vara 
müügikohustust ning sellega kohtutäituri ja halduri ameti/kutse põhiline ühisosa piirdubki. 
Kaasajal peetakse maksejõuetusmenetluste kaudu saavutamist väärivaks eesmärgiks mitte 
niivõrd juriidilisest isikust võlgniku likvideerimist (ja sellega kaasnevat vara müüki, mille 
spetsialist on kohtutäitur), vaid äriühingule uue võimaluse andmist. Kui kohtutäituri 
kohustuseks on konkreetse täitedokumendi täitmine (KTS § 8) ja kohaldub formaliseerituse 
põhimõte, siis kollegiaalse pankrotimenetluse eesmärgid on hoopis laiemad (PankrS § 2). 
Lisaks võlausaldajate nõuete parimal viisil rahuldamisele on halduri kohustuseks 
                                                           
36 Haldurite nimekiri seisuga 12.01.2018. Kättesaadav: http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-
lingid/kontaktinfo 
37 Audiitoritest haldureid on Eesti läbi aegade olnud üksikuid.  
38 Kohtutäituri seaduse eelnõu (462) seletuskiri. 
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maksejõuetuse põhjuste välja selgitamine, mida ei saa alahinnata ja mis paneb haldurile hoopis 
teistsugused kohustused võrreldes kohtutäituriga.  

KPK roll maksejõuetuse professionaalide kutseorganisatsioonina joonistub välja  
saneerimismenetluste edukaks läbiviimiseks tehtud otsustuste foonil. Saneerimisnõustaja ei pea 
olema KPK liige, vaid kohus võib nimetada saneerimisnõustajaks SanS § 15 lg 3 alusel iga 
füüsilise isiku, kes on aus ja kõlbeline ning kellel on head majandus- ja vajalikud 
õigusteadmised ning kes on omandanud vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele 
vastava kvalifikatsiooni haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi 
kvalifikatsiooni.  

1.3.2.1. Ettepanekud muudatusteks ja õigusloomeks KPK rolli ja haldurina tegutsemise 
õiguse osas 
1) Kui seadusandja otsustab maksejõuetusmenetluste järelevalveorganisatsioonina 
pankrotiombudsmani institutsiooni loomise kasuks, saab pankrotiombudsmani 
pädevusse anda halduskontrolli ja distsiplinaarvõimu haldurite tegevuse üle. (kehtiva 
õiguse järgi PankrS § 70-71). Pankrotiombudmanile peab üle minema ka haldurite  
nimekirja pidamine.  Haldurile esitatavate nõuete (PankrS § 56) hulgast tuleks kaotada 
nõue olla KPK kutsekogu liige.  Haldurina tegutsemiseks peaks piisama, et isik oleks ühe 
kolmest avalik-õiguslikust isikust (Advokatuur, Audiitorkogu, KPK) liige. Liikmeks 
võtmine toimub vastavalt iga kutseorganisatsiooni kohta seaduses sätestatule.  

2) Muuta tuleb PankrS § 70 sätestatud halduri distsiplinaarvastutuse regulatsiooni ning 
sätestada, et distsiplinaarvõimu haldurite nimekirja kantud isiku osas tema tegevuse üle 
pankrotihaldurina ja muu pankrotihalduri kutsetegev use osas (VT PankrS § 54) teostab 
ombudsman, sh hakkaks ombudsman teostama  distsiplinaarvõimu ka advokaatide üle 
nende tegevuse osas pankrotihaldurina. Kui haldurite nimekirja peab ombudsman, peaks 
võimaldama isikutel registreerida oma tegevus haldurina ombudsmani juures ka siis, kui 
ta ei ole ühegi kutseorganisatsiooni liige. Halduri kutseeksami korraldamine tuleb jätta 
KPK pädevusse. Ombudsmanil registripidajana peab olema seadusega tagatud õigus 
taotleja usaldusväärsuse kontrollimiseks  analoogselt PankrS § 57 lg-s 8 sätestatuga 
(kohaldatakse KS § 1171). Eksami sooritamine KPK juures on põhjendatud, sest alles 
pärast eksami sooritamist tekib haldurikandidaadil õigus ja võimalus otsustada, kas ta 
soovib astuda KPK liikmeks, või tegutseb haldurina üksnes pankrotiombudsmani 
registreeringu alusel.  

3) Teatud ülesandeid, mida praegu täidab KPK, saaks KPK ka edaspidi täita nende 
haldurite osas, kes kutseühendustesse ei kuulu (eelkõige haldurite eksamite läbiviimine, 
täiendkoolituste korraldamine, täiendkoolituse läbimise kontroll jms). Iga kutseühing 
tagaks oma liikmete kvalifikatsiooni kontrolli, sh eksamineerimise liikmeks võtmisel ja 
hilisema täiendõppe, järelevalve kindlustuse olemasolu üle, distsiplinaarvõimu 
kutseorganisatsiooni otsuste ja hea kutsetava rikkumise eest39, samuti 
distsiplinaarvastutuse kutseühingu otsustest ning heast kutsetavast või kutseeetika 
nõuetest tulenevate rikkumiste eest. Pankrotiombudsmani vastutusalasse jääks haldurite 
                                                           
39 Kehtiva õiguse kohaselt olukorras, kus KPK-l on tekkinud kahtlus, et advokaadist KPK liige on oma tegevuses 
pankrotihaldurina rikkunud KPK organi otsust või head kutsetava, peab KPK oma liikme suhtes distsiplinaar 
(aukohtu)menetluse algatamiseks pöörduma Advokatuuri poole (AdvS § 16 lg 6). Regulatsioon, mis ei võimalda 
kutseühingul oma liikmeid kutseühingu enda organi otsuse rikkumise eest korrale kutsuda muul moel, kui teise 
kutseühingu aukohtu kaudu, on ebamõistlik.   
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üldregistri pidamine ning sellega koos ka  kindlustuse kontroll. Pankrotiombudsman peab 
vastutama hea pankrotimenetluse ja kutsetava arendamise ja kehtestamise eest koostöös 
haldurite kutseühingutega. evuses haldurina. Kutseeetika nõuete väljatöötamine peab 
toimuma pankrotiombudsmani ja kutseühingute koostöös ning tuleb selliselt sätestada 
seadusega.   

Rahvusvaheliste põhimõtete kohaselt võib distsiplinaarvõimu teostamine haldurite üle olla riigi 
pädevus, kui ka delegeeritud kutseorganisatsioonidele.40 Soomes pankrotiombudsman 
distsiplinaarvõimu haldurite üle ei teosta. Eesti probleem on selles, et kehtiv haldurite 
distsiplinaarvastutuse regulatsioon ei taga selle sosas haldurina tegutsevate isikute võrdset 
kohtlemist. Mitte millegagi ei ole põhjendatud asjaolu, et kuigi advokaadid peavad haldurina 
tegutsemiseks olema KPK liikmed, saab justiitsminister küll advokaadist halduri suhtes 
haldusjärelevalve menetluse algatada ja kaebuse aluseks olevate asjaolude uurimise läbi viia 
PankrS § 70 lg 1 ja 2 alusel, kuid ei KPK aukohus ega justiitsminister saa advokaadist haldurit 
distsiplinaarkorras karistada, vaid justiitsminister peab advokaadist halduri karistamiseks 
tegema taotluse Advokatuurile aukohtu menetluse algatamiseks. Põhimõtteliselt ei võimalda 
kehtiv seadus keelata advokaadil haldurina tegutsemist niikaua, kuni ta on advokatuuri liige. 
Selline regulatsioon ei ole põhjendatud. Haldurite erinevat kohtlemist distsiplinaarvastutuse 
osas sõltuvalt sellest, millise avalik-õigusliku kutseorganisatsiooni liikmed nad on, ei ole 
seaduseelnõu seletuskirjas mittemillegagi põhjendatud.41   

Haldurite distsiplinaarvastutuse regulatsioonide ühtlustamine võimaldab kujundada ühtse 
kohaldamispraktika, mis ei oleks sõltuvuses halduri kuulumisest erinevatesse 
kutseorganisatsioonidesse. Nimetatu oleks vajalik  olukorras, kus  pankrotiõiguse peamiseks 
eesmärgiks on pankrotimenetluste efektiivsuse ja läbipaistvuse suurendamine ja 
pankrotimenetluse organite (kohus, haldur) kompetentsi suurendamine. Seetõttu ei tohiks 
asjaolu, et üheks eeskujuks olev Soome pankrotiombudsman haldurite üle distsiplinaarvõimu 
ei teosta, olema takistuseks Eestis reguleerima antud küsimust teisiti. Distsiplinaarvõimu 
reguleerimisel on oluline  arvesse võtta neid  eesmärk, kuhu me maksejõuetuse revisjoni 
tulemusena soovime jõuda.   

 

1.4.  Halduri valik ja sobivus 
Riigiti on õiguslik regulatsioon halduri nimetamisel erinev.42 Esimene samm sellel real on 
võimalike kandidaatide ringi määratlemine. Eesti õiguse kohaselt nimetab halduri kohus ja 
valiku saab kohus teha kõigi Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu liikmete 
hulgast (§ 56 lg 1).43  Kutsekogu liikmetest moodustubki pankrotihaldurite nimekiri (§ 59). 
Selline valiku tegemise viis ei ole vastuolus UNCITRAL-i soovitustega.44 Halduri nimetamine 
peab jääma ka edaspidi kohtu pädevusse. Kohus on võimeline valima konkreetsesse menetlusse 

                                                           
40 Study on a new approach to business failure and insolvency Comparative legal analysis of the Member States’ 
relevant provisions and practices Tender No. JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0075 p 112 
41 Kohtutäituri seaduse eelnõu (462) seletuskiri.  
42 Vt United Nations Commission on Iternational Trade Law (UNCITRAL) maksejõuetuse õigusloome juhised 
esimene ja teine osa 2005. aastast, p. 44; The Role of the Judge in Nomination, Supervision and Removal of the 
Insolvency Representative. Judicial Wing of INSOL Europe. 2014 , 140 pp.  
43 12. november 2017 seisuga on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu peetava nimekirja järgi 
haldurina tegutsemisõigus  90-l  isikul.  http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kontaktinfo  

44 UNCITRAL p 45.  
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selleks kõige sobivama halduri.45 Kuna halduril peab olema ka võlausaldajate usaldus, tuleks 
suurendada võlausaldajate rolli halduri nimetamisel ning leida selles osas kohtu ja 
võlausaldajate pädevuste tasakaal. Kohus peaks enam  arvestama võlausaldajate enamuse 
arvamusega selles küsimuses. Võlausaldajatele halduri nimetamisel suurema mõju andmine on 
eriti vajalik olukorras, kui  kohtunike spetsialiseerumise tõttu kohtunike arv, kes haldureid 
ametisse nimetab, oluliselt väheneb.  

Kehtiva seaduse ja praktika kohaselt on halduri nimetamine kohtu diskretsiooniõigus ja kohus 
ei pea arvestama selles osas mittekellegi, sh võlausaldajate või võlgniku ettepanekute või 
arvamustega.46 Tegemist on suhteliselt läbipaistmatu otsustusega, mille õigustuseks on asjaolu, 
et halduril peab olema kohtu usaldus (§ 56 lg 2) ja kohus peab halduri tegevuse üle järelevalvet 
teostama (§ 69 lg 1 esimene lause). Põhimõtteliselt samasugune pädevus on kohtul Austrias, 
Prantsusmaal, Horvaatias, Hollandis. Soomes nimetab halduri küll kohus, kuid 
pankrotiavalduse esitajale, suurematele võlausaldajatele, võlgnikule ja järelevalveorganile 
antakse kohtu poolt ärakuulamisvõimalus (Soome pankrotiseadus 6. ptk § 1 lg 1). Saksamaal 
on kohtu pädevust võrreldes varasemaga halduri nimetamisel piiratud ning halduri nimetamine 
eeldab kohtult koostööd (suuremate) võlausaldajatega. Kohtu tegevus igal üksikjuhtumil 
halduri nimetamisel kuulub Saksa konstitutsiooni § 3 lg 1 kohaldamisalasse (õigus võrdsele 
kohtlemisele), kohtu diskretsioon halduri nimetamisel peab  vastama seadusega sätestatud 
kriteeriumitele.47  Kui võlausaldajad üksmeelselt eelistavad haldurina kindlat kandidaati, ei saa 
kohus tema nimetamisest keelduda (muidugi juhul, kui isik vastab seadusega haldurile esitatud 
nõuetele) (InsO § 56a). 

Haldurite määramine rotatsioonisüsteemi põhimõttel (nimekirja alusel järjekorras või muul 
juhusliku valiku põhimõttel)  üksnes näib õiglane. Tegemist on suuresti loteriiga, mis ei taga 
igale pankrotimenetlusele parimat võimalikku haldurit ja võib võtta halduritelt motivatsiooni 
täita oma kohustusi võimalikult kõrgel tasemel, sest tulevane töö ei ole absoluutselt sõltuvuses 
halduri varasematest sooritustest ja halduri renomeest.48 Seega ei pruugi rotatsioonisüsteem 
tegelikult tagada haldurite kvalifikatsiooni tõusu, sest  haldurite nimekirjas olles on töö nagunii 
tagatud. Rotatsioonisüsteemi halduri määramisel kasutatakse mõnedes uutes EL liikmesriikides 
(Ungari, Leedu). Vanadest liikmesriikidest kasutatakse sellist süsteemi halduri määramisel 
üksnes Portugalis. 

Halduri keskset rolli pankrotimenetluses toetatakse ka Põhjamaade-Balti võrgustiku soovitustes 
maksejõuetusõiguse harmoniseerimiseks. Samas peab halduri tegevus alluma avalikule 
järelevalvele, mida viib läbi kas kohus või muu avalik-õiguslik organ. Võlgnikul peaks olema 
kohustus haldurit igakülgselt aidata. Haldurina nähakse eelkõige füüsilist isikut, kellel on juristi 
kvalifikatsioon. Halduri peab nimetama kohus, kes ei peaks olema seotud menetlusosaliste 
poolt tehtud ettepanekutega halduri nimetamiseks. Samas on Põhjamaade-Balti võrgustik 
avaldanud ka seisukohta, et kui isik, kelle määramise osas halduriks on kohtule tehtud 

                                                           
45 UNCITRAL juhiste kohaselt on rotatsioonisüsteemi üks peamisi puudujääke selles, et see ei   pruugi tagada 
konkreetse menetluse jaoks halduriks kõige sobivamata isikut. P 45.    
46 Võlausaldajatel on õigus I võlausaldajate üldkoosolekul jätta kohtu poolt nimetatud haldur kinnitamata ja valida 
uus haldur, kelle kinnitamine on jällegi kohtu pädevuses, kes võib jätta ka võlausaldajate valitud halduri valimise 
kinnitamata ning nimetada omakorda uue halduri, kelle nimetamist võlausaldajad ei pea kinnitama.  
47 The Role of the Judge in Nomination, Supervision and Removal of the Insolvency Representative. Germany. P 
55.  
48  Study on a new approach to business failure and insolvency Comparative legal analysis of the Member States’ 
relevant provisions and practices Tender No. JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0075 p 116 
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ettepanek, on ilmselgelt sellele ametikohale sobiv, peaks kohus sellist ettepanekut arvestama. 
Võlausaldajate üldkoosolekul ja pankrotitoimkonnal ei peaks olema õigust võtta pankrotivara 
haldamise osas vastu siduvaid otsuseid.49   

1.4.1. Ettepanekud seadusloomeks: 
Säilitada tuleb kohtu keskne roll halduri nimetamisel, samas  tuleb seadusega tagada 
võlausaldajatele halduri nimetamisel suurem kaasarääkimise õigus, eeskujuks saaks siin võtta 
Saksamaa arengud. Minimaalselt on vajalik panna kohtule pankrotiavalduse esitaja ja 
suuremate võlausaldajate ärakuulamise kohustus enne pankrotihalduri nimetamist.    

  

1.5.  Järelevalveorganisatsioon halduri tegevuse üle 
1.5.1. Kehtiv õigus 
Direktiiv 2012/30/EU muutmisettepaneku § 27 kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama 
asjakohased järelevalve- ja regulatiivsed struktuurid, millega tagada, et restruktureerimise, 
maksejõuetuse ja uue võimaluse andmise valdkonna spetsialistide töö suhtes kohaldatakse 
asjakohast järelevalvet. Kõnealune järelevalve ja reguleerimine hõlmab ka asjakohast ja tõhusat 
sanktsioonide korda juhul, kui spetsialist töökohustusi rikub.50   

UNCITRAL juhistest nähtuvalt on riigiti järelevalve teostamine reguleeritud väga erinevalt.51  

Eestis on järelevalve struktuurid (organisatsioon) halduri tegevuse üle seadusega kehtestatud, 
eksisteerib järelevalvajate paljusus. Kehtestatud on ka sanktsioonid haldurile kohustuste 
rikkumise juhtudeks. Oma kohustusi rikkunud haldurit võib kohus trahvida (PankrS § 69 lg 2), 
vabastada (PankrS § 68). Haldur, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju süüliselt 
võlgnikule või võlausaldajatele või isikule, kes võib nõuda massikohustuse täitmist, peab selle 
hüvitama (PankrS § 63 lg 1).  

Halduri tegevuse üle teostavad vastavalt oma pädevusele järelevalvet kohus (PankrS § 69 ja § 
84), pankrotitoimkond (§ 73), võlausaldajate üldkoosolek (PankrS § 77), justiitsministeerium 
haldusjärelevalve korras (PankrS § 70) ja KPK. Seetõttu võib kehtiva õiguse kohaselt halduri 
tegevuse peale kõigile neile organitele ka kaevata (PankrS § 67). Samas tekitab järelevalvajate 
paljusus omakorda probleemi, sest paraku tõhusast järelevalvest igas menetluses Eestis siiski 
rääkida veel ei saa, samuti puuduvad arusaamad ja põhimõtted, kas ja kuidas peab toimuma 
järelevalvajate vaheline koostöö.  

Kohus teostab järelevalvet halduri tegevuse ja pankrotimenetluse läbiviimise seaduslikkuse üle. 
Järelevalve kohtu rolli täidab Eestis üldkohus, vajaka jääb spetsialiseeritud kohtu vaatest ja 
suhtumisest. Kõik kohtunikud ei ole veel aru saanud vajadusest teostada järelevalvet ex officio., 
puudub kohtunike süstemaatiline koolitus maksejõuetuse valdkonnas. Kohtu rolli 
pankrotimenetluses, sh kohtulikku järelevalvet halduri tegevuse üle on käsitletud käesoleva 
arvamuse p-s 5.  

                                                           
49 Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law. Final draft 2015. Drafted by the Nordic-Baltic 
Insolvency Network(Põhjamaade-Balti maksejõuetuse võrgustik), lk 36-38.  
50 Direktiiv 2012/30/EU muutmisettepanek. Op. cit.  
51 UNCITRAL, p. 48. 
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Pankrotitoimkond teostab järelevalvet eelkõige halduri tegevuse otstarbekuse üle (PankrS § 
73). Järelevalve ülesanded on ka võlausaldajate üldkoosolekul (PankrS § 77 p 7).  

Haldusjärelevalve tomub üksnes vastavate kaebuste alusel, st mitte kõigis menetlustes. 
Distsiplinaarvõim haldurite üle on justiitsministril, va advokaatide üle, kelle osa son 
distsiplinaarvõim advokatuuri aukohtul (PankrS § 71 lg 1 ja 3). Haldusjärelevalve 
efektiivsemaks muutmise eesmärgil tuleb kaaluda Soome, Läti, Rootsi eeskujul riikliku 
maksejõuetusinstitutsiooni  (pankrotiombudsmani) loomist. Siis oleks võimalik alustada 
järelevalvet ka võlgnike üle, eelkõige olukordades, kus puudub pankrotivara menetluskulude 
katteks ja osutub võimatuks halduri tegevuse finantseerimine. 52 

1.5.2. PankrS § 67 järgsest kaebeõigusest ja probleemidest normi kohaldamisel  
Seaduspärasuse kontrolli kohtu poolt ametisse nimetatud isiku tegevuse peale teostab kohus ka 
kaebuste kaudu saadud informatsiooni kontrollimise teel. Kaebuses esitatud asjaolude 
kontrollimiseks on pädev kohtunik, kes teostab järelevalvet isiku üle, kelle 
tegevuse/tegevusetuse peale kaebus on esitatud. Kaebuse eesmärk on juhtida järelevalvekohtu 
tähelepanu võimalikele rikkumistele või puudustele kohtu poolt ametisse nimetatud isiku 
tegevuses ning kaebuse esitajat tuleb käsitleda kohtu teavitajana. Tegemist ei ole vaidlusega 
kaebuse esitaja ja ametisse nimetatud isiku vahel, kaebuse läbivaatamiseks ei tule kohtul 
alustada iseseisvat menetlust ja kaebuse esitaja ei saa taotleda kaebuse esitamisega seotud 
menetluskulude hüvitamist. Ometigi esineb kohtupraktikas näiteid, kus kohtud on käsitlenud 
kaebust halduri tegevuse peale iseseisva hagita asjana, milles kaebaja saab kaebuse rahuldamise 
korral nõuda  haldurilt sisse menetluskulud.53 

Kohus peab tutvuma kaebuses esitatud asjaolude ja väidetega ning hindama etteheidete 
tõsiseltvõetavust. Kohtul on diskretsioon kaebuses esitatud asjaolude kontrollimise ulatuse ja 
viiside üle. Vajadusel saab kohus koguda täiendavat teavet kaebuses esitatud asjaolude kohta, 
sh nõuda ametisse nimetatud isikult kaebuse osas selgitusi. Piisava aluse olemasolul võib kohus 
algatada järelevalve korras kaebuse kontrollimise menetluse, kuid kaebuse kontrollimise 
tulemusena ei otsusta kohus mitte kaebuse rahuldamise või mitterahuldamise üle, vaid ametisse 
nimetatud isiku suhtes järelevalvevahendite kohaldamise vajalikkuse üle.54 Kaebuse esitajale 
peab kohus vastama. Kaebuse esitajal on õigus nõuda kohtult õiguskaitsevahendi kohaldamist 
üksnes juhul, kui tema selline õigus tuleneb selgelt seadusest. Näiteks võib võlgnik 
pankrotimenetluses koos kaebusega halduri tegevuse peale taotleda kohtult halduri vabastamist 
PankrS § 68 lg 1 alusel.   

Diskuteeritav on küsimus, kellel täpselt peaks olema õigus esitada kohtule järelevalvemenetluse 
raames kaebus kohtu poolt ametisse nimetatud isiku tegevuse peale. Pankrotimenetluses on 
kaebuse esitamiseks õigustatud isikud määratletud seadusega. PankrS   § 67 annab võlgnikule 
ja võlausaldajale kaebeõiguse halduri tegevuse peale nii kohtule kui ka pankrotitoimkonnale, 
võlausaldajate üldkoosolekule, kojale, justiitsministeeriumile. Käsitledes kaebuse esitajat kohtu 

                                                           
52 P.Kriibi. Maksejõuetusinstituudi (nö pankrotiombudsmani) loomise vajadus. Justiitsministeerium. 2016.  
53 Harju MK 18. augusti 2017 ja TlnRgkk 16. oktoobri 2017 määrused tsiviilasjas nr 2-17-5024.  
54 Nimetatu saab tuletada mh asjaolust, et pankrotiseadus ei reguleeri kohtu poolt ametisse nimetatud 
isiku tegevuse peale kohtu järelevalvemenetluses esitatud kaebuse menetlemise korda (sh tähtaegade ja 
I astme kohtu lahendi vaidlustamise korda). Seetõttu ei saa halduri peale esitatud kaebusi võrrelda 
näiteks kohtutäituri peale esitatud kaebustega, mille menetlemine on reguleeritud TMS §-des 217 -219 
ning kohus peab otsustama kaebuse rahuldamise või mitterahuldamise üle. Ka ei ole kohtutäitur 
erinevalt haldurist kohtu ex officio järelevalve all.   
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teavitajana, ei ole põhjust kaebeõigust ka piirata.  Kaebuste kaudu saadav info võib olla kohtule 
vajalik järelevalve teostamisel ametisse nimetatud isiku tegevuse üle. Kohus peaks 
uurimispõhimõttest tulenevalt olulist informatsiooni ametisse nimetatud isiku tegevuse kohta 
kontrollima ka siis, kui see informatsioon tuleb mujalt kui menetlusosalistelt.   

1.5.3. Ettepanekud õigusloomeks 
PankrS § 67 tuleb täiendada teise lausega  sõnastuses: Kohus vaatab kaebuse läbi üldise 
järelevalvemenetluse käigus. Kaebuse kontrollimise tulemusena ei otsusta kohus kaebuse 
rahuldamise üle, vaid halduri suhtes järelevalvevahendite kohaldamise vajalikkuse üle. 
 

1.6.  Halduri vabastamine 
1.6.1. Kehtiv õigus 
Kohus võib halduri vabastada  halduri enda soovil. Halduri kohustuste rikkumise korral 
vabastab kohus halduri kas omal algatusel, pankrotitoimkonna või võlgniku taotlusel või 
võlausaldajate üldkoosoleku otsuse alusel. Halduri vabastamine on kohtu pädevus (PankrS          
§ 68) ja selle põhimõtte muutmiseks puudub vajadus. Kaebeõigus maakohtu otsusele halduri 
vabastamise/mittevabastamise osas on seadusega tagatud nii võlgnikule, võlausaldajale kui ka 
haldurile (PankrS § 68 lg 4 ja 6).  Kehtiva seadusega on ringkonnakohtu vastava lahendi peale 
kaebeõigus Riigikohtule tagatud üksnes juhul, kui maakohus on halduri vabastanud ja haldur 
on maakohtu määruse vaidlustanud. Olenemata sellest, milline on ringkonnakohtu seisukoht 
kaebuse osas, lubab PankrS § 68 lg 6 kaevata ringkonnakohtu määruse peale edasi Riigikohtule, 
mistõttu on meil kohtupretsedent, kus haldur on lõplikult vabastatud Riigikohtu määruse alusel. 
55  Pankrotiombudsmani isnistitutsiooni loomisel peaks ka talle laienema halduri vabastamiseks 
taotluse esitamise õigus ja vastavalt ka edasikaebeõigus.   

Kehtiv õiguse ei anna halduri vabastamiseks taotluse esitamise õigust üksikvõlausaldajale, 
võlausaldajate kaitse peab toimuma läbi neid esindavate organite, millist põhimõtet ei ole 
vajadust muuta. Üksikvõlausaldaja saab oma huve kaitsta kaebuse esitamisega halduri tegevuse 
peale (§ 67) ja pöörata seeläbi kohtu (või pankrotitoimkonna, üldkoosoleku, 
pankrotiombudsmani) tähelepanu halduri võimalikele rikkumistele, mis võiksid kaasa tuua ka  
halduri vabastamise. Üksikvõlausaldaja õigused on kaitstud ka seeläbi, et tal on õigus kaevata 
maakohtu määruse peale, millega kohus on jätnud halduri PankrS § 67 lg-s 2 nimetatud 
asjaoludel vabastamata.  Olemasolevat regulatsiooni ei ole vajalik muuta.  

1.6.2. Menetluskulud järelevalvemenetluses 
Kehtiv pankrotiseadus ei reguleeri eraldi menetluskulude kandmist kohtu 
järelevalvemenetluses, mistõttu saab käesoleval ajal lähtuda üksnes TsMS § 172 alusel 
(menetluskulud hagita menetluses), mis aga ei pruugi arvestada kõikide pankrotimenetluse 
erisustega, sh kuludega kohtu poolt läbi viidavas järelevalvemenetluses. Iseenesest ei saa eitada 
asjaolu, et võlgnikul või võlausaldajal võivad tekkida erinevate järelevalvekaebuste, 
vastuväidete või määruskaebuste esitamisega maakohtu määruste peale  menetluskulud.   

Võimalik on see küsimus reguleerida üldnormina PankrS §-s 150, asudes seisukohale, et 
pankrotimenetluse osaliste kulusid, mis neil tekivad seoses oma õiguste teostamisega 
pankrotimenetluse järelevalvemenetluses, pankrotivarast ei hüvitata.  

                                                           
55 RKTKm 2. veebruarist 2011, nr 3-2-1-154-10.  
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1.6.3. Kaebeõigus ulatus järelevalvemenetluses  
Diskuteeritav on edasikaebeõiguse ulatus maakohtu määruse peale, millega kohus halduri 
vabastas. Kehtiv õigus (PankrS § 67 lg 6) võimaldab  selles osas kaevata ka Riigikohtule, samas 
on justiitsministeerium algatanud Riigikohtu ettepanekul seaduseelnõu, millega soovitakse 
edasikaebeõigust Riigikohtusse piirata, sh kaebuse esitamisel halduri vabastamiseks, mida saab 
pidada põhjendatuks. Puudub vajadus viia vaidlused halduri vabastamise osas, mis on osa 
pankrotikohtu järelevalvest, Riigikohtu ette, kuna halduri vabastamisel on oluline roll ka kohtu 
ja halduri usaldussuhtel. 56 Vastavalt on reguleeritud edasikaebamine ka juhul, kui maakohus 
on jätnud halduri vastava taotluse saamisel vabastamata (PankrS  § 68 lg 4). 

1.7.  Halduri tasu57  
1.7.1. Kehtiv õigus 
Halduri tasu  ja tasu piirmäärasid reguleerivad PankrS § 65 ja 651 . Ajutise halduri tasu on 
reguleeritud PankrS §-s 23. 

Kohtul tuleb haldurile tasu määramisel kokkuvõtvalt  lähtuda järgmistest põhimõtetest. 

1) Haldurile määratakse tasu menetluse lõpetamisel (lõpparuande kinnitamisel). Esialgse 
tasu määramine on võimalik, seejuures peab kohus ära kuulama pankrotitoimkonna 
arvamuse. 

2) Halduri tasu arvestatakse protsendina pankrotivara müügist, tagasivõitmisest, halduri 
muu tegevuse tulemusena pankrotivarasse laekunud rahast lähtudes. Halduri tasu suurus 
ei või olla väiksem kui 1 % pankrotivara müügist ja tagasivõitmisest ning halduri muu 
tegevuse tulemusena pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara hulka arvatud rahast. 
Tasu suuruse määramisel arvestab kohus halduri töö mahtu, keerukust ja halduri 
kutseoskusi.  

3) Halduri tasu piirmäärad on sätestatud PankrS §-s 651. Alammäärast suurema tasu võib 
kohus haldurile määrata põhjendatud juhul. Kohus võib haldurile määrata alammäärast 
väiksema tasu kui tasu suurus ei vasta halduri tehtud töö mahule ja vastutusele. Kohus 
võib määrata haldurile alammäärast suurema tasu üksnes põhjendatud juhul (loetelu 
PankrS § 65 lg-s 51. Halduri tasu ei tohi mingil juhul ületada seadusega sätestatud tasu 
ülemmäära.  

4) Halduri tasu sisaldab seaduses ettenähtud makse, välja arvatud käibemaks. Halduri 
tasule lisatakse käibemaks juhul, kui haldur on füüsilisest isikust ettevõtjana kantud 
äriregistrisse ja on käibemaksukohustuslane käibemaksuseaduse tähenduses või kui tasu 
makstakse välja halduri büroole ning büroo on käibemaksukohustuslane (PankrS § 65 
lg 11 ).  

                                                           
56 Asjaolu, et Riigikohus on oma praktikas ühel korral halduri ise vabastanud, ei peaks  andma alust asuda 
kaebeõiguse osas teistsugusele seisukohale. Riigikohus on nimetatud juhul tühistanud ringkonnakohtu määruse ja 
jätnud jõusse maakohtu määruse halduri vabastamise kohta. Sealjuures on Riigikohus märkinud, et üks asjaolu, 
mida kohus saab kaalumisel arvestada, on see, kas haldur on kaotanud rikkumise tulemusena kohtu  või 
võlausaldajate usalduse, mis tal PankrS § 56 lg 2 kohaselt peab olema. NImetatud asjas maakohus leidis, et haldur 
on oma kohustusi rikkunud ja kaotanud sellega kohtu ja võlausaldajate usalduse.Vt RKTkm 02.02.2011, nr 3-2-1-
154-10 p-d 14-18.  
57 The general opinion of insolvency receivers and liquidators is that they are an unnecessary evil put in for the 
purpose of earning a decent living for themselves.”  - Insolvency Law and Practice. Report of the Review 
Committee.Chariman Sir K.Cork, GBE. Presented to Parliament by the Secretary of State for Trade by Command 
of Her Majesty. June 1982, Cmnd 9558, London, Her Majestyś Stationery Office, 461 p.   



 

 

27 

  

5) Kui tehakse kompromiss või pankrotimenetlus lõpetatakse juriidilisest isikust 
võlgnikku lõpetamata, määrab kohus halduri tasu, arvestades halduri ülesannete mahtu, 
keerukust ja halduri kutseoskusi. Kui vaatamata pankrotimenetluses toimunud 
tervendamisele juriidilisest isikust võlgnik siiski lõpetatakse, arvestatakse halduri tasu 
suuruse määramisel ka halduri tegevust võlgniku tervendamisel.  

6) Kui pankrotimenetluses on mitu haldurit, siis jaotatakse halduri tasu nende vahel. 
7) Kui kohus kuulutab välja füüsilisest isikust võlgniku pankroti ja pankrotimenetluses ei 

piisa vahendeid halduri kulude katteks ning pankrotimenetluse läbiviimine on vajalik 
selleks, et võlgnik saaks taotleda kohtult kohustustest vabastamist (PankrS § 171 lg 11), 
võib kohus määrata halduri tasu ja kulude katteks riigi menetlusabi andmise (PankrS       
§ 65 lg 11). Sellisel juhul toimub halduri tasu maksmine tunnitasu arvestuse alusel 
(maksimaalne tunnitasu suurus 96 eurot /h). Juriidilise isiku pankroti väljakuulutamise 
järgselt seadus halduri tasu maksmiseks riigi menetlusabi andmist ette ei näe.   

8) Ajutise halduri tasustamine toimub tunnitasu alusel (kuni 96 eurot/h). Kui pankrotivara 
puudub ja avalduse on esitandu võlgnik ise, siis võib kohus otsustada ajutise halduri 
tasu hüvitamise riigi vahenditest mitte suurema ssumma skui 397 eurot (sisaldab kõiki 
ettenähtud makse, välja arvatud käibemaks).  

9) Halduri tasu arvestamist juriidilise isiku pankrotimenetluse lõppemisel  raugemise või 
pankroti aluse äralangemisel või võlausaldajate nõusolekul (PankrS § 158, § 159, § 160) 
ei ole seadusega selgelt reguleeritud, kuid selle maksmist ei ole ka välistatud.    

10) Võlausaldaja võib nii ajutise halduri kui halduri tasu ja kulude katteks teha ettemaksu 
kohtu deposiiti (PankrS § 11 lg 1, § 30 lg 1). Seadus ei reguleeri kuidas toimub halduri 
tasu arvestamine deposiidi arvelt pärast pankroti välja kuulutamist olukorras, kus 
pankrotvara ei piisa kõigi menetluskulude katteks (ja menetlus raugeb).  

11) Kohus peab enne haldurile tasu määramist ära kuulama halduri, võlgniku ja 
pankrotitoimkonna arvamuse.  
 

1.7.2. Juba kavandatavad seadusemuudatused 
Haldurite tasustamisel on olukord võrreldes revisjoni lähteülesande koostamise ajaga 
muutunud. Arvestades mh KPK ettepanekuid on Vabariigi Valitsus algatanud pankrotiseaduse, 
krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. 58 Eelnõuga 
soovitakse laiendada võimalusi halduri tasustamiseks olukorras, kus halduri tasustamiseks 
PankrS § 651 sätestatud korras (protsendina varalt) puudub pankrotivara vähesuse jms põhjusel 
võimalus ning võimaldada sellisel juhul lähtuda pankrotihalduri tasustamisel tunnitasu 
põhimõttest ja ajutise halduri tunnitasu määradest. Sel eesmärgil soovitakse PankrS § 65 
täiendada lõikega 12 järgmises sõnastuses: „Kui halduri tasu arvestamise aluseks olev 
pankrotivara puudub, selle maht on hoolimata halduri tegevusest väike, haldurit ei kinnitata 
võlausaldajate esimesel üldkoosolekul või haldur vabastatakse, välja arvatud, kui halduri 
vabastamise põhjuseks on tema ülesannete täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, 
määrab kohus pankrotihalduri taotlusel pankrotihalduri tasu PankrS § 23 lõigete 1–3 alusel.“; 
Lisaks soovitakse tuua ajutisele haldurile tasu maksmise võimalus ajaliselt ettepoole, 
arvestades, et pankroti väljakuulutamisega on ajutise halduri ülesanded täidetud (PankrS § 31 
lg 6 kolmas lause). 

                                                           
58 Vabariigi valitsus on edastanud eelnõu arutamiseks Riigikogule 11.01.2018. Kättesaadav: 
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/03a822ca-6b5a-4670-b004-537623d21b8f#uhk1PXnM 
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Eelnõu seletuskirja kohaselt nähakse eelnõuga pankrotihalduri tasustamisele varatutes 
pankrotimenetlustes ette eriregulatsioon eesmärgiga tagada õigusselgus. Eriregulatsiooni järgi 
makstakse pankrotihaldurile tasu tunnipõhise metoodika alusel.  Olukorras, kus kohus lõpetab 
menetluse ilma pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu ja ajutisel pankrotihalduril ei 
õnnestu oma tasu- ja kulutuste hüvitise nõuet rahuldada osaühingust võlgniku vara arvelt, 
antakse ajutisele pankrotihaldurile õigus esitada oma tasu- ja kulutuste hüvitamise nõue 
sissemakseta asutatud osaühingu osaniku vastu, kes ei ole oma sissemakset ühingule tasunud.  
Tuleb nentida, et põhimõtteliselt on tegemist  sellise tasu regulatsiooni täiendusega, mida 
haldurid on pikka aega taotlenud ja mis lahendab ära teatud probleemid halduri tasustamise 
õiguslikus aluses eelkõige pankrotimenetluse raugemisel pärast pankroti välja kuulutamist, mil 
haldur on tööd teinud, kuid pankrotivara ei ole siiski suurenenud. Tunnitasu põhimõttel on 
võimalik haldurile tasu maksta ka võlausaldaja poolt kohtu deposiiti  menetluskulude katteks 
tasutud raha arvelt. Muudatuse tagajärjel peavad pankrotihaldurid hakkama pidama 
tööajaarvestust ja esitama andmeid tööajakulu kohta, mis on iseenesest positiivne ja muudab 
halduri tasu läbipaistvamaks.  
 
Veel on justiitsminister algatanud 10. novembril 2017 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja 
teiste seaduste muutmise eelnõu (Riigikohtu ettepanekud edasikaebeõiguse optimeerimiseks), 
millega soovitakse mh muuta PankrS § 65 lõike 11 teist ja kolmandat lauset ja sõnastada need 
järgmiselt:  
„Halduri tasu ja hüvitatavad kulutused mõistab kohus välja võlgnikult, kuid võib määrata nende 
hüvitamise riigi vahenditest. Riigi vahenditest ei hüvitata ajutise halduri tasu ja kulutusi 
suuremas summas kui 397 eurot, sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud 
käibemaks.“ 

Kavandatud muudatustega ei lahendata probleemi nende juriidiliste isikute pankrotimenetluste 
puhul, kus pankrotivara halduri tasustamiseks üldse ei ole. Seetõttu on pakutav lahendus poolik 
ja ei  lahenda ära kõiki probleeme halduri tasustamise küsimustes. Revisjoni käigus seisukoha 
võtmine halduri tasu küsimuses on jätkuvalt vajalik.  
 

1.7.3. Riigikohtu praktika 
Riigikohus on alates 2010. aastast püüdnud oluliselt mõjutada kohtupraktikat halduri tasu 
määramise osas.59  

Tsiviilasjas nr 3-2-1-48-13 on Riigikohus  selgitanud, mida kohus peab kontrollima, kui 
haldurile määratava tasu suurus on suurem kui  1 % pankrotivarast. Kui kohus peab 
põhjendatuks määrata haldurile alammäärast suurema tasu, tuleb tasu määramisel arvestada 
halduri töö mahtu ja pankrotimenetluse keerukust ning halduri kutseoskust (PankrS § 65 lg 2). 
Töö maht ja keerukus võivad sõltuda pankrotivara suurusest, st esmajoones halduri tegevusest 
vara suurendamisel ja tagasivõitmisel. PankrS § 65 lg 51 p-dest 1–3 ei tulene, et ainuüksi 
sellepärast, et pankrotivara väärtus on suur, on põhjendatud haldurile alamäärast suurema tasu 
määramine. Kui pankrotivara väärtus oli suur ja kohus leiab, et arvestades halduri tegevust vara 
suurendamisel ja tagasivõitmisel ei ole alammäära kohaldamine õiglane, tuleb kolleegiumi 
arvates lisaks kontrollida seda, kas haldur on osalenud oma ülesannetest tulenevalt võlgniku 
asemel kohtuvaidlustes ega ole kasutanud täiendavat õigusabi (PankrS § 65 lg 51 p 2). 
Kohtuvaidlustes täiendava õigusabi kasutamise kontrollimine on põhjendatud, sest 
PankrS § 150 lg 1 p 1 kohaselt on pankrotimenetluse kulu menetluskulu. TsMS § 138 lg 1 järgi 

                                                           
59 Seda eriti võrreldes asjaoluga, et varasematest aastatest asjakohane Riigikohtu praktika puudus peaaegu üldse.  



 

 

29 

  

on menetluskulud menetlusosalise kohtukulud ja kohtuvälised kulud. Kohtuvälised kulud on 
TsMS § 144 p 2 järgi menetlusosaliste esindajate ja nõustajate kulud. Kuna menetluskulu on 
pankrotimenetluse kulu, mis PankrS § 146 lg 1 p 4 kohaselt makstakse välja enne jaotise alusel 
raha väljamaksmist, oleks võlausaldajate huve kahjustav, kui õigusabi kasutamise tõttu 
suurendatakse ka halduri tasu. Haldurile suurema tasu kui 1% pankrotivarast määramisel peab 
kohus määruse põhjendustes analüüsima ja hindama nii halduri töö mahtu, s.o halduri tegevust 
vara suurendamisel ja tagasivõitmisel, mistõttu kohtu arvates alammääras tasu ei ole õiglane, 
kui ka seda, kas haldur kasutas täiendavalt õigusabi, kui osales oma ülesannetest tulenevalt 
võlgniku asemel kohtuvaidlustes. Kui haldur kasutas õigusabi, pole kolleegiumi arvates eespool 
osundatud sätete järgi põhjendatud alammäärast suurema tasu määramine ka juhul, kui 
pankrotivara väärtus on suur. 

Ka asjas nr 3-2-1-34-15 on Riigikohus korranud asjas nr 3-2-1-48-13 avaldatud seisukohti ja 
rõhutanud, et halduri tasu miinimum on 1 % pankrotivarast ja sellest suurema tasu määramist 
tuleb põhjendada. Asjaolu, et halduri taotletava tasu suurusega on nõustunud võlgnik, 
pankrotitoimkond ja võlausaldajate üldkoosolek, ei võimalda kohtul määrata haldurile tasu 
seaduses sätestatut rikkudes ega vabasta teda kohustusest pankrotihaldurile tasu määramist 
seaduse kohaselt põhjendada. Kuigi seaduse järgi on tasu määramisel orientiiriks pankrotivara 
suurus, tuleb halduri tasu määramisel lähtuda eelkõige halduri töö mahust ja keerukusest, mitte 
ainuüksi pankrotivara suurusest. Ka tasu alammäär on pigem orienteeruv summa, kuid kui 
halduri töömaht ei ole suur ja nt ettevõtte juhtimisel, vara realiseerimisel või tagasivõitmisel ei 
ole saadud oodatust märksa paremaid tulemusi, siis on alust määrata ka alammäärast väiksem 
tasu, sest vastasel korral võiks halduri tasu kujuneda ebamõistlikult suureks (sama ka tsiviilasjas 
nr 3-2-1-12-16) 

Tsiviilasjas nr 3-2-1-12-16 p 11 kordab Riigikohus varasemat seisukohta tsiviilasjast nr 3-2-1-
71-11 p 13, et kohtu pädevus määrata haldurile tasu sisaldab ka kohtu õigust hinnata tasu 
määramise aluseks olevaid asjaolusid ja vajadusel taotletavat tasu vähendada.  Tsiviilasjas nr 
3-2-1-183-15 leidis Riigikohus, et maksimaalse tasu määramine võib olla põhjendatud vaid 
erandlikel juhtudel (p 14). Kohtu pädevus määrata haldurile tasu sisaldab ka kohtu õigust 
hinnata tasu määramise aluseks olevaid asjaolusid ja vajadusel taotletavat tasu vähendada           
(p 16). 
Riigikohtu tsiteeritav praktika on tekkinud olukorras, kus alamaastme kohtud suhtusid oma 
kohustusse halduri tasutaotluse põhjendatust alati kontrollida, suhteliselt leebelt ning kinnitasid 
võlgniku ja võlausaldajate vastuväidete puudumisel (ja ka vastuväidete olemasolul) haldurite 
tasutaotlusi  eriliste kohtupoolsete põhjendusteta. Riigikohus on põhjendatult juhtinud kohtute 
tähelepanu nende ülesannetele halduri põhjendatud tasu suuruse kaalumisel ja põhjendamisel.  
Autor ei saa nõustuda aga Riigikohtu arusaamaga, et kehtiva seaduse kohaselt tasu määramist 
PankrS § 651 lg 1 sätestatud alammääras peavad kohtud igakordselt eraldi põhjendama. PankrS 
§ 65 lg 1 sätestab selgelt: „Kohus määrab haldurile tasu käesoleva seaduse § 651 lõikes 1 
nimetatud alammääras“. Seaduse mõte oli määrata kindlaks teatud halduri tasu standardmäär ja 
see standard on seotud pankrotivara suurusega. Arvestades Riigikohtu viimase aja praktikat ja 
I astme kohtute tavapärast praktikat halduri tasustamisel (mis ei ole pärast Riigikohtu tsiteeritud 
lahendeid alati ja kõikjal muutunud), on halduri tasu suurus menetlustes suhteliselt 
ennustamatu. Ja see ei ole kooskõlas ei menetluste läbipaistvuse põhimõttega ega sisenda 
kindlust halduritele tehtud töö eest tasu saamisel. 
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1.7.3.1. PankS § 651 lg 4 ehk 1% piirangu (ajalooline) taust 
Riigikohus on halduri tasu küsimust lahendades pidnud oluliseks juhtida tähelepanu PanrkS       
§ 651 lg-s 7 sätestatud piirangule, mille kohaselt ei või halduri tasu suurus olla väiksem kui 1% 
pankrotivara müügist ja tagasivõitmisest ning halduri muu tegevuse tulemusena 
pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara hulka arvatud rahast. Seetõttu peab peab autor 
vajalikuks peatuda lühidalt ka nimetatud sätte kujunemislool  

1992. a pankrotiseaduse kehtestamisel oli haldurile tasu määramine reguleeritud §-s 99, mis oli 
sõnastatud järgnevalt: „Halduri tasu. Jaotusettepaneku kinnitamisel kohus, kuulanud ära 
pankrotitoimkonna ja võlgniku arvamuse, määrab haldurile tasu. Tasu suurus ei tohi olla 
väiksem kui üks protsent pankrotivara müügist saadud rahast. Kohus võib määrata haldurile 
esialgse tasu, mis tasaarvestatakse pankrotimenetluse lõppemisel. Kohustuste täitmise eest 
pärast pankrotimenetluse lõppemist määrab kohus haldurile täiendava tasu.“ Viidatust nähtub, 
et pankrotiseaduse kehtestamisel jättis seadusandja halduri tasu suuruse otsustamise täielikult 
kohtu otsustada, sidudes tasu alammäära 1 %-ga pankrotivara müügist saadud rahast.  

1997. a pankrotiseaduse muudatustega haldurile tasu määramise regulatsioon täienes. Halduri 
tasu hakati arvestama pankrotivara müügist ja tagasivõitmisest, samuti halduri muu tegevuse 
tulemusena pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara hulka arvatud rahast lähtudes. Nimetatud 
rahast haldurile  väljamakstava tasu piirmäärad protsentides kehtestas justiitsminister. Tasu 
suurus ei võinud olla väiksem kui üks protsent sellest rahast. 
Kui tehakse kompromiss või pankrotimenetlus lõpetatakse juriidilisest isikust võlgnikku 
lõpetamata, määrab kohus halduri tasu § 121 lõikes 5 sätestatust lähtudes (st arvestades ajutise 
halduri tasu määramise põhimõtteid). 

08.10.1997  justiitsministri määrus nr 4360 sätestas kohustuslikuna ainult halduri tasu alampiiri 
1000 krooni, tasu ülemmäära nimetatud õigusakt ei kehtestanud, mistõttu esines küllalt 
juhtumeid, kus halduritasuks maksti liiga suur osa pankrotivarast.  

18.12.2003 justiitsministri määrusega61 kehtestatud halduri tasude piirmäärad piirasid võrreldes 
eelnevaga tunduvalt kohtu diskretsiooniõigust halduri tasu määramisel. Viidi sisse tasu 
alammäär ja ülemmäär, samas jäi seadusesse alles põhimõte, et halduri tasu ei või olla väiksem 
kui 1% pankrotivara hulka laekunud või arvatud rahast.  

2010. pankrotiseaduse muudatusega peeti vajalikuks kehtestada halduri tasu piirmäärad 
seadusega, sest halduri tegevus on avalik-õigusliku ülesande täitmine ja halduri tasud kuuluvad 
põhiseaduse § 113 kaitsealasse. Põhiseaduse § 113 kohaselt sätestab riiklikud maksud, 
koormised, lõivud, trahvid ja sundkindlustuse maksed seadus. Võrreldes kehtiva õigusega 
tasumäärasid ei muudetud.62 

Seega on 1%- pankrotivara müügist halduri tasu alamäärana kehtinud alates pankrotiseaduse 
vastuvõtmisest ja seda ei ole muudetud sõltumata sellest, kuidas muutus halduri tasustamise 
regulatsioon muus osas. 1992. a võisid pankrotiseaduse eelnõu koostajad halduri tasustamise 
piirmäära sätestamisel seadusesse saada inspiratsiooni ka varasematest Eestis kehtinud ja 
maksejõuetusmenetlust reguleerinud õigusaktidest.  Prof A.Piip järgi oli 1939. a  
konkursitombu (pankrotivara) vannutatud hooldaja tasuks 1 % võlgniku müüdud varanduse 

                                                           
60 RTL 31.10.1997, 161/162, 891.  
61 RTL 24.12.2003, 131, 2107 
62 Kohtutäituri  seaduse eelnõu (462) seletuskiri.  



 

 

31 

  

eest, kui see on alla 90 000 krooni, ületab aga müüdud varandus selle summa, siis on tasu ½ %. 
Tasu protsendiline ulatus pidi õhutama asjaajajaid hoolitsema kõikide varade ilmisiktuleku eest. 
Lisaks kuulus tolleaegsetele reeglitele tasustamisele ka konkursivalitsuse ja selle esimehe tasu, 
kes pidid saama 2 % võlgniku müügile saadetud varade kogusummast.63  

Seega pärineb  kehtiv PankrS § 651 lg-s 4 sätestatud halduri tasu alampiir ajast, kui kohtul oli 
täielik diskretsioon halduri tasu määramiseks ning igasugused õigusaktidega kehtestatud muud 
tasu arvestamise metoodikad ja määrad puudusid. Sellise regulatsiooni korral oli tasu 
absoluutse alammäära kehtestamine ka põhjendatud. Tasu alam- ja ülemmäära kehtestamisega 
olukord muutus ja kohus peaks neist määradest tasu kinnitamisel ka lähtuma. Kadus ära vajadus 
nn topeltalammäära järele. Kui haldur oma kohustusi rikub ja halduri ülesandeid ei täida, 
tuleneb kohtu õigus halduri tasu vähendada või jätta haldurile üldse tasu määramata PankrS       
§ 65 lg 5 teisest lausest.     

1.7.4. Rahvusvahelised organisatsioonid halduri tasustamise põhimõtetest 
Direktiiv 2012/30/EU muutmisettepaneku § 27 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et 
maksejõuetuse valdkonna spetsialistide nõutavad tasud lähtuksid eeskirjadest, mis soodustavad 
nõuetekohaselt juhtumi keerukust arvestades asja kiiret ja tõhusat lõpuleviimist. Liikmesriigid 
tagavad, et kõik vaidlused tasustamise üle saavad kiire ja asjakohase lahenduse.64  

UNCITRAL rõhutab halduri õigust saada tasu oma töö eest. Tasu suurus peab olema tasakaalus 
halduri võetud riskidega, tasu peab olema köitev võimekatele ja kvalifitseeritud inimestele. 
Tasu võib baseeruda ajaarvestusel, võib olla arvestatud protsendina pankrotivarast, mis on 
realiseeritud või jagatud võlausaldajate vahel (või kombinatsioon mõlemast). Tasu võib olla ka 
ette fikseeritud protsent, milele lisanduv tulemustasu sõltuvalt tulemusest kas vähendab või 
suurendab tasu. UNCITRAL ei välista, et pankrotivara puudumise/vähesuse korral võiks 
halduri tasu ja kulud katta riigi vahenditest65  

Ajapõhise arvestuse  puhul ei ole ette teada, kui mahukas on eesseisev töö ja kui palju ressurssi 
halduri tasuks kulub, seda isegi juhul, kui eelnevalt on tehtud teatud arvestused. Ajapõhine 
tasuarvestus võib tekitada halduris soovi kulutada maksimaalselt palju aega, mis aga ei pruugi 
olla kooskõlas pankrotivara suurenemisega.   

Komisjonitasul baseeruv süsteem on ebakindel halduri vaatevinklist, kuna töömaht ei pruugi 
olla kooskõlas varaga, mida saab võlausaldajate vahel jagada. Komisjonitasu võib tuua kaasa 
suhtumist maksimaalne tagastamine minimaalsete kuludega ja võib pidurdada halduri 
initsiatiivikust neil juhtudel, kui seda ei saa otseselt siduda võlausaldajatele tehtavate 
väljamaksete suurendamisega (pidurdab halduri huvi tegeleda aruandlusega, uurida võlgniku 
mkasejõuetuse põhjusi ja juhtimisvigu). Suurtes menetlustes võib see viia väga suurte tasudeni, 
mis kahjustab nii võlgnikku kui võlausaldajaid.  

UNCITRAL-i juhistes rõhutatakse, et pankrotiseadus peab sätestama halduri tasu arvestamise 
korra, mis on selge ja läbipaistev ja tooks kindlust pankrotimenetlusega seotud kuludesse. 
Pankrotiseadus peab ka tunnustama halduri eesõigust tasule. 66 

1.7.5. Halduri tasustamise põhimõtted välisriikides  
                                                           
63 A.Piip. Kaubandusõigus ja –protsess. Justiitsministeerium Tallinn 1995, lk 424.  
64 Direktiiv 2012/30/EU muutmisettepanek. Op cit.  
65 UNCITRAL p 183, 61-63 
66 UNCITRAL p 181-182 
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Enamuses jurisdiktsioonides määrab haldurile tasu kohus, kes on halduri ametisse määranud. 
Prof H. Vallender on rõhtanud, et tasu peab olema mõistlik. Seadus peab tagama ühetaolise 
lähenemise sellele küsimusele, et tasu ei muutuks loteriiks.67 

Hollandis toimub haldurite tasustamine eelkõige tunnitasu põhimõttel. Igaaastase halduri 
põhitunnitasu suuruse määrab kindlaks RECOFA (Hollandi kohtunike foorum), konsulteerides 
Hollandi maksejõuetuse advokaatide ühinguga INSOLAD ja Madalmaade Advokatuuriga 
(NOvA). Alates 2017. 1. jaanuarist on tunnitasu suurus 212 eurot (1. jaanuarist 2016 oli 203 
eurot, 1. jaanuarist 2015 200 eurot). 68 RECOFA on koostanud ka juhise tasu maksmiseks.69  

Soomes on halduri tasu reguleeritud Soome pankrotiseaduse §-s 8.7. Seadus sätestab üksnes 
nõude, et tasu suurus peab olema mõistlik ning lähtuma halduri kohustustest, vara suurusest 
jms asjaoludest. Halduri tasu määravad võlausaldajad ja see makstakse välja mõistlike 
perioodide järel halduri ametis oleku aja jooksul.  Võlausaldajad võivad otsustada, milline osa 
tasust makstakse välja menetluse lõppedes. Tasu maksmise ostuse aluseks on halduri aruanne. 
Kui halduri tasu määramisel tekib vaidlus, siis otsustab tasu suuruse kohus. Kui pankrot 
tühistatakse või menetlus lõpeb mõnel muul moel enne, kui võlausaldajad on haldurile tasu 
määrata jõudnud, määrab halduri tasu suuruse kohus. Ka pankrotimenetluse raugemise korral 
määrab haldurile tasu kohus (§ 10.4). Oluliseks juhiseks  pankrotihalduri tasustamisel on 
haldurile, võlausaldajatele ja kohtule Pankrotiõiguse nõuandeorgani soovitus nr 13 (kehtestatud 
1997. aastal, viimane redakstioon 21. märtsist 2017 ).70 Soovituses käsitletakse lisaks tasu 
suuruse määramisele ka tasu kinnitamist ja välja maksmist. Kõik soovitustes esitatud tasu 
määrad on käibemaksuta.  

Tasu määramisel tehtakse vahet, kas tasu määramine toimub lühikeses pankrotimenetluses (st 
raugevas või avaliku menetluse alla minevas pankrotimenetluses) või toimub tasu määramine 
täiemahulises pankrotimenetluses (menetlus lõpeb lõpparuande kinnitamisega). Lühikeses 
pankrotimenetluses toimub halduri tasustamine toimingu põhiselt tunnitasu põhimõttel. 
Täiemahulise pankrotimenetluse  arvestatakse tasu kahes etapis. Esimeses etapis (kuni 
pankrotivara nimekirja valmimiseni ja vara valduse ülevõtmiseni) toimingutel põhineva õiglase 
tasuna (tunnitasu). Menetluse teises etapis  (vara realiseerimine) arvestatakse kas tunnitasuna 
või tasuna varade realiseerimisväärtuselt protsendina, on olemas tasu alampiir kui ka ülempiir. 
Tasu arvestamisel tunnitasu põhimõttel ei või tasu kogusumma ületada soovitustes sätestatud 
võrdlustasu ülemmäära. Pankrotihalduri tasu sisaldab ka tema büroo üldkulusid.  

Selgituste p-s 3 on loetletud halduri tavapäraseid toiminguid nii lühikeses kui ka täiemahulises 
pankrotimenetluses. Lühikeses pankrotimenetluses on halduri lähtetase 2500 -3500 eurot. 
Lähtetasemele vastav tasu on õiglane üldjuhul lihtsalt hallatava pankrotivara korral, kus varade 

                                                           
67 H. Vallender (editor). The Remuneration of the Insolvency Representative in Europe. INSOL Europe Judicial 
Wing, 2012 p 5.  
68 www.insolad.nl/&prev=search . 25.12.2017.  vt ka D. Faber, N.Vermunt, J.Kilborn, T.Richter  (Editors). 
Commencement Of Insolvency Proceedings. Netherlands. Oxford University Press (2012). p 453.  
69 Juhis on kättesaadav (flaami keeles) www.rechtspraak.nl.  
70 Suositukset 13. Pesänhoitajan palkkio.  Kättesaadav: 
http://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/suositukset/13pesanhoitajanpalkkiouudelleenlaadittu21.3.2017.html. 
21.01.2018. Huvitav on märkida, et Soomes oli 1990-natel aastatel halduri tasu määramisel soovituste andmisel 
probleemiks asjaolu, et kerkis küsimus soovituse kooskõla kohta konkurentsiseadusega. Kehtiva soovituse osas 
on Soome Konkurentsiameti 5. juuni 2002 otsuses leidnud, et soovitus ei oma sellist tasu määramist fikseerivat 
või tasu suurust tõstvat mõju, et amet peaks soovituse suhtes mingeid meetmeid rakendama.   
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nimekirja ja võlgniku tegevuse aruannet on koostada lihtne, võlgnikul ei ole vara või see on 
vähene ja kergesti realiseeritav, võlgnik täidab kaasaaitamiskohustust, võlgnikul ei ole töötajaid 
ning võlausaldajaid on vähe. Soovituste p-s 4.2 on kirjeldatud lisaks 13 olukorda, kui halduri 
võrdlustasu kuulub suurendamisele 300-500 euro võrra iga põhjenduse kohta. Näiteks kui 
pankrotimenetluses on täidetud lisaks kolm täiendava tasu maksmise alust, siis on võrdlustasu 
vahemikus 3400 – 5000 eurot. Erakorralistel asjaoludel võib lähtetasu ka vähendada kooskõlas 
Soovituste p-ga 8.  

Kui hadur peab täitma soovituste p-s 5.2 loeteletud eriülesandeid, siis on tal õigus saada selle 
eest lisatasu tunnitasu arvestuses. Sellisteks eriülesanneteks on: pankrotivaraga seotud 
kohtumenetlused, võlausaldajate nõuete vaidlustamisega seotud kohtumenetlused, 
tagasivõitmise aluste uurimine ja hagide esitamine, eeluurimisorganitele avalduste esitamine, 
eeluurimisest ja kriminaalmenetlusest tulenevad toimingud, ettevõtte tegevuse jätkamine, 
meetmed tütar- ja ühisettevõtetes, muud selgelt tavalise pankrotimenetluse alla mittekuuluvad 
selgitused ja meetmed. Võimalik on saada ka eriliste toimingute lisatasu (soovituste p 5.3), 
samuti tasu kuriteo teate koostamise eest (soovituste p 5.4), millisest tasu hüvitatakse riigi arvel 
600 euro ulatuses (vt soovituste p 9.2.2.). Piisava pankrotivara puudumisel tasutakse haldurile 
riigi arvelt pankrotivara nimekirja koostamise eest kuni 1000 eurot (soovituste p 9.2.2.).   

Ajutise halduri tasu määratakse vastavalt lühikese pankrotimenetluse põhimõtetele tunnitasuna 
(soovituste p 4.4). 

Soovitused käsitlevad ka mõistliku tunnitasu suuruse küsimust. Tunnitasu määr võib sõltuda 
pankrotimenetluse eripärast ja tunnitasu mõistlik määra sõltub ka tehtavate toimingute 
eripärast. Pankrotiombudsmani poolt 2015. aastal läbiviidud uuringu kohaselt loeti mõistlikuks 
halduri tunnitasuks tavapäraselt 160 -220 eurot ja eriti keerukatel juhtudel kuni 250 eurot. 
Halduri abiliste tasumäärd peavad olema madalamad.   

Pandiga seotud vara üldjuhul pankrotivarade realiseerimisväärtusesse ei arvestata, vaid selle 
haldamise ja müügi eest makstakse eraldi toimingutasu (Soomes on võimalik, et pandipidaja 
haldab ja müüb oma pandivara ise).  

Soome ja Holland ongi näited riikidest, kus halduri tasustamise osas on valitud nn „soft law“ 
tee.  Halduri tasu ei ole detailselt reguleeritud mitte niivõrd seaduse tasandil, vaid  haldurite ja 
kohtu esindajate vahel kooskõlastatud üldiste juhiste (Holland) või asjatundjate kogu  juhiste 
(Soome) kaudu. Selline viis eeldab  tugevaid ja autoriteetseid valdkonna asjatundjaid, 
kutseorganisastioone ja kutseeetikat.  

Tsehhis toimub halduri tasustamine pankrotivara vähesuse korral deposiidi maksete arvelt, mis 
saab olla maksimaalselt 2000 eurot. Kui ka sellest ei jätku, siis maksab riik. Tasu arvestamise 
metoodika on kinnitatud ministri määrusega. Tasu makstakse pankrotimenetluse lõpus, kuid ka 
esialgne tasu on võimalik. Pandieseme müügist on halduri tasu 2 % pandipidaja rahuldatud 
nõude suurusest. Koormamata vara müümise korral on on halduri tasu 15 % - 0, 5 %,sõltuvalt 
vara suurusest. Näiteks varalt suurusega 400 000 eurot on tasu määr 15 %. Minimaalne halduri 
tasu menetluse kohta on 1800 eurot. Tsehhi haldurid peavad sellist tasu madalaks.71   

Inglismaa ja Wales. Tasu võib määrata kolmel erineval alusel: protsendina pankrotivara 
väärtusest, ajapõhise arvestuse alusel, kokkuleppelise summana. Kõik need kolm viisi on 

                                                           
71 Check Republic. INSOL Europe Judicial Wing 2012, op cit. p 7-10.  
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alternatiividena võimalikud, võimalik on ka nn segameetod. Tasu suuruse otsustab 
pankrotitoimkond. Kui pankrotitoimkonda ei ole moodustatud, siis otsustab halduri tasu 
suuruse võlausaldajate üldkoosolek (ja seda juhtub küllalt sageli). Kui võlgnikul puudub vara, 
mille alusel rahuldada eesõigusnõudeta võlausaldajate nõudeid, võib halduri tasu määrata 
eesõigusnõudega võlausaldajate enamus.  Kui haldur ei saa võlausaldajatega tasu osas 
kokkuleppele, on tal õigus pöörduda kohtu poole. Tasu maksmine haldurile toimub sel juhul 
seaduse(Insolvency Rules 1986 Schedule 6)72 alusel. Skaalasid on kaks: tasumäärad vara 
realiseerimisest (I) ja tasumäärad võlausaldajate jaotistest (II). Skaala I puhul on tasu suurs 20 
% kuni 5 % realiseeritud varast ja skaala II puhul on tasu suurus 10-2, 5 % võlausaldajatele 
jaotatud varast. Praktikas peavad haldurid skaala järgset tasu tasumiinimumiks ja soovivad 
haldurid lähtuda tunnitasu põhimõttest. Tunnitasu määrad on kõrged: 350-500 naela partneritel, 
teistel vähem. Halduri tasu määratakse menetluse alguses, kuid asjaolude muutumisel võib 
haldur taotleda tasu muutmist.73  

Praktikas on välja töötatud mitmeid juhiseid haldurile tasu määramiseks (Practice Statement: 
The fixing and approval of the Remuneration of appointees (2004)74; Practice Direction: 
Insolvency Proceeedings(2014); Statement of Insolvency Practice 9 (SIP 9)75, Dear IP letter 
24). Tasu taotluse esitamisel peab haldur esitama tasu võrdlusandmed erinevate meetodite järgi. 
Kui haldur taotleb tasu tunnitasu põhimõttel, peab ta esitama võrdlusandmed arvestatuna 
protsendina pankrotivarast. Samuti peab haldur tasu kinnitamisel kohtus avaldama kohtule kõik 
vestlused, mis ta on tasu teemal pidanud võlausaldajate esindajatega.76  

Kaheksa peamist põhimõtet, mis kehtivad haldurile tasu määramisel (Practice Direction):77 

- Õigustatus. Haldur peab tasu taotlemisel esitama ise kõik põhjendused ja asjaolud;  
- Kasu kahtlusest. Kõik kahtlused tõlgendatakse halduri kahjuks; 
- Kutsealane usaldusväärsus; 
- Osutatud teenuse väärtus. Tasu määratakse halduri töö väärtuse eest, mitte üksnes 

halduri poolt kulutatud aja eest; 
- Õiglane ja mõistlik;  
- Proportsionaalsus. Tasu peab olema kooskõlas halduri tegevuse iseloomu, keerukuse, 

ulatusega, vara hulga ja väärtusega, halduri võetavate riskidega ja efektiivsusega;  
- Kutsealased juhtnöörid- kohus peab arvesse võtma kutseühingute juhtnööre;  
- Taotluse ajastatus.   

Halduri tasustamise õiguse ja praktika uurimisel Suurbritannias on tänuväärseks ja sageli 
tsiteeritavaks allikaks Cork  Report (1982), mille soovitused halduri tasustamise osas on 
järgmised: haldurite tasustamiseks peab olema üldkehtiv kord ja süsteem; tasud peavad olema 
määratud pankrotitoimkonna poolt, kas protsendina pankrotivarast või peab tasu olema 
ajapõhine. Kui tasu on ajapõhine, siis tuleb arvestada aega, mis halduril ja tema abilistel 

                                                           
72 The Insolvency Rules 1986 SI 1986/1925 (rr 2.106, 4.127, 4.148A, 6.138). 
73 England and Wales. INSOL Europe Judcial Wing. 2012, Op cit. p 11-20.  
74 Kättesaadav: http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/insolvency_pd#Back-to-top. 
30.01.2018.  
75 Kättesaadav: https://www.gibsonboothinsol.com/pdf/Statement-of-Insolvency-Practice-9-Version-5.pdf 
30.01.2018.  
76 England and Wales. INSOL Europe Judcial Wing. 2012, Op cit. p 19.  
77 England and Wales. INSOL Europe Judcial Wing. 2012, Op cit. p 17. 
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tegelikult kulus, asja keerukust, halduri vastutust (riske), halduri tegevuse efektiivsust, 
pankrotivara väärtust. 78    

Prantsusmaa.79 Halduri tasu määrad on kehtestatud õigusaktiga. Halduri tasu koosneb 
erinevatest komponentidest. Likvideeriva pankrotimenetluse puhul on fikseeritud tasu 1500 
eurot, millele lisanduvad toimingutasuna: nõuete registreerimise eest (5-10 eurot sõltuvalt 
nõude suurusest); nõude kontrollimise eest ( 30 -50 eurot nõudelt); vaieldavad nõuded (100 
eurot juhtumi pealt); töötaja nõude registreerimise eest (120 eurot); vara jagamise eest 
võlausaldajate vahel; majandustegevuse jätkamise eest; vara müügilt; väljamaksed 
võlausaldajatele  jm.  

Kui eelnevalt kalkuleeritud tasu ületab 75 000 eurot menetluse kohta, kohaldub tasu määramisel 
erikord. Tasu määramine  läheb apellatsioonikohtu presidendi kätte, kes määrab seda ülesannet 
täitva kohtuniku. Haldur peab esitama andmed ajakulu kohta. Kindlaksmääratud tunnitasu ei 
ole. Pariisi piirkonnas on keskmine tasu 250 eurot/h. Sõltumata milline taus määratakse, saab 
haldur alguses 50 000 eurot ja ülejäänud raha menetluse lõpus, menetlus võib kesta mitu 
aasytat.  

Mitme halduri olemasolul suurendatakse kõiki tasusid 30%. Tasu taotlus tuleb kõigepealt 
esitada järelevalve kohtunikule ja seejärel kohtu presidendile lõplikuks heakskiitmiseks.  

Varatutes menetlustes on halduri tasu 1500 eurot riigi arvel. Enne 2005. a selle eest tasu ei 
makstud. 

Saksamaa. Halduri tasu määramist reguleerib üldnormina InsO § 63. Inso § 65 delegeerib 
täpsete tasu maksmise aluste määramise justiitsministrile.80 

Määruse eesmärgiks  oli lähtudes mõistlikkuse ja asjakohasuse põhimõttest kehtestada halduri 
tasu määrad igaks menetluseks.  Määrus keelab halduri tasustamiseks halduri ja võlausaldajate 
vahelised kokkulepped. Selline keeld tagab halduri sõltumatuse. Kohus peab kohaldama 
määrusega kehtestatud tasu määrasid ning kohtu diskretsioon standardtasu määramisel ei ole 
lubatud.  Tasu määrad põhinevad pankrotivara väärtusel ja on järgmised:  

Kuni 25 000 eurot pankrotivarast 40 %  

 25 000 kuni 50 000 eurot 25 %  
 50 000 kuni 250 000 euroni 7 protsenti  
 250 000 kuni 500 000 euroni 3 protsenti  
 500 000 kuni 25 000 000 euroni 2 protsenti  
 25 000 000 kuni 50 000 000 euroni 1 protsent   
 üle 50 000 000  0,5 protsenti.  
Kui pankrotivara suurus on 2 miljonit eurot, on halduri standardtasu suurus 67 750 eurot.  
 
InsVV § 3 kehtestab erisused standardmäärast. Standardmäärast kõrgema hüvitise võib 
haldurile  määrata eelkõige juhul, kui haldur  jätkab ettevõtte tegevust, pankrotivara on suur ja 

                                                           
78 The Cork Report (1982). op cit.  Vt ka Office Holder Remuneration. 
http://www.guildhallchambers.co.uk/files/OfficeHolderRemuneration_CCB&PF.pdf 

79 France. INSOL Europe Judicial Wing. 2012, Op cit. P 33-39.  
80 Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung (InsVV). 19.08.1998. Kehtib alates 1. jaanuarist 1999, hilisemalt  
muudetud. Määrus oli üheks eeskujuks PankrS §-ga 651 sätestatud halduri tasumäärade  kehtestamisel.   
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standardmääras tasustamine ei tagaks õiglast hüvitist; haldur pidi olulises mahus tegelema 
tööõiguslike küsimustega jms. InsVV kirjeldab ka juhtumid, mil standardmääras tasustamine 
on põhjendatud: menetluses oli määratud ajutine haldur, vara on vähe, pankrotimenetlus  lõpeb 
enne lõpparuande kinnitamist, võlausaldajate väike arv jm.   
 
Lisaks saab haldur tasu võlausaldajate nõuete registreerimise pealt. Kuni 10 võlausladajat - 
vähemalt 1000 eurot. 11 kuni 30 võlausaldajat – halduri tasu suureneb iga 5 võlausaldaja pealt  
150 euro võrra.  Alates 31. võlausaldajast suureneb tasu iga 5 võlausaldaja kohta 100 euro võrra. 
 
InsVV § 5 kohaselt võib haldur saada lisatasu, kui ta kasutab pankrotimenetluse läbiviimisel 
oma  erialaseid teadmisi, mida nn keskmiselt haldurilt ei saa nõuda (õigusalaseid (advokaadi), 
audiitori, maksunõustaja jms eriteadmisi). Sellisel juhul toimub nimetatud teenuste eest 
haldurile tasu maksmine vastavalt selle teenuste eest tasu maksmise reeglitele.81 
 

1.7.6. Mida ja kuidas halduri tasustamisel muuta 
1.7.6.1. Hinnag olukorrale 
Eestis on halduri tasustamisel kujunenud olukord selliseks, kus haldurid leiavad, et  seadus ei 
taga haldurile tasu kõigis menetlustes või on see tasu sageli madalam halduri panusest, samal 
ajal annavad huvigruppide seisukohad ja Riigikohtu praktika pigem alust järelduseks, et 
haldurite tasustamine kehtiva õiguse järgi toimub läbipaistmatult ning tasud on liiga kõrged. 
Riigikohtu lahenditest ei nähtu, millises suuruses halduritasu Riigikohus mõistlikuks peab.   

Probleemid halduri tasustamisel on sanaud alguse sellest, et kehtiv seadus näeb ette 
halduri tasu arvestamise protsendina pankrotivarast, mistõttu ei ole halduril kohustust 
pidada tegelikult kulunud tööaja arvestust (sh abiliste osas) (va ajutine haldur ja haldur 
füüsilise isiku pankrotimenetluses, kelle tasustamine toimub PankrS § 65 lg 11 alusel 
tunnitasu alusel). Seetõttu ei ole teada, milline on tegelik halduri töö maht konkreetses 
pankrotimenetluses seadusega sätestatud tasu alammäära väljateenimiseks.  

Õiguskantsler avaldas 2012. aastal seisukohta, et pankrotimenetlus on avalik teenus. Seetõttu 
peavad pankrotimenetluse kulud ja ka halduri tasu olema majanduslikult põhjendatud ning 
võimalikult täpselt välja arvutatud (ning mitte olema märkimisväärselt suuremad, kui sama 
ülesannet täidaks vahetu riigihalduse esindaja). Õiguskantsler kahtles, kas PankrS §-s 651 
sätestatud põhimõte, mille kohaselt arvutatakse halduri tasu protsendina pankrotivara suurusest, 
on kõikidel juhtudel asjakohane ja väljendab loogikat, et mida suurem on pankrotivara väärtus, 
seda töömahukam ja keerulisem on juhtum (PankrS § 65 lg 2 ls 2). Riigi huvi ja eesmärk olgu 
ennekõike kvaliteetne ja tõhus pankrotimenetlus ning võlausaldajate huvide maksimaalne 
kaitse. Kahtlemata on seadusandjal õigus otsustada, millises organisatsioonilises ja õiguslikus 
vormis menetlus toimub (täitevvõimu juurde kuuluva riigivõimu, hallatava asutuse või 
riigihalduse äärealale delegeeritud avalik-õigusliku juriidilise isiku liikmeks oleva isiku kujul). 
Valikut tehes tuleb aga keskenduda peaeesmärgile ning arvestada kõigi erinevate oluliste 
kaalutlustega ning huvide tasakaalustatusega.82 

Nimetatud seisukohtade objektiivseks hindamiseks oleks vajalik tegelik usaldusväärne 
statistika halduri tasude suuruse osas. Kuna see puudub, saab ülevaate tasudest üksnes 
                                                           
81  E. Braun.(Editor). Commentary on the German Insolvency Code. 2005. P 172. 
82  Õiguskantsleri 23.10.2012 arvamus nr 18-2/121361/1204780 ja 15.11.2012 arvamus nr 18-2/121473/1205207  
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_arvamus_eelnoule_maksejouetus
e_kompetentsikeskus_ja_pankrotihaldurite_nimetamise_kord.pdf 
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kohtupraktikaga tutvudes. Kuna aga kohtumäärustes on tasu suuruse põhjendused sagedasti 
vähesed, ei pruugi ka kohtulahenditest selguda halduri tegelik töö maht saadud tasu eest. 
Maksejõuetuse menetlemise tõhususe uuringu (2013) kohaselt jääb halduri tasu juriidiliste 
isikute menetlustes 19%-l juhtudest alla 1000 euro ning 36%-l juhtudest 1000-2000 euro 
vahele. Füüsiliste isikute menetlustes jäävad halduri tasud alla 1000 euro 35%-l juhtudest ning 
vahemikku 1000-2000 eurot 28 %-l juhtudest. St et üksnes 45 % juriidiliste isikute 
pankrotimenetlustes saab haldur oma töö eest tasu, mis ületab 2000 eurot, sama kehtib 37% 
füüsiliste isikute menetluste kohta. Pankrotihalduri ja ajutise halduri keskmine tasu tõusis 
märgatavalt 2008. aastal algatatud menetluste puhul, ligikaudu 3 tuhandelt eurolt 2007. aastal 
algatatud menetluste puhul 7 tuhande euroni. Edaspidi on keskmine tasu stabiilselt langenud. 83 
Seega ei saa nende andmete alusel haldurite liiga kõrgetest tasudest rääkida.  
 
Liiga kõrgetest tasudest saab Eestis rääkida konkreetsetes üksikutes menetlustes (millest osa on 
jõudnud ka Riigikohtusse) ja konkreetsete üksikute haldurite puhul. Lisaks ähmastab halduri 
tasu suurusest arusaamist ka asjaolu, et Eestis ei sisalda halduri tasu (erinevalt Saksamaast ja 
Soomest) halduri bürookulusid, mistõttu  suures osas menetlustes saab haldur hüvitust ka 
bürookulude eest, mis tõstab halduriteenuse üldist kulukust.  
    
Autor väidab, et Eestis on halduri tasustamine muutunud loteriiks, mida see ei tohi mingil 
juhul olla. Seega vajadus teha olulisi muudatusi halduri tasustamist puudutavatesse 
õigusnormidesse on olemas. Kuna nii Riigikohus kui ka õiguskantsler on kritiseerinud 
kehtiva seaduse põhimõtet, et tasu arvutatakse protsendina pankrotivara suurusest, siis 
tuleb halduri tasustamise regulatsiooni muuta komplekselt ning tagada halduri tasu 
läbipaistvus ja vastavus halduri tegeliku panuse ja kutseoskustega.  

1.7.6.2. Milliseid muudatusi tuleb teha? 
Vaieldamatult on halduri tasustamine tundlik teema.84 Üheltpoolt on halduril õigus saada oma 
tasu eespool eesõigusnõudeta võlausaldajatest, teiselt poolt ei saa eeldada, et haldurid täidaksid 
neile seadusega pandud kohustusi tasuta. Probleeme haldurite tasustamisega võib märgata 
paljudes EL liikmesriikides.85  Regulatsioonide olemus ja nende täpsus sõltub vägagi 
traditsioonidest haldurite valikul ja nende tasu kujundamisel kohtute ja/või võlausaldajate poolt.   
Probleemne on ka küsimus, kas pankrotihalduri tasu ja kulusid on võimalik ette kalkuleerida. 
On autoreid, kes seda lausa eitavad.86 Ja on riike, kus seda eesmärki soovitakse saavutada. 
Näiteks Soomes võib võlausaldaja palvel kohus paluda halduri kandidaadil selgitada oma 
tasunõuete põhimõtteid enne kui kohus ta ametisse määrab (Soome pankrotiseaduse 8 ptk. § 1 
lg 2). Selgitusena võib halduri kandidaat näiteks öelda, et ta järgib Soovitustele87 vastavaid tasu 
määrmise aluseid ning teatab enda ja oma abiliste tunnitasu suuruse. Ühendkuningriigis kehtib 
tasu  ja kulude eelplaneerimise kohustus alates 1.oktoobrist 2015, kui haldur soovib saada tasu 
tunnitasu alusel. Eelhinnang ei taga automaatselt kulude hilisemat heakskiitu.88  

                                                           
83 Maksejõuetuse menetlemise tõhususe uuring (19.03.2013), uuringu teostaja: AS Pricewaterhouse Coopers 
Advisors, tellija. Riigikantselei, Tarkade Otsuste Fond, partner: Justiitsministeerium. Analüüsist ei nähtu, kas 
tegemist on halduri neto- või brutotasuga.  
84 Halduri tasustamist on tundlikuks teemaks pidanud paljud autord. Vt ka näiteks H. Vallender. The 
Remuneration of the Insolvency Representative in Europe. INSOL Europe 2012. p 5. 
85 Study on a new approach to business failure and insolvency Comparative legal analysis of the Member States’ 
relevant provisions and practices Tender No. JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0075 p 116 
86 Pape, Uhlenbruck. 24. ptk III p 2.  
87 Suositukset 13. Pesänhoitajan palkkio. 
88 The Insolvency (Amendment) Rules 2015. VT S.Taylor. The future of remuneration: changes to Insolvency 
Office Holder remuneration approval. Kättesaadav: http://www.blplaw.com/expert-legal-insights/articles/future-
remuneration-prospective-changes-insolvency-office-holder-remuneration-approval. 28.01.2018.  
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Õiguskantsleri arvamusega arvestamisel eraõiguslike haldurite töö tasustamisel on takistuseks 
tõsiasi, et puudub kogemus, milliste kuludega täidaks pankrotihalduri ülesandeid vahetu 
riigihalduse esindaja, sest sellist võrdlusvõimalust Eestis ei ole. Võimalus asendada  
vabakutselise halduri teenus riigihalduriga on olemas, kuid teistes riikides kasutatakse seda 
eelkõige pankrotimenetlustes, kus on vajalik pankroti põhjuste väljaselgitamine, kuid 
pankrotivarast ei jätku menetluskulude katteks ja menetlemine toimub (vähemalt esialgu) riigi 
arvel. Eraõiguslike isikute pankrotimenetluste haldamine riigihalduri poolt olukorras, kus 
pankrotivara menetluskulude katteks piisab ei ole mõistlik ja kindlasti ei taga ka menetluste 
suuremat efektiivsust. Kui nõustuda õiguskantsleri arvamusega pankrotimenetlusest kui 
avalikust teenusest, tuleks riigil pankrotihaldurile tagada tasu ka neil juhtudel, kui pankrotivara 
selleks ei piisa, kuid haldur peab seadusest tulenevalt oma kohustusi siiski täitma. Sellisel juhul 
ei oleks piisav haldurile tasu nõudeõiguse andmine kolmandate isikute vastu, nagu on sätestatud  
pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõus.89     
Kokkuvõtvalt võib  nii rahvusvaheliste organisatsioonide arvamuste ja teiste riikide praktika  
alusel   öelda, et halduri tasustamine saab toimuda üldjuhul kolmel alusel (metoodikal):  
1) kindlaksmääratud protsent realiseeritud pankrotivara ja/või võlausaldajatele väljamakstud 
jaotiste väärtusest;  
2) halduri täidetud ülesannetele vastav tasumäär (toimingutasu);  
3) tunnitasuna.90 
Neid võimalusi saab ka omavahel kombineerida ja ilmselt just selles, et Eestis selliseid 
kombinatsioone ette ei ole senini nähtud, ongi meie probleem.  

Eesti oludes peaks halduri tasustamisel silmas pidama ka kohtutäiturite tasude suurust. Kuna 
likvideerivas pankrotimenetluses  moodustub pankrotivara küllalt suures ulatuses vara müügi 
kaudu, ei tohiks haldur vara müügilt saada väiksemat tasu, kui saab kohtutäitur. Kohtutäituri 
tasumäärad on sätestatud seadusega, kohtutäituril on õigus saada nii põhi- kui lisatasu. Samas 
tuleb arvestada, et kohtutäituri tasu ei ole üksnes tasu täiturile, vaid on mõeldud katma ka muud 
täituri tegevusega seotud kulud, sh bürookulud. Samas on halduri kohustused täituri 
kohustustest laiemad, vajalike ja kohustuslike toimingute ring ja arv on oluliselt laiem ja 
erinevates menetlustes väga erinev, mistõttu peaks halduri tasu koosnema erinevatest 
komponentidest, arvestades sh halduri tööpanust koosoleku pidamisel, aruannete koostamisel, 
kohuvaidluste pidamisel,  võlgnikuga seotud kriminaalmenetluses oslaemise jms toimingute 
eest.  Kohtutäituri tasu on halduri tasu määramisel võetud aluseks Tartu Ringkonnakohtu 
määruses tsiviilasjas nr 2-14-56806.91 Ringkonnakohus märkis lahendi põhjendustes mh seda, 
et  pankrotimenetlus on sundtäitmise menetluse eriliik (Riigikohtu 17. juuni 2009 määrus 
tsiviilasjas nr 3-2-1-64-09, p 9). Pankrotihalduril on PankrS § 135 lg 1 kohaselt kohustus 
pankrotivara müüa täitemenetluse seadustikus sätestatud korras, arvestades pankrotiseaduses 
ettenähtud erisusi.  

Samas tuleb arvestada Riigikohtu üldkogu 25. jaanuari 2018 otsust asjas nr 2-15-17249, millega 
tunnistati KTS § 35 lg-d 2 ja 3 põhiseadusega vastuolus olevaks. Nimetatud sätetega olid 
kehtestatud kohtutäituri põhitasu protsendina sissenõude summast.  Riigikohus leidis, et tasud 

                                                           
89 http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/03a822ca-6b5a-4670-b004-537623d21b8f#uhk1PXnM. 
Eeelnõuga soovitakse ajutisele haldurile anda õigus nõuda osaühingu osanikult, kes ei ole täitnud sissemakse 
tegemise kohustust, tegemata sissemakse ulatuses tasu ja kulutuste hüvitamist, kui ajutisel halduril ei õnnestu oma 
nõuet rahuldada võlgniku muu vara arvelt. 
90 K. Kerstna-Vaks. Pankrotimenetluse kulud – vältimatu osa pankrotimenetlusest – Juridica 2008, nr 6, lk 390– 
405, p 3.2.2. 
91 Tartu Ringkonnakohtu määrus  5. juulist 2016 tsiviilasjas nr 2-14-56806.  
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on nende kehtestamise eesmärke arvestades liiga kõrged (p 72). Riigikogu ja Justiitsminister on 
oma arvamuses kinnitanud, et vaidlusalused tasumäärad on kehtestatud nii, et need ületavad 
sissenõudmise tegelikke kulusid, kuigi mõnel üksikul juhul võib mõne täiteasja lahendamise 
kulu ületada saadavat täitekulu (p 74). Riigikohus märkis veel, et isemajandava täitesüsteemi 
rahastamise juures on oluline tähele panna, et kohtutäituri põhitasu on lõivule sarnanev avalik-
õiguslik kohustus, mille eesmärk on eelkõige katta konkreetse avalik-õigusliku soorituse kulud. 
Nende kulude hulka kuuluvaks tuleb lugeda kohtutäituri ja tema büroo töötajate mõistlik 
töötasu ning muud mõistlikud ja vajalikud kulutused (p 80).  

Halduri tasu regulatsiooni ümberkujundamisel tuleks arvestada järgnevaga:  

1) Halduri tasu tuleb kehtestada seadusega.  

2) Halduri tasustamise süsteem tuleb täielikult ümber kujundada ja sisustada. Muutmata 
peavad jääma järgmised põhimõtted: PankrS § 65 lg 1 – halduril on õigus saada tasu oma 
ülesannete täitmise eest ja tasu suuruse määrab kohus; sama paragrahvi lg 2 teine lause- 
tasu suuruse määramisel arvestab kohus töömahtu, keerukust ja halduri kutseoskust.  

3) Kohtule antava diskretsiooni ulatus on otsustuskoht. Mida suuremat diskretsiooni 
soovitakse kohtule halduri tasu määramisel anda, seda üldisem võib olla tasu 
regulatsioon. Mida vähem diskretsiooni soovitakse kohtule anda, seda täpsemalt tuleb 
seaduses tasu reguleerida. Riigiti on sellesse küsimusse suhtutud erinevalt, meil tuleb teha 
valik.  

4)Kohtu diskretsiooni ulatuse otsustamisel tuleb arvestada ka sellega, kas  pankrotiasju 
menetlevad spetsialiseerunud kohtunikud. Kohtule suurema diskretsiooni andmine on 
võimalik siis, kui pankrotiasju menetleb ja haldurile tasu määrab spetsialiseerunud 
kohtunik.  

Autor peab vajalikuks rõhutada, et enne 2004. a muudatusi oli kohtul halduri tasu määramisel 
väga lai diskretsioon. Siis sooviti kohtu laia diskrestiooni vähendada ja kehtestati paljuski 
Saksamaa ja Soome eeskujul täpsed tasu määrad, mis algselt kehtestati justiitsministri 
määrusega. Kuna kõik pankrotimenetlused ei ole ühesugused, siis kehtestati tasu alalmäär 
(PankrS § 651 lg 1), mis pidi olema tasu reegelmäär ja juhtudeks, kui pankrotimenetluse 
eripärast sõltuvalt on halduri tasu vaja määrata suurem, ka tasu ülemmäär (PankrS § 651 lg 2). 
Valitses arusaamine, et oma kohustusi hoolsalt täitev haldur peab tasu saama vähemalt tasu 
alammäära ulatuses. Kohtul tuleks põhjendada just tasu määramist alla või üle alammäära, aga 
mitte tasu määramist alammääras. Nüüdseks on Riigikohtu praktika asunud vastupidisele 
seisukohale, tunnistades haldurile tasu määramise suuresti kohtu diskretsiooniotsuseks ning 
kohustades kohut alati haldurile tasu määramist eraldi põhjendama, kui  kohus määrab haldurile 
tasu suurusega üle   1 % pankrotivara suurusest.  

5) Üldine ootus on, et halduri tasu oleks läbipaistev. Kõige läbipaistvamaks saab halduri 
tasu muuta siis, kui tasustamine toimuks tunnitasu põhimõttel. Samas võib see  muuta 
pankrotimenetlused väga kulukaks (näide on Suurbritannia, kus pankrotivara 
olemasolul saab haldur tasu enamikel juhtudel tunnitasu alusel). Tunnitasu  kasutamiseks 
tuleb kindlaks määrata tunnitasu määrad  ja halduril tekib kohustus pidada ajaarvestust 
nii enda kui oma abiliste tööaja osas kogu menetluse jooksul. Ja kohtul ning 
pankrotitoimkonnal tekib kohustus halduri ajakulu k ontrollida.  Et ajakulu arvestust ja 
selle kontrollimise süsteemi vähegi leevendada, tuleks  sisse viia tüüptoimingute osas 
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toimingutasu (nõuete registreerimine ja kontrollimine, töötajate nõuded, koosolekute 
läbiviimine, aruannete esitamine jms). Kui tasu arvestamisel lähtuda tunni- või 
toimingutasust, siis on arvestus küll keerulisem, kuid tasu arvestamise käik läbipaistvam 
ja menetlusosalistele ning teistele mõistlikele kõrvalseisjatele (kuna tegemist on avaliku 
huvi menetlusega) jälgitavam ja arusaadavam. 

6) Autor soovitab halduri tasu reguleerimisel võtta aluseks Saksa ja Soome vastavad 
korrad. Soomes  toimub halduri tasustamine nn kombineeritud süsteemi kasutades- 
kasutusel on nii toimingutasu kui tunnitasu, samas jälgitakse ka tasu suuruse suhestumist 
pankrotivara suurusega.  

7) Halduri tunni- ja toimingutasude määramisel tuleb arvestada halduri kvalifikatsiooni 
ja samalaadse teenuse keskmisi turuhindu. PankrS § 23 lg 3 järgne ajutise halduri tasu 
ülemmäär 96 eurot tunnis (ilma käibemaksuta) pärineb 1. jaanuarist 2004.92 Samal ajal 
on Riigikohtu praktikas tunnustatud   õigusabi osutamisel põhjendatud kuluna tunnitasu 
150 eurot nii koos kui ilma käibemaksuta kui keskmist õigusabi osutamisel makstavat 
tasu.93 Ja need tasud on tegelikult veelgi tõusunud. Puudub mõistlik põhjendus, miks 
peaks (ajutise)halduri töö tunnitasu määra ülempiir olema oluliselt madalam kui 
(Riigi)kohtu praktikas tunnustatud õigusabi osutamise eest makstav tunnitasumäär.   

8) Kui haldur omab kvalifikatsiooni õiguse, audiitortegevuse vms alal ja kasutab neid 
teadmisi halduri tegevuses (näiteks kohtuvaidluste pidamisel), siis kuulub haldur selle 
teenuse osutamisel tasustamisele samasuguses ulatuses, kui haldur oleks ned teenused 
sisse ostnud.    

9)  Pandiesemeks oleva vara haldamise ja müügi eest peab olema sätestatud erikord.   

10) Halduri tasu peab sisaldama ka tema büroo üldkulusid. Vaidluste vältimiseks tuleb  
sätestada, millised kulud kuuluvad büroo üldkulude hulka.  

11) Halduri tasu maksustamine peaks toimuma üldiste maksusätete alusel.  

12) Läbi tuleb mõelda riikliku ressursi parem rakendamine haldurite tasustamisel, sh 
kontroll selle raha kasutamise üle. Luua tuleb mehhanism varatute juriidiliste isikutega 
tegelemiseks. See saaks olla üheks oluliseiks pankrotiombudsmani ülesandeks. 94 

1.7.6.3. Haldurile tasu väljamaksmise aeg 
PankrS § 65 lg 3 kohaselt määrab kohus halduri taotlusel pärast pankrotitoimkonna arvamuse 
ärakuulamist haldurile esialgse tasu, mis tasaarvestatakse pankrotimenetluse lõppemisel 
haldurile määratud tasuga. Halduri tasu taotlus lahendatakse määrusega. Kuna kohus peab 
halduri taotluse lahendama määrusega, siis peab kohus põhjendama ka seisukohta, kui kohus 
otsustab esialgset tasu mitte maksta. Samas puudub halduril kohtu keeldumise korral võimalus 
kohtu seisukohta vaidlustada.   

                                                           
92  Ajutise halduri tasu piirmäär 1500 krooni /h kehtestati PankrS § 23 lg 2 alusel justiitsministri 18. detsembri 
2003. a määruses nr 71 «Pankrotihalduri ja ajutise pankrotihalduri tasude piirmäärad ja hüvitamisele kuuluvate 
kulutuste arvestamise kord» (RTL 2003, 131, 2107; 2006, 15, 248 
93 RKTKm 14.10.2013, nr 3-2-1-98-13; Tartu RgKm 15.01.2016, nr 2-14-7033.  
94 P.Kriibi. Maksejõuetusinstituudi (nö pankrotiombudsmani) loomise vajadus. Justiitsministeerium Tallinn 
2016.  
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InsV § 9 võimaldab haldurile  maksta tasu ka enne pankrotimenetluse lõppu ettemaksuna. 
Üldjuhul või see toimuda, kui pankrotimenetlus on kestnud 6 kuud.95 Sama õigus on halduril 
ka Soomes, kus haldurile tasu maksmise otssutavad võlausaldajad (Soome pankrotiseaduse       
8. ptk § 7 lg 2).   
Haldurid on kogu aeg tõstatanud tasu ositi maksmise küsimuse, kuna kohtud ei anna alati 
esialgse tasu maksmiseks nõusolekut. Autor nõustub, et kehtiva seaduse järgi on esialgse tasu 
määramine kohtu diskretsioon ja seda regulatsiooni ei ole tarvilik muuta. Seadust võib 
täpsustada asjaoludega, millal esialgse tasu maksmine võib olla põhjendatud (eelkõige need 
juhud, mil pankrotimenetlus on niivõd mahukas, et võtab halduri tööajast kaaluka osa, mistõttu 
ei saa  mõistlikult eeldada, et haldur teenib oma sissetulekut ka kusagil mujal, jms). Esialgse 
tasu maksmisega kõikides menetlustes kaasnevad selged ohud: haldur võib kaotada huvi 
menetluse kiire lõpetamise vastu, väheneb kohtu võimalus arvata halduri tasust maha kulutused 
pankrotivara arvelt, mis ei ole vajalikud (PankrS § 65 lg 8). Riigikohtu hiljutise praktika järgi 
saab haldurile määratud tasu ja kulutuste põhjendatust hinnata lisaks varasemale etapile uuesti 
üle lõpparuande kinnitamise juures, seejuures peab põhikontroll toimuma menetluse ja kõigi 
kulude üle just menetluse lõpus, kui kõik olulised sündmused on toimunud. Vajadusel peavad 
haldurid olema valmis hüvitatud kulude tagastamiseks.96 Seetõttu on tekkinud veel üks 
lisaargument, miks haldurile esialgse tasu maksmise otsustamine peab olema kohtu 
diskretsiooni all.   
 
2. Pankrotitoimkond 

2.1. Pankrotitoimkonna pädevus  

Pankrotitoimkonna liikmed valib võlausaldajate üldkoosolek. Pankrotitoimkonna liikme 
tegevust reguleerivad PankrS §-d 73–75. Pankrotitoimkond kaitseb pankrotimenetluses kõigi 
võlausaldajate huve, kontrollib, kas haldur tegutseb otstarbekalt ja kooskõlas seadusega, 
jälgides selleks võlgniku majandustegevuse käiku, raamatupidamist ja finantsolukorda. Seega 
on pankrotitoimkonna ülesandeks teostada kontrolli pankrotihalduri tegevuse üle, sh halduri 
tegevuse otstarbekuse üle. Võlausaldajate üldkoosoleku otsusel võib jätta pankrotitoimkonna 
moodustamata, sellisel juhul täidab pankrotitoimkonna ülesandeid võlausaldajate üldkoosolek 
(§ 74 lg 7). Pankrotitoimkonna liikmeks võib valida ka isiku, kes ei ole võlausaldaja.  

Kehtiv õigus ei näe ette haldurile võimalust anda halduri otsustuspädevusse kuuluvate 
küsimuste otsustamine üle pankrotitoimkonnale. Sellise võimaluse andmine seadusega hajutaks 
halduri vastutust ja ei oleks põhjendatud. Põhjamaade-Balti võrgustik on arvamusel, et haldur 
peaks küll asjassepuutuvate võlausaldajatega konsulteerima, kuid võlausaldajate üldkoosolekul 
ega pankrotitoimkonnal ei tohi olla õigust teha siduvaid otsuseid pankrotivara haldamise 
küsimustes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Vastav sõltumatu otsustusõigus peab olema 
halduril. 97 Autor nõustub nimetatud seisukohaga ja ei pea  vajalikuks  kehtivat regulatsiooni 
pankrotitoimkonna pädevuse osas muuta. 

2.2. Pankrotitoimkonna liikmete nimetamine ja vabastamine 
Diskuteerida võib küsimuse üle, kas pankrotitoimkonna moodustamine pankrotimenetluses on 
(alati) vajalik ning kas pankrotitoimkonna moodustamise korral peaks liikmete nimetamine  
olema võlausaldajate endi või kohtu pädevuses. Küsitav on ka pandipidaja kui eesõigusnõudega 
võlausaldaja õigus olla valitud pankrotitoimkonna liikmeks. Vimatinimetatud õigus on selges 
                                                           
95 Germany. INSOL Europe Judicial Wing, 2012, Op cit. p 45.  
96 Riigikohtu 11. mai 2016. a määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-27-16 p 11.  
97 Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law (2015), Op cit. XI, p 10.  
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seoses pandipidaja üldise õigusega osaleda ja hääletada võlausaldajate üldkoosolekul. 
UNCIRAL-i seisukohtade kohaselt peaks pankrotitoimkond üldjuhul esindama üksnes 
eesõigusnõudeta võlausaldajaid, samas mööndatakse, et pandipidajate osalemine toimkonna 
töös on lubatav, kui nende huvid on puudutatud.98  Eesti õiguse kohaselt osalevad pandipidajad 
menetluskulude kandmisel, mis võib olla õigustuseks, et anda neile hääleõigus üldkoosolekul 
ja lubada neil olla valitud pankrotitoimkonna liikmeks.  

Vastavalt PankrS §-le 77 p 1 on pankrotitoimkonna liikmete valimine võlausaldajate 
üldkoosoleku pädevuses, kes võib ka pankrotitoimkonna liikme vabastada. Pankrotitoimkonna 
liikme vabastamise õigus on teatud asjaoludel ka kohtul (PankrS § 74 lg 5). Võlausaldajate 
üldkoosoleku otsusel võib jätta pankrotitoimkonna moodustamata ja sel juhul täidab 
pankrotitoimkonna ülesandeid võlausaldajate üldkoosolek (PankrS § 74 lg 7).  

Kehtiv seadus tagab ka väiksemate nõuetega võlausaldajate poolt esitatud isiku kuulumise 
pankrotitoimkonna liikmete hulka (PankrS § 74 lg 2).  

Rootsis pankrotitoimkonda ei moodustata.99 Hollandis moodustatakse pankrotitoimkond 
üksnes suurtes menetlustes. Seadus näeb ette maksimaalselt kolm liiget.100 Saksamaal määrab  
pankroti väljakuulutamise eelse toimkonna kohus, menetlusaegse pankrotitoimkonna liikmed 
valivad võlausaldajad (InsO § 67).101 Poolas nimetab pankrotitoimkonna liikmed kohus. 
Soomes ei pea pankrotitoimkonda moodustama kõikides menetlustes. Pankrotitoimkonna 
liikmed valivad võlausaldajad. Kui võlausaldajad ei ole otsustanud toimkonda moodustada, 
võib toimkonna moodustamise ostuse võtta vastu kohus halduri või üksikvõlausaldaja taotlusel. 
Sellisel juhul kohus konsulteerib eelnevalt (suuremate) võlausaldajatega ja võib anda 
toimkonnale juhiseid ja määrata kohustusi, kui seda on vaja. (Soome pankrotiseaduse 14. ptk   
§ 12).  

Saksamaal on pankrotitoimkonna liikme vabastamise õigus vaid kohtul kaalukatel põhjustel 
(InsO § 70). Pankrotitoimkonna liige tuleb ära kuulata ja tal on ka kaebeõigus.   

Seega on Eesti õiguslik regulatsioon pankrotitoimkonna moodustamise osas ja seda ka 
võrreldes teiste riikidega, küllalt paindlik. Puudub selge vajadus muuta regulatsiooni osas, mis 
puudutab võlausaldajate õigust valida toimkonna liikmed, sest praktikas ei ole see üldjuhul 
probleeme tekitanud. Küll on aga kohtupraktikas esinenud juhtum, kus PankrS § 74 lg 5 alusel 
pankrotitoimkonna liikme kohustuste rikkumise tõttu vabastatud toimkonna liikmed valiti 
võlausaldajate üldkoosoleku poolt uuesti ametisse.102 Võlausaldajate üldkoosoleku otsusele 
järgnes halduri algatatud hagimenetlus võlausaldajate üldkoosoleku otsuse vaidlustamiseks, 
mis kestis piisavalt kaua aega, misajal puudus selgus pankrotitoimkonna liikmete osas. Selliste 
vaidlusküsimuste vältimiseks oleks vajalik PankrS § 74 lg 1 teist lauset täiendada ja 
lisada, et pankrotitoimkonna liikmeks ei või olla isik, kelle kohus on samas menetluses 
pankrotitoimkonna liikme kohustustest vabastanud.  

  

                                                           
98 UNCITRAL, point 102.  
99 Commencement Of Insolvency Proceedings. Sweden. (2012) op.cit. p 691. 
100 Commencement of Insolvency Proceedings. Netherlands. (2012) Op.cit. p 457. 
101 Commentary on the German Insolvency Code. Op cit.  p 181. Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung 
(InsVV) § 17, 18 
102 Harju Maakohtu tsiviilasi nr 2-13-49776.  
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2.3. Pankrotitoimkonna liikmete tasustamise kord 
2.3.1. Kehtiv õigus 
Kehtivas seaduses (PankrS § 76 lg 1) on pankrotitoimkonna liikmetele  mõistliku tasu 
maksmine lubatud. Pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise otsustab võlausaldajate 
üldkoosolek, määrates ka tasu suuruse ja maksmise korra.  

PankrS § 76 lg.2, lg.3  näeb ette võlausaldajate üldkoosoleku  pidamise eritingimused juhuks 
kui üldkoosolekul otsustatakse  pankrotitoimkonna liikmetele tasu määramist. Need 
eritingimused on:  
1)pankrotitoimkonna liikme tasu ei määrata  enne jaotusettepaneku kinnitamist kohtu poolt; 
2)haldur peab pankrotitoimkonna liikmetele tasu  maksmise otsuse viivitamata esitama kohtule 
kinnitamiseks. 
 
Seadusandja poolt  PankrS § 76 lg.2 kolmanda lause sisseviimise mõte oli, et „ Lubades 
toimkonna tasu otsustada alles pärast jaotusettepaneku kinnitamist, saab ära hoida olukorra, kus 
kohe menetluse alguses määratakse toimkonnale tasu, ilma et oleks selge, kui suureks 
pankrotivara kujuneb, milline on pankrotitoimkonna ülesannete maht jne. Alles pärast 
jaotusettepaneku kinnitamist oleks õige otsustada, kui palju toimkonnale tasu maksta.“103 
Sellist piirangut tuleb jätkuvalt toetada.  

Riigikohus on selgitanud, et pankrotitoimkonna liikmete tasu on pankrotimenetluse kulu, mille 
otstarbekuse kontroll on kohtu pädevuses, ning kohtul on kohustus kontrollida võlausaldajate 
otsust pankrotitoimkonna liikmete tasu suuruse kohta. PankrS § 84 järgi teostab kohus 
järelevalvet pankrotimenetluse seaduslikkuse üle ja täidab muid seadusest tulenevaid 
ülesandeid. Seega on kohtul seadusest tulenev kohustus kontrollida pankrotimenetluse kulude 
suurust, sh pankrotitoimkonna liikmete tasu. PankrS § 76 lg 3 ja § 84 koostoimes on 
pankrotitoimkonna liikmete tasu mõistlikkuse hindamise otsustus kohtu diskretsiooniotsus, 
millesse kõrgema astme kohus saab sekkuda vaid juhul, kui kohus on ületanud 
diskretsioonipiire.104  

Kohtu õigus  kasutada pankrotitoimkonna liikmetele tasu määramisel oma diskretsiooniõigust 
tähendab mh seda, et kui kohus võlausaldajate üldkoosoleku otsusega tasu suuruse osas ei 
nõustu, on kohtul endal õigus ka võlausaldajate üldkoosoleku poolt määratud tasu vähendada. 
Mõistlik oleks selles osas ka seadust täiendada. Näiteks esineb praktikas olukordi105, kus 
pankrotitoimkonna esimees (liige) soovib põhjendada oma tasu suurust teatud oluliste 
ülesannete täitmisega (näiteks piiriülene menetlus, tõlkekoormus, välisriigi võlausaldaja), kuid 
tegelikult oli selle välisriigi võlausaldaja esindajaks just seesama pankrotitoimkonna liige ise. 
Kohtul on siis kohustus  sekkuda ja tasu määramisel pankrotitoimkonna liikme ülesannete 
täitmise eest jätta arvestamata võlausaldaja esindamine.   

Pankrotitoimkonna liikme kaebeõigus pankrotitoimkonna liikmele tasu määramise, tasu 
vähendamise ja määramata jätmise peale tuleneb § 150 lg-st 5. Samas ei reguleeri seadus selgelt 
pankrotitoimkonna liikme kaebeõigust juhul, kui võlausaldajate üldkoosolek otsustab jätta 
toimkonnaliikmele tasu määramata või määrab soovitust vähem. Sellist pankrotitoimkonna 
liikme õigust tuleks iseenesest jaatada. Kuna tegemist on võlausaldajate üldkoosoleku otsusega 

                                                           
103 Kohtutäituri seaduse eelnõu (462) seletuskiri.  
104 RKTkm 8. veebruar 2012, nr 3-2-1-166-11 p 11.  
105 Tartu Maakohtu 17. oktoobri 2017 määrus tsiviilasjas nr 2-12-5746.  
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mittenõustumisega, tuleks pankrotitoimkonna liikmel vaidlustada üldkoosoleku otsus 
hagimenetluses PankrS § 83 alusel, kuid tegelikult sellist õigust PankrS § 83 lg-st 1 
pankrotitoimkonna liikmele ei tulene. Mõistlik oleks olukord lahendada viisil, et 
pankrotitoimkonna liikmel tekib võlausaldajate üldkoosoleku eitava otsuse korral õigus endal 
pöörduda kohtu poole tasu määramiseks. Vastavalt tuleks täiendada PankrS §-i 76.  

Pankrotitoimkonna liikme tasu piirmäärad  on kehtestatud PankrS § 76 lg 2 alusel 
justiitsministri määrusega.106 Tasu määrad kehtivad 1. jaanuarist 2004 ja on seotud Vabariigi 
Valitsuse kehtestatud kuupalga alammääraga. Määruse kohaselt saab toimkonnaliikmetele 
määrata tasu kuutasuna, millest võib teha järelduse, et pankrotitoimkonna liiikmetele võib 
maksta põhimõtteliselt igakuulist tasu alates nende valimisest pankrotitoimkonna liikmeks kuni 
pankrotimenetluse lõppemiseni (pankrotimenetluse lõppemise alused on toodud §-s 157.   
Väljaspool toimkonna koosolekuid täidetavate lisaülesannete eest võib toimkonna liikmele 
maksta täiendavat tunnitasu suurusega kuni 15 Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga 
alammäära (käesoleval ajal siis 15 x 2,78 eurot). Toimkonna liikmetele makstavad tasud kokku 
ei või ületada 6 (kuut) Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära kuus. 

Kehtiv pankrotiseadus pankrotitoimkonna liikme tasu maksustamist ei reguleeri. 
Pankrotitoimkonna liikme tasu maksustamist ei peetud vajalikuks reguleerida ka pärast seda, 
kui seadusandja otsustas pankrotiseaduses erisätttega (§ 65 lg 11 reguleerida halduri tasu 
maksustamist alates 1. juulist 2014.  Varasemalt on õiguskirjanduses asutud seisukohale, et 
pankrotitoimkond on juriidilisest isikust võlgniku kontrollorganiks pankrotimenetluses TuMS 
§ 9 mõttes, mistõttu pankrotitoimkonna liikme tasu tuleb maksustada vastavalt ning analoogia 
alusel tuleb samamoodi maksustada ka pankrotitoimkonna liikme tasu füüsilise isiku 
pankrotimenetluses.107 TuMS § 13 lg 2 kohaselt tulumaksuga maksustatakse kõik rahalised 
tasud, mida maksab juriidiline isik juhtimis- või kontrollorgani liikmele oma ametiülesannete 
täitmise eest. 

Riigikohus asus lahendis nr 3-2-1-48-13 seoses halduri tasu maksustamisega seisukohale, et kui 
seaduses ei ole sätestatud teistmoodi, tuleb  asuda järeldusele, et  seaduses sätestatud 
tasumäärad sisaldavad võimalikke makse.   

Arvestades asjaolu, et kehtiva regulatsiooni kohaselt on pankrotitoimkonna liikmete tasu 
piirmäärad seotud miinumumpalgaga, ei ole võimalik eeldada, et määruse kehtestamisel on 
peetud silmas asjaolu, et  tasu peab sisaldama ka kõiki seaduses ettenähtud makseid, sh 
sotsiaalmaksu. Määruse kehtestamisel peeti selgelt silmas, et tasule lisandub sotsiaalmaks. See 
on kooskõlas sotsiaalmaksu seaduses sätestatuga. SMS § 2 lg 2 p 4 kohaselt makstakse 
sotsiaalmaksu juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani tulumaksuseaduse § 9 tähenduses 
liikmele ning füüsilise isiku pankrotimenetluses pankrotihaldurile ja pankrotitoimkonna 
liikmele makstud tasudelt käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul. Samas peaks 
halduri tasu ja pankrotitoimkonna liikme tasu maksustamine pankrotimenetluses toimuma 
ühetaolisel alusel, mistõttu tuleks  selles osas seadusesse viia sisse ühetaoline ja selge 

                                                           
106 Justiitsministri 18. 12. 2003 määrus nr 70 „Pankrotitoimkonna liikme tasu piirmäärad“. RTL 2003,131,2106. 
107 M.Varusk. Pankrotihalduri, ajutise pankrotihalduri ja pankrotitoimkonna liikme tasu maksustamine 

pankrotimenetluses. Juridica V, 2005, lk 351-358. 



 

 

45 

  

regulatsioon.108 Erinevalt halduri tasu maksustamist reguleeriva § 65 lg 11 –st 
pankrotitoimkonna liikme tasu maksustamise erinorm pankrotiseaduses puudub.  

Teistes riikides suhtutakse toimkonna liikmete töö tasustamisse erinevalt. Saksamaal on 
toimkonna liikmetel õigus saada töö eest tasu ja kulude hüvitust. InsO  § 73 võimaldab maksta 
pankrotitoimkonna liikmetele tasu arvestades ülesannete ulatust ja nende täitmisele kulunud 
aega. Tasu maksmine toimub tunnitasuna (35-95 eurot/h). Täpne tunnitasu suurus sõltub ka 
toimkonnaliiikme kvalifikatsioonist, menetluse õiguslikust keerukusest, vastutusega seotud 
riskidest jms. Saksamaal on võimalik toimkonnaliikme tasu ettemaks (kui see on põhjendatud). 
Tasu toimkonnaliikmetele määrab InsO § 73 lg 2 ja § 64 lg 1 koosmõjus kohus. 109 

Suurbritannias üldjuhul toimkonnaliikme töö eest tasu ei maksta, hüvitatakse kulud. 

Poolas võib eriti keerukates menetlustes maksta pankrotitoimkonna liikmetele kohtu loal tasu, 
mis ei ületa päevas 3% ettevõtlussektori  keskmisest kuupalgast. Pankrotitoimkonna liikmetele 
hüvitatakse toimkonna töös osalemisega seotud kulud.110 

2.4. Ettepanekud õigusloomeks 
Võimalik on reguleerida toimkonnaliikmetele tasu määramine selliselt, et tasu määrab 
pankrotitoimkonna liikmetele kohus, kuulates ära võlausaldajate üldkoosoleku arvamuse 
(või võlausaldajate vastuväited).  Pankrotitoimkonna liikme tasu määrad tuleks 
analoogselt  halduri tasu määradega kehtestada seadusega.  Tasustamine peaks toimuma 
tunnitasuna. Seos miinimumpalgaga ei ole põhjendatud.  

Kui pankrotitoimkonna liikmetele tasu määramine jääb võlausaldajate üldkoosoleku 
pädevusse, tuleks sätestada pankrotitoimkonna liikmele  kaebeõigus ja kord juhul, kui 
võlausaldajate üldkoosolek jätab tema taotluse rahuldamata või rahuldab osaliselt. 
Selline kaebekord käesoleval ajal seaduses puudub.   

 

3. Võlausaldajate üldkoosoleku otsused. Häälte määramine.  

3.1. Kehtiv õigus 
Võlausaldaja saab oma seadusest tulenevaid õigusi teostada järgmisel viisil:  

- hääletades üldkoosolekul üldkoosoleku pädevuses olevates küsimustes 
- olla valitud pankrotitoimkonna liikmeks (kus ta peab esindama võlausaldajate ühisuse 

huve) 
- esitades kaebusi halduri tegevuse ja kohtumääruste peale seaduses ettenähtud juhtudel 

Võlausaldajate üldkoosoleku pädevus on sätestatud PankrS §-s 77, kokkukutsumise kord on 
sätestatud PankrS §-s 79, häälte arvu määramine PankrS §-s 82 ja võlausaldajate üldkoosoleku 
otsuste vaidlustamise kord on sätestatud PankrS §-s 83. PankrS § 81 lg 1 kohaselt  võetakse 

                                                           
108 Kehtiva § 65 lg 11 kohaselt sisaldab halduri tasu seaduses ettenähtud makse, välja arvatud käibemaks. Kuna 
pankrotitoimkonna liikmed täidavad oma kohustusi mitte põhitegevusena, siis tuleb eeldada, et tasu maksustamine 
toimub kui füüsilisele isikule tasu maksmine, mistõttu  nende tasu ei kuulu maksustamisele käibemaksuga, küll on 
aga vajalik tasult sotsiaalmaksu tasumine.   
109 Commentary on the German Insolvency Code. Op.cit. P 181. Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung 
(InsVV) § 17, 18 
110 Commencement of Insolvency Proceedings. Poland. (2012), op.cit. p 508.  
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võlausaldajate üldkoosoleku otsused vastu koosolekust osavõtvate võlausaldajate 
lihthäälteenamusega, st võrdsed õigused koosolekul hääletada on nii eesõigusnõudega 
võlausaldajatel kui ka eesõigusnõudeta võlausaldajatel. Samaväärselt koheldakse ka võlgniku 
lähikondsetest pankrotivõlausaldajaid.  

3.2. Häälte määramise probleeme 
3.2.1. Kehtiv õigus 
Võlausaldajate üldkoosolek on võlausaldajate kõrgeim organ pankrotimenetluses, kes võtab 
oma otsustusi vastu lihthäälteenamusega. Õiguskirjanduses on avaldatud seisukohti, et Eesti 
pankrotiseaduses kehtiv regulatsioon häälte määramiseks on problemaatiline, nagu ka mitmes 
teises riigis. 111 Häälte määramise osas on Eestis kehtinud kolm erinevat regulatsiooni ning 
seega on häälte määramine toimunud järgmiselt: 1) hääled määras haldur; 2) halduri määratud 
hääled kinnitas kohus; 3) kehtiva õiguse kohaselt, hääled määrab haldur ja kohus sekkub üksnes 
siis, kui on tekkinud vaildus häälte määramise üle.  
Kui hääled määras haldur ja vaidlused lahendas pärast kohus, tekkis mõnelgi korral olukord, 
kus vaidlus häälte määramise üle I võlausaldajate üldkoosolekul kestis mitu aastat ja lõppes 
umbes samal ajal kui pankrotimenetlus tervikuna.  
Alates 2004. aastast kohaldub häälte määramisele regulatsioon, kus koosolekul peab osalema 
kohtunik. Kuna puudus vajadus, et kohus kinnitaks kõik haduri määratud hääled, sh ka need 
mille üle ei olnud vaildust, muudeti seadust veelkord 2010. aastal ja kehtiva seaduse kohaselt 
peab kohus määrama hääled juhul, kui üldkoosolekul osalenud võlausaldaja ei nõustu talle 
halduri poolt määratud häälte arvuga või kui võlausaldajale määratud häälte arvu vaidlustab 
teine võlausaldaja (§ 82 lg 4).   
 
Problemaatiline on just häälte määramine menetluse alguses, I võlausaldajate üldkoosolekul,  
enne nõuete tunnustamist. Keskne küsimus on siin selles, kuidas määrata hääled viisil, et see 
koormaks nii võlausaldajaid endid, kui ka pankrotimenetluse organeid kõige vähem, samas 
tagades võlausaldajate õigused, sh õiguse võrdsele kohtlemisele ja seda kogu menetluse vältel 
ning ka olukorras, kus menetluse alguses kuni nõuete kaitsmiseni ei ole võlausaldaja nõude 
suurus täpselt teada. 
Praegune häälte määramise kord lähtub eesmärgist kohut vähem koormata, samas annab see 
paratamatult rohkem võimalusi kaebamiseks. Tegemist on kompromissiga kahe süsteemi vahel, 
kohtunik osaleb koosolekul, kui selleks on ette teadaolevalt vajadus. Eeskujuriigis Saksamaal  
juhib kohus ise võlausaldajate üldkoosolekuid, mis suurendab menetluse efektiivsust.  
 

3.2.2. Häälte määramine/häälte arvu muutumine võlausaldaja nõude tasaarvestamise 
korral 

Praktikas on tekitanud probleeme küsimus, millises ulatuses omab võlausaldaja hääli juhul, kui 
tema nõue pankrotimenetluses osaliselt rahuldatakse (sh tasaarvestuse korras PankrS § 99). 
Tartu Ringkonnakohus on tsiviilasjas nr 2-12-5746 asunud seisukohale, et PankrS § 82 lg-st 1 
ja lg-st 6 järeldub, et kui võlausaldaja (pandipidaja) saab oma nõudele rahulduse (ka osaliselt) 
enne jaotusettepanekus kindlaksmääratud jaotise alusel väljamaksete tegemist, saab tal 

                                                           

111 M. Schihalejev. Court Supervision of the Determination of the Votes at the First General Meeting of Creditors 

in Estonian Bankruptcy Law. Juridica International, 26, p. 76-84. 
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kaitstud nõude alusel olla hääli üksnes rahuldamata nõude ulatuses.112 Seejuures viitas 
ringkonnakohus Riigikohtu seisukohtadele tsiviilasjas nr 3-2-1-141-08 (p 13), mille kohaselt 
olukorras kus võlausaldaja nõue on kehtivalt tasaarvestatud, jättis pankrotihaldur ta õigesti  
võlausaldajana jaotusettepanekus kajastamata. Selline võlausaldaja ei ole enam 
pankrotimenetluses võlausaldajaks (otsuse p 13).113  

Tuleb märkida, et viidatud lahendis ei tegelenud Riigikohus üldse võlausaldajale häälte 
määramise küsimusega § 82 lg 6 alusel, samuti ei olnud tähelepanu all võlausaldaja õigused 
olukorras, kus oma tunnustatud nõude tasaarvestanud pandipidajast võlausaldajal on jätkuvalt 
kohustus osaleda § 153 lg 2 alusel § 146 lõikes 1 nimetatud väljamaksete tegemisel. Kui nõude 
tasaarvestanud võlausaldajal on pankrotimenetluse kulude katmise kohustus, peavad tal olema 
tagatud ka kõik võlausaldaja õigused, sh hääleõigus võlausaldajate üldkoosolekul. Nimetatud 
põhjustel ei ole autori arvamuse kohaselt Riigikohtu seisukohad  asjas nr 3-2-1-141-08 
automaatselt kohaldatavad häälte määramise vaidluste korral.  

Oma positsiooni selgitamiseks kirjeldab autor menetluslikku olukorda, mis tekkis tsiviilasja  
nr 2-12-5746 edasisel menetlemisel:  

Võlausaldaja A pandiga tagatud I rahuldamisjärgu nõuet tunnustati pankrotimenetluses summas 
9 595 894,19 eurot, pärast tasaarvestust  jäi nõude suuruseks  584 971 eurot. Pankrotihaldur 
asus seisukohale, et tunnustatud nõude rahuldatud osa ulatuses ei ole A enam võlausaldajaks 
ning jättis talle   rahuldatud nõude osa pealt hääled võlausaldajate üldkoosolekul määramata. 

Tartu Ringkonnakohus asus 11. novembri 2016 määruses tsiviilasjas nr 2-12-5746 
seisukohale, et vaatamata nõude osalisele rahuldamisele pankrotimenetluse kestel 
(tasaarvestuse teel), ei ole iseenesest muutunud pandipidajast võlausaldaja tunnustatud nõude 
suurus, ka ei loeta võlausaldajat kaotanuks pandipidaja staatust vaatamata sellele, et pandiga 
koormatud vara on realiseeritud ning pandist tulenevad õigused sellega seoses põhiosas 
ammendunud. Ringkonnakohus leidis, et § 153 lg 2 kohaldamisel (otsustamaks millises 
ulatuses peab pandipidaja osalema PankrS § 146 lg 1 nimetatud väljamaksete tegemisel) tuleb 
aluseks võtta pandipidajast võlausaldaja tunnustatud nõude kogusuurus. Kuna 
pankrotimenetluse kulude lõplik kinnitamine toimub alles pankrotimenetluse lõpuks, puudub 
alus vähendada pandipidajale  kaitstud nõude suuruse järgi antud hääli  proportsionaalselt 
tasaarvestatud nõude suurusega, sest menetluskulude suuruse määramisel tuleb lähtuda ikkagi 
kogu tunnustatud nõude suurusest enne tasaarvestuse teostamist. 

Samas asjas (nr 2-12-5746) määras maakohus võlausaldajale A  22. novembri 2017 määrusega 
hääled võlausaldaja tunnustatud nõude suuruselt 9 595 894,19 eurot. Ringkonnakohus 
maakohtu määrust ei muutnud.   

Kirjeldatud kaasuse analüüs näitab, et vajalik on selge regulatsioon, kas ja kuidas mõjutab 
nõude osaline rahuldamine pnkrotimenetluse ajal võlausaldajale antavate häälte arvu (vt 
ettepaneku osas p 3.4). Praktikast nähtuvalt tekib küsimus eelkõige pandipidaja nõude 
tasaarvestamisel pankrotimenetluse ajal olukorras, kus pandipidajal on PankrS § 153 lg 2 alusel 
kohustus osaleda seaduses ettenähtud ulatuses PankrS § 146 lg 1 alusel tehtavate väljamaksete 

                                                           
112 Tartu RK määrus 21. novembrist 2012 tsiviilasjas nr 2-12-5746.  
113 RKTSKm 10. veebruarist 2009 nr 3-2-1-141-08.  
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tegemisel ja  väljamaksete lõplik ulatus selgub alles pankrotimenetluse lõppedes. Nimetatu võib 
tingida vajaduse eraldi reguleerida pandipidajale häälte andmist.  

3.2.3. Häälte määramise protseduurilised küsimused 
3.2.3.1. Kohtu tegevus võlausaldajate üldkoosolekul häälte määramisel 
Probleemiks on asjaolu, et kohtute praktika häälte määramisel on väga erinev. Kohtud teevad 
oma otsustused väga erineva aja jooksul tuginedes asjaolule, nagu ei oleks seadusega kohtule 
häälte määramiseks ajapiiri seatud. Seadust eesmärgipäraselt tõlgendades tuleb asuda 
seisukohale, et kohus peab hääled määrama samal koosolekul, kus vaidlus häälte määramise 
osas tekkis, sest vaidluse korral häälte määramise üle ei saa koosolek edasi toimuda kuni kohtu 
ostsuseni häälte kohta.  Sama kehtib analoogse normi InsO § 77 lg 2 kohta. Saksa seaduse 
kohaselt on kohus (kohtunikuabi või kohtunik) ka võlausaldajate koosoleku juhatajaks ja 
Kohtuotsus häälte määramise kohta ei ole vaidlustatav (see järeldub InsO § 6 lg-st 1)114.    
Soomes otsustab häälte määramise vaidluse korral võlausaldajate üldkoosoleku juhataja, 
kelleks võib olla ka haldur (Soome pankrotiseaduse 15. ptk § 3 lg 3). Tegemist on 
põhimõtteliselt sama korraga, nagu kehtis Eestis aastatel 1992–2003.  
Autor leiab, et tegelikult ei tekita probleeme häälte määramisel mitte niivõrd kehtiv seadus, 
vaid osade kohtunike menetluspraktika. Kui võlausaldajate üldkoosolekul osalev kohtunik ei 
saa aru vajadusest lahendada vaidlus häälte määramise üle samal koosolekul (sest just 
sellepärast ta peabki koosolekust osa võtma), siis võib vaidluse lahendamine häälte üle ja 
koosoleku jätkamine võtta ebamõistlikult kaua aega.  
Näiteks tsiviilasjas 2-10-59818 toimus võlausaldajate üldkoosolek 2. veebruaril 2011, 
maakohtu kohtunik määras hääled 2. märtsil 2011. Ringkonnakohus tegi lahendi 28. juunil 
6.2011. Riigikohus lahendas asja (tsiviilasi nr 3-2-1-144-11) 10. jaanuaril 2012 ja saatis asja 
tagasi maakohtule uueks otsustamiseks (vaidluse all oli võlausaldaja esindaja õigus esitada 
nõudeavaldus).  
TsiIviilasjas nr 2-13-32716 toimus võlausaldajate üldkoosolek 23. oktoobril 2013, maakohtunik 
tegi otsuse 5. novembril 2013, ringkonnakohus 31. märtsil 2014.  
Tsiviilasjas nr 2-13-13251 toimus võlausaldajate üldkoosolek  4. veebruaril 2014, maakohus 
määras hääled 20.2.2014, ringkonnakohus tegi lahendi 10. mail 2014, maakohtu otsus jäeti 
muutmata. Kohtulahend jõustus 10. juunil 2014.  
Tsiviilasjas nr 2-15-13938 toimus võlausaldajate üldkoosolek 24. novembril 2015 ja                    
11. detsembril 2015, maakohus määras hääled 18. detsembril 2015, ringkonnakohus tegi 
määruse 17. 2.2016. Kohus otsustas, et võlausaldajate üldkoosolek võib jätkuda kui 
kohtumäärus häälte määramise osas jõustub. Kuigi määrus jõustus 17. märtsil 2016 otsustas 
kohus, et võlausaldajate  koosolek toimub 17. juunil 2016.  Seega toimus võlausaldajate I 
koosolek tegelikult  ca 7 kuud seaduses ettenähtust hiljem, mida ei saa pidada mõistlikuks.  
Õiguskirjanduses on avaldatud arvamust, et on mõistlik määrata seaduses tähtaeg, mille jooksul 
peavad kohtud otsused häälte määramise kohta tegema.115 Sellest tulenevalt on mõistlik 
sätestada, et üldkoosolekul osalev kohtunik peab vaidluse korral määrama häälte arvu samal 
koosolekul nii, et koosolek saaks asjatu viivituseta jätkuda. Vaidluse erilise keerukuse korral 
võib kohtunik määrata hääled hiljemalt järgmisel tööpäeval.116  Kirjeldatud väärpraktikat oleks 
ilmselt vähem, kui pankrotiasju lahendaksid spetsialiseeritud kohtunikud, kellel tekiks 
kogemuspagas võlausaldajate koosolekutel osalemise ja häälte määramise osas.  
 

                                                           
114 U. Foerste. Pankrotiõigus.Juura, Tallinn 2018,  lk 30.  
115 M. Schilajev. Op.cit. 
116 Ka hagi tagamise taotluse peab kohus lahendama põhjendatud määrusega hiljemalt avalduse esitamise 
päevale järgneval päeval (TsMS § 384 lg 1).  
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3.2.3.2. Häälte määramine enne nõuete kaitsmist 
PankrS § 82 lg 3 kohaselt määrab enne nõuete kaitsmist võlausaldaja häälte arvu haldur tema 
käsutuses olevate dokumentide alusel. Probleeme praktikas tekitab küsimus, millised esitatud 
nõudega seotud aspektid annavad enne nõuete kaitsmist aluse jätta võlausaldajale hääled 
määramata.  
Riigikohus on asjas nr 3-2-1-144-11 selgitanud, et häälte arvu määramise menetluses ei saa 
lahendada vaidlusi, mis oma sisult kuuluvad nõuete kaitsmise menetlusse. Kuna seadusandja 
on siiski näinud ette õiguse esitada häälte arvu kinnitamise määruse peale määruskaebus, siis 
eelduslikult on määruskaebusega vaidlustatavad kohtu formaalsed eksimused, vahepeal aset 
leidnud õigusmuudatused ja kohtu diskretsioonist lähtuvad seisukohad esitatud nõude õigusliku 
põhistatuse kohta. Seega võib häälte arvu määramise menetluses eelduslikult välistada üksnes 
sellised nõuded, mida nende õiguslikust põhistatusest lähtudes ilmselgelt rahuldada ei saaks. 

117
 

 

Seega tuleneb Riigikohtu seisukohast, et enne nõude tunnustamist häälte saamiseks peab  
võlausaldaja oma nõuet põhistama, st tegema nõude usutavaks. Põhistamine tähendab leebemat 
tõendamisstandardit. TsMS § 235 kohaselt on väite põhistamine kohtule väite põhjendamine 
selliselt, et põhjenduse õigsust eeldades saab kohus lugeda väite usutavaks. Kohus ei pea 
põhistamise korral väite tõesuse hindamisel saavutama sama veendumuse määra kui tõendite 
hindmaisel TsMS § 232 lg 1 kohaselt.118 Võlausaldaja nõude põhistamise eesmärk on 
võimaldada halduril ja kohtul hinnata, kas võlausaldajal võib tema väidetav nõue võlgniku 
vastu õiguslikus mõttes olla. Siin saab kohaldada analoogiat  TsMS § 381 lg-ga 2, mille kohaselt 
tuleb nõuet, mille tagamist soovitakse, põhistada. Teatud mõttes võib võlausaldajale hääle 
määramist hääletamiseks võlausaldajate üldkoosolekul võrrelda hagi tagamisega. Nii nagu 
kohtul on üsna lai diskretsioon hgai tagad avõi jätta tagamata, on kohtul õigus enne nõuete 
kaitsmist võlausaldajale hääli üldse mitte anda või anda osaliselt. Mõeldav on PankrS § 82 lg 3 
täiendamine  ja selle lõike esimese lause sõnastamine järgnevalt: Kuni nõuete kaitsmiseni 
määrab iga võlausaldaja häälte arvu haldur tema käsutuses olevate dokumentide alusel hinnates 
nõude põhistatust.   
 
Kui võlausaldaja esitaks koos nõudeavaldusega haldurile  ka kõik dokumentaalsed tõendid, 
oleks vaidluste arv praktikas kindlasti väiksem. Riigikohus on tsiviilasja nr 3-2-1-8-15 p-s 12 
asunud seisukohale, et  nõudeavaldusele selles nimetatud asjaolusid tõendavate dokumentide 
lisamata jätmine ei ole puudus, mille tõttu võiks võlausaldajate üldkoosolek otsustada, et nõuet 
ei ole esitatud. Oma nõude tõendamiseks võib nõudeavalduse esitanud isik esitada tõendeid ka 
hiljem, sealhulgas kohtumenetluses, kus lahendatakse vaidlus tema nõude tunnustamise üle. 
Õiguskirjanduses on Riigikohtu seisukohale vastu vaieldud ja leitud, et võlausaldaja peab juba 
nõudeavaldust esitades potentsiaalseid vaidlusi vältima ja esitama kõik dokumentaalsed tõendid 
nõude tõendamiseks. 119  
Autor leiab, et PankrS § 82 lg 3 täiendamine pakutud viisil lahendaks ka tõendite 
esitamise/mitteesitamise probleemi. Tõendite esitamata jätmisel tuleb lugeda nõue küll 
esitatuks, kuid nõude põhistamata jätmine toob kaasa häälte mitteandmise enne nõude 
kaitsmist.  
 
 

                                                           
117 RKTKm 10. jaanuarist 2012 nr  3-2-1-144-11 
118 Vt  V.Kõve jt. Tsiviilkohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. I osa lk 1287 – 1291.  
119 M. Schilajev. Op cit. Tuleb märkida, et muid vajalikke tõendeid kui dokumentaalseid tõendeid, võlausaldaja 
siiski esitada ei saa (näit tunnistaja suulised ütlused või tõendi, mida ta ise ei ole suuteline koguma, kuid üldjuhul 
ei peaks see olema häälte määramise etapis oluline).  
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3.2.3.3. Võlgniku lähikondsetest võlausaldajate õigused võlausaldajate üldkoosolekul. 
Pankrotimenetluse üks aluspõhimõtteid on pankrotivõlausaldajate võrdne kohtlemine, millisest 
põhimõttest võib kõrvale kalduda olukorras, kus võlausaldajad ise ei ole võrdsed. Revisjoni 
lähteülesandes on tõstatatud küsimus, kas võlgniku lähikondsetele võlausaldajate 
üldkoosolekul samade õiguste andmine võrreldes teiste võlausaldajatega on põhjendatud. 

Analüüs näitab, et mitte kõikides riikides ei kohelda võlgniku kõiki võlausaldajaid, sh 
lähikondsetest võlausaldajaid,  samaväärselt teiste võlausaldajatega. Läti pankrotiseadus § 87    
lg 5 kohaselt ei saa võlausaldajate üldkoosolekul hääleõigust lähikondsetest võlausaldajad ja 
need võlausaldajad, kes on omandanud nõude võlgniku lähikondselt 1 aasta jooksul pankroti 
väljakuulutamisest arvates. Läti pankrotiseaduse § 86 lg 7 piirab suure võlausaldajate arvuga 
pankrotimenetlustes ka väikevõlausaldajate osalemist võlausaldajate üldkoosolekul. Kui 
registreerunud võlausaldajate arv ületab 100, võivad üldkoosolekul osaleda üksnes need 
võlausaldajad, kelle nõue ületab 1% võlausaldajate nõuete kogusummast. Nimetatud 
võlausaldajad võivad ühineda ja nimetada ühise esindaja.  Häälte arv võlausaldajale määratakse 
põhivõla suuruselt.  

Rootsi pankrotiseaduse V ptk § 2 kohaselt kuuluvad lähikondsetest võlausaldajate nõuded 
tunnustamisele üksnes mõistlikus suuruses ja nõude esitamiseks peab nõue olema tekkinud 
mitte varem kui ühe aasta jooksul pankrotiavalduse esitamisest.  

Soome pankrotiseadus võlgniku lähikondsetest võlausaldajatele piiranguid üldkoosolekul 
osalemisele ja hääletamisele ei kehtesta, samas sätestab Soome pankrotiseaduse 15. ptk § 5 
võlausaldajale piirangud hääletamiseks neil juhtudel, kui hääletusele pandud küsimus puudutab 
seda võlausaldajat ennast või tema esindajat. 

Saksa InsO § 77 kohaselt juhib võlausaldajate üldkoosolekut pankrotikohus, mis tagab 
koosoleku õige ja õiglase läbiviimise. Selleks, et koosolek oleks otsustusvõimeline, peab olema 
kohal vähemalt üks võlausaldaja. Kohtu otsus häälte määramisel lähtub kohtu õiglasest 
äranägemisest (best judgement). 120 

UNCITRAL-i juhistes piirangute tegemist lähikondsetest võlausaldajatele ei käsitleta.  

Kui Eestis peetakse võlgniku lähikondsetest võlausaldajate kohtlemist võrdväärselt teiste 
võlausaldajatega probleemiks, mis kahjustab võlausaldajate ühisuse huve ja takistab  efektiivse 
pankrotimenetluse läbiviimist ning on kaheldav ka õigluse aspektist121, on võimalik kaaluda 
erinevaid lahendusi. Autor ei toeta regulatsioone, mis tooksid kaasa piiranguid võlgniku 
lähikondsest võlausaldaja põhjendatud nõude tunnustamisele pankrotimenetluses, kuna 
tegemist on ilmselgelt PS §-ga 32 kaitstud omandipõhiõiguse ebaproportsionaalse riivega. Küll 
oleks aga asjakohane piirata võlgniku lähikondsest võlausaldaja õigusi võlausaldajate 
üldkoosolekul hääletamisel. Võlgniku lähikondne ei või olla pankrotitoimkonna liige (PankrS 
§ 74 lg 3).     

3.3. Võlausaldajate üldkoosoleku otsuste vaidlustamise menetluse efektiivsus 
Võlausaldajate üldkoosoleku otsuste vaidlustamine toimub PankrS § 83 sätestatud korras 
hagimenetluses. Lõike 4 kohaselt tuleb nõue läbi vaadata kohtuistungil 10 päeva jooksul hagi 
esitamisest arvates. Kohtuistungist teatab kohus haldurile, nõude esitanud isikule ning 

                                                           
120 Commentary on the German Insolvency Code. Op cit, p 184-185.  
121 M. Schilajev. Op.cit.   
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pankrotivõlgniku esindajale, kelleks on lg 5 kohaselt ka pankrotitoimkonna esimees või 
üldkoosolekul selleks valitud isik. Nende isikute puudumine ei takista nõude läbivaatamist.  
Selline kiire menetluskord eeldaks spetsialiseeritud pankrotikohtu olemasolu, tegelikult 
vaadatakse selliseid nõudeid praktikas läbi nn tavapärases korras ja lg-s 4 sätestatud 10 päevast 
tähtaega eirates. Samuti on mitmes kohtumenetluses tõusetunud pankrotivõlgniku 
esindamisega tekkinud menetluskulude hüvitamise probleem, sh küsimus sellest, millised on  
pankrotivõlgnikku esindava pankrotitoimkonna esimehe õigused sõlmida võlgnikku 
kohtumenetluses esindades õigusabi saamiseks pankrotivõlgniku nimel lepinguid.  
 
Kõik sellised võlausaldajate üldkoosoleku läbiviimisega seotud menetluslikud küsimused 
tekivad paljuski seetõttu, et Eestis on seniajani olnud eesmärgiks hoida menetlus võimalikult 
kohtukaugena ja  anda kohtu pädevusse üksnes vaidluste lahendamine. Seetõttu on 
võlausaldajate üldkoosoleku otsuste vaidlustamine suunatud hagimenetlusse, mis võtab palju 
aega ning on ka kulukas.  Riikides, kus võlausaldajate koosolekute läbiviimine on korraldatud 
teistmoodi, need probleemid suures ulatuses puuduvad.  
 
Saksamaal juhatab võlausaldajate üldkoosolekut pankrotikohus (InsO § 76 lg 1).122 Madalama 
astme võlausaldajad (loetletud InsO § 38) ei oma võlausaldajate üldkoosolekul hääleõigust 
(InsO § 77 lg 1). Võlausaldajate üldkoosoleku otsust saab vaidlustada üksnes samal koosolekul. 
Võlausaldajad, kes koosolekul ei viibi, sellist õigust ei oma. Kohus ise ei saa ametist tulenevalt 
võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtivust kontrollida, kuid vastava taotluse saamisel kohus 
seda teeb. Kohus ei saa võlausaldajate otsust asendada, kuid saab teha ettepaneku  koosolekule 
otsuse läbivaatamiseks. Kui võlausaldajate üldkoosolek ei soovi oma esialgsest otsusest kõrvale 
kalduda, siis saab kohus asja ise otsustada võlausaldajate üldkoosoleku asemel. See on ultima 
ratio abinõu tagamaks pankrotimenetluse asjakohane toimimine.  Kohtu otsus tunnistada 
võlausaldajate üldkoosoleku otsus kehtetuks, tuleb avalikustada. Pankrotkohtu otsusele 
võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamiseks või sellest keeldumise peale saab 
võlausaldaja esitada apellastioonkaebuse.123 Seega toimuvad nn I astme kohtu vaidlused 
võlausaldajate üldkoosoleku otsuste peale esitatud kaebustes  koosolekuga samal ajal, mis 
võimaldab  aega kokku hoida ja sellised vaidlused ei hakka pankrotimenetlust koormama.  

Soome pankrotiseaduse 15. ptk § 10 keelab vastu võtta otsuseid, mis annab mõnele 
võlausaldajale pankrotivara arvel ebaõiglase eelise või on põhimõtteliselt ebamõistlikud.  

Kui võlausaldaja soovib koosoleku otsust vaidlustada, tuleb sellest koosoleku juhatajale kohe 
koosolekul teada anda (Soome pankrotiseaduse 15.ptk § 11 lg 2). Kui koosolek viiakse läbi 
elektrooniliselt,  tuleb vaidlustamise soovist teatada 1 nädala jooksul. Kui võlausaldaja ei 
viibinud koosolekul või ei kasutanud võimalust avaldada oma seisukohta  kui koosolek toimus 
muul viisil, vaatamata sellele, et koosolekust ette teatamisel ei olnud  koosoleku 
kokkukutsumise korda rikutud, ei saa  kaebuses tugineda menetlusnormi rikkumisele otsuste 
tegemisel.  Vaidluse lahendab kohus.  

Iseenesest eeldab PankrS § 83 lg 4 regulastioon võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtetuks 
tunnistamise nõude läbi vaatamist  10 päevase tähtaja jooksul, seega on seadusandja  juba 
praegu arvestanud vajadusega vaadata võlausaldajate üldkoosoleku otsustega seotud vaidlused 

                                                           
122 Commentary on the German Insolvency Code. OP.cit. p 184.  
123 Commentary on the German Insolvency Code, Op. cit. p 186.  
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läbi kiirelt. Kohtud ei ole seda tähtaega järginud suure töökoormuse ja mittespetsialiseerumise 
tõttu. Probleemi aitaks lahendada  kohtunike/kohtute spetsialiseerumine pankrotiasjadele.  

3.4. Ettepanekud õigusloomeks 
1)Seadusest peab selgelt nähtuma, kas pärast nõuete kaitsmist on pankrotivõlausaldaja 
häälte arv pankrotimenetluse lõpuni võrdeline kaitstud nõude suurusega või võib 
muutuda koosmõjus tema nõude rahuldamise ulatusega. Kehtivat PankrS § 82 lg-t 6 ei saa 
tõlgendada viisil, et võlausaldaja häälte arv võib igal võlausaldajate üldkoosolekul muutuda 
ning sõltuda tema rahuldamata nõude suurusest võlausaldajate üldkoosoleku toimumise 
hetkel.124 Riigikohus on asjas nr 3-2-1-27-15 märkinud, et pärast nõude tunnustamist ei saanud 
kerkida küsimust N-le määratud häälte arvu ebaõigsusest ja õige on alama astme kohtute 
järeldus, et hagejal ei olnud alust sellele võlausaldajale antud häälte arvu vaidlustada ning häälte 
arvu uut määramist nõuda. 125 Samas ei selgu Riigikohtu viidatud määrusest, kas Riigikohus 
pidas seejuures silmas ka olukorda, kus võlausaldaja nõue on vähenenud seoses täitmisega. 
Kuna PankrS § 82 lg 1 ja 6 koosmõjus tõlgendamise osas on tekkinud praktikas olulisi vaidlusi, 
mis ilmselgelt takistavad pankrotimenetluse efektiivset läbiviimist, tuleb pankrotiseadust selles 
osas täpsustada.  

Kui jääda seisukohale, et nõude osaline rahuldamine võlausaldaja häälte arvu üldkoosolekul ei 
mõjuta, siis tuleks PankrS § 82 lg-t 6 täiendada teise lausega sõnastuses: Nõude osaline 
rahuldamine pankrotimenetluses võlausaldaja häälte arvu ei mõjuta. Kui isik kaotab üldse 
pankrotivõlausaldaja staatuse (staatuse täieliku lõppemise aluste osas tuleks mõelda PankrS       
§ 8 lg 3 (pankrotivõlausaldaja mõiste) täiendamisele), siis  muidugi kaotab  ta ka hääleõiguse 
võlausaldajate üldkoosolekul. Kui aga asuda seisukohale, et võlausaldaja häälte arv pärast  
nõude kaitsmist on ajas muutuv ja otseses seoses tema rahuldamata nõude osaga, siis tuleb see 
selgelt seaduses ära märkida ning vastavalt täiendada PankrS § 82 lg-t 6.  

2) PankrS § 82 lg –t 4 tuleks täiendada järgnevalt: üldkoosolekul osalev kohtunik peab 
vaidluse korral määrama häälte arvu samal koosolekul nii, et koosolek saaks asjatu 
viivituseta jätkuda. Vaidluse erilise keerukuse korral võib kohtunik määrata hääled 
hiljemalt järgmisel tööpäeval 

3) Kaaluda võimalust jätta lähikondsetest võlausaldajad hääleõigusest üldkoosolekul 
ilma. Samuti need võlausaldajad, kes on omandanud nõude võlgniku lähikondselt 1 aasta 
jooksul pankroti väljakuulutamisest arvates. Alternatiivselt tuleks kaaluda lähikondsest 
võlausaldaja hääleõigusest ilmajätmist enne nõude kaitsmist ja seejärel saab lähikondne 
hääleõiguse võrdeliselt kaitstud nõude suruusega. Vastavalt tuleks täiendada PankrS          
§ 82.  

4) Kaaluda tuleb erisusi pandipidajale häälte andmisel.  

5) Kaaluda regulatsiooni, mille kohaselt võib kohtunik osaleda  võlausaldajate 
üldkoosolekutel. Kohtuniku osalemisel lahendatakse kõik vaidlused koosoleku otsuste 
kehtivuse osas samal koosolekul. Vastavalt tuleb täiendada PankrS § 83.  

  

                                                           
124 Selliselt on häälte määramine reguleeritud Soome pankrotiseaduse 15.ptk § 3 lg-s 1.   
125 RKTkO 15. aprill 2015, nr 3-2-1-27-15, p-d 12-13. 
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4. Võlgniku õigused ja kohustused (sh teabe andmise kohustus) 

4.1. Kehtiv õigus 
Võlgnikul on pankrotimenetluses teabe andmise kohustus (PankrS § 85) ja vande andmise 
kohustus (PankrS § 86). Kui võlgnik on juriidiline isik, siis on teabe andmise kohustus PankrS 
§ 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isikutel (PankrS § 90). Kui võlgnik ei täida neid kohustusi, 
võimaldab pankrotiseadus kohaldada võlgniku suhtes trahvi, sundtoomist ja aresti, mis on nn 
pankrotiõiguslikud õiguskaitsevahendid võlgniku suhtes,, kes ei täida kohtu korraldust või 
seadusest tulenevat kohustust (PankrS § 89).  

Oma olemuselt kujutavad nimetatud kohustused võlgniku kaasaiatmiskohustust 
pankrotimenetlusele. Analoogne kaasaaitamiskohustus on sätestatud maksukorraldusseaduse 
(MKS) §-s 56.  

PS § 22 sätestab süütuse presumptsiooni ja enese mittesüüstamise privileegi. Kuigi Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (EIÕK) enesesüüstamise keelu põhimõtet 
selgesõnaliselt ei sisalda, on Strasbourgi kohus selle oma praktikas tuletanud EIÕK art 6 
lõigetest 1 ja 2.  

Enese mittesüüstamise privileeg tähendab ennekõike seda, et süüdistaja peab tõendama isiku 
süüd ja ei tohi teda sundida tunnistama enese või oma lähedase vastu. 

Õiguskantsler126 on EIK praktikat tõlgendades asunud seisukohale, et enese mittesüüstamise 
privileegi kehtestamine ei tähenda seda, et riikidel oleks per se  keelatud nõuda 
kriminaalmenetluse väliselt sunniviisilislet inimestelt informatsiooni.127 Pigem tundub EIK 
lahendeid analüüsides, et EIK nõuab inimestele võimalust tugineda enese mittesüüstamise 
printsiibile ja riigile keeldu sundkorra snõud atõendeid ka siis, kui seos nõutava tõendi ja 
käimasoleva või võimaliku süüteomenetluse vahel on tuvastatav. Kui enesesüüstamise keeld on 
asjaoludest tulenevalt laiendatav süüteomenetluseeelselt sunniga saadud teabele, „astub“ 
täiendavalt keelu kaitseks välja süüteomenetlusele kehtiv tõendamisstandard, mis keeldu 
rikkudes saadud tõendite kasutamise välistab. Riigikohtu kriminaalkolleegium on märkinud, et 
kriminaalmenetluses loetakse tõend lubamatuks siis, kui selle kogumisel on olulislet rikutud 
tõendite kogumise nõudeid ja korda. Riigikohus on selgitanud, et kriminaalmenetluse välise 
toiminguga kogutud tõendi kasutamine võib olla lubamatu siis, kui selle saamisel ei ole järgitud 
KrMS §-s 64 sätestatud tõendite kogumise üldtingimusi või teatud kriminaalmenetluslikke 
garantiisid, sh PS § 22 lõikest 3 ja KrMS § 34 lg 1 punktist 1 tulenevat õigust mitte olla sunnitud 
kaasa aitama enda või oma lähedase poolt toime pandud kuriteo tõendamisele.128 Õiguskantsler 
on seisukohal, et enesesüüstamise keeldu rikkudes saadud tõendi lubamatust ettenägeva sätte 
puudumise kriminaalmenetluse seadustikus kompenseerib Riigikohtu selge praktika sellise 
tõendi lubamatuse kohta.  

4.2. Riigikohtu praktika  
Pankrotimenetluses teabe andmise kohustuse ja enese mittesüüstamise privileegi konflikti osas 
on  esmakordne lahend kohtupraktikas Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus tsiviilsjas nr            
3-2-1-103-15.129 Viidatud kohtumääruses märkis Riigikohus, et ühest küljest tekib 
pankrotimenetluses võlgniku ja tema võlausaldajate vahel spetsiifiline usaldussuhe, mille 
                                                           
126 Vt Õiguskantsleri arvamus 18. novembrist 2013 nr 6-1/120082/1304853. Seisukoht vastuolu mittetuvastamise 
kohta. Isiku kaasaaiatmiskohustus ja enese mittesüüstamise õigus maksumenetluses.  
127 EIK 08.04.2004 otsus asjas nr 38544/97, Weh vs Austria, p 44 jj 
128 RKKKo 10.03.2011 nr 3-1-1-116-10, p 8.  
129 RKTKm 14.oktoober 2015, nr 3-2-1-103-15, p-d 13-15.  
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täitmine muu hulgas eeldab ka täielikku teabevahetust. Teisalt näeb PS § 22 lg 3 ette, et igaühel 
on õigus keelduda selliste ütluste andmisest, mida võidakse kasutada tema vastu 
kriminaalmenetluses. Rahvusvahelises praktikas (sh Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas)130 
lähtutakse põhimõttest, et kui isik saab riigisiseses seaduses sisalduvale tõhusale tõendi 
kasutamise keelule tuginedes juba andmete nõudmise ajal välistada, et andmeid võidakse 
kasutada kriminaalmenetluses tema vastu, ei või ta enesesüüstamise keeldu tuua ettekäändeks 
andmete esitamata jätmisele ja seda ka juhul, kui kõik enesesüüstamise keelu eeltingimused on 
täidetud. Seega sõltub ka pankrotimenetluses võimalus enesesüüstamise keelule tuginedes 
teabe andmisest keelduda sellest, kas on olemas seadusesäte, mis selgelt keelab 
pankrotimenetluses saadud teabe kasutamise tõendina kriminaalmenetluses. Kolleegium 
möönab, et sellist sätet ei pruugi õiguskorras olla.  

4.3. EIK praktika 
Olulisemad asjasse puutuvad EIK lahendid on: 

- O’Halloran ja Francis vs Ühendkuningriik131 - võetakse kokku varasem praktika enese 
mittesüüstamise privileegi kohta; 

- Weh vs Austria132 - selle alusel peab isik tõendama seost kaasaaitamiskohustuse ja 
käimasoleva või võimaliku kriminaalsüüdistuse vahel ning see ei tohi olla liiga kauge 
või hüpoteetiline; 

- Chambaz vs Šveitsi133 puhul tasub lugeda eriarvamusele jäänud kohtunike arvamust. 
Seal tuuakse välja, et enese mittesüüstamise privileeg ei tohiks laieneda tavalisele 
maksumenetlusele ning vastupidisele seisukohale asumine oleks Pandora laeka 
avamine; 

- EIK 21.04.2009 Marttinen vs Soome134 – selles asjas nõudis kohtutäitur isikult 
täitemenetluse tarbeks rahatrahvi ähvardusel tema vara kohta andmeid ja need andmed, 
mida temalt nõuti, puudutasid samu fakte, mida käsitleti ka isiku suhtes paralleelselt 
toimuvas kriminaalmenetluses. Selles lahendis rõhutati, et igasugune sunnimeetmete 
rakendamine andmete saamiseks ei tähenda põhjendamatut sekkumist enese 
mittesüüstamise privileegi. Probleem oli siin aga selles, et ei olnud võimalik välistada 
seda, et isikult täitemenetluses kogutud andmeid kasutatakse tema vastu 
süüteomenetluses, kuna kuskilt ei tulnud sellele otsest keeldu. Kui riigisiseses õiguses 
on üksnes säte, mis ütleb, et nõutud andmed tuleb kas esitada või vastasel juhul ootab 
isikut trahvi kohaldamine, on tegemist sellise sunnimääraga, mis „hävitab“ enese 
mittesüüstamise privileegi ja vaikimisõiguse tuuma. Lisaks rõhutati lahendis seda, et 
mure võlgade sissenõudmise menetluse efektiivsuse üle ei saa sellist sätet õigustada. 
Sellest lahendist saab järeldada, et sellises olukorras peab riigisiseses õiguses sisalduma 
ka säte, mis keelab sel viisil kogutud tõendite hilisema kasutamise süüteomenetlustes. 

 
Viidatud seisukoht ei pruugi olla Eesti õigusesse üheselt ülekantav, sets EIK tugines rikkumise 
tuvastamisel mh sellele, et Soome valuitsus ei osutanud kohalikule kohtupraktikale, mis oleks 
                                                           
130 Viidatud lahendis ei ole Riigikohus EIK praktikat käsitledes viidanud mitteühelegi konkreetsele EIK lahendile. 
Õiguskantsler on seisukohal, et EIK praktikast järelduste tegemine ja nende kohaldamine Eesti oludele on üks 
üheselt keeruline. Ka on EIK praktika ebaselge ja muutuv ning enamasti seotud konkreetse kaasuse faktiliste 
asjaoludega (sh sõltub konkreetse riigi regulatsiooni eripäradest). Lisaks käsitelb EIK praktika enese 
mittesüüstamise õigust maksumenetluses mitte aga pankrotimenetluses (kuigi on ka autori arvates 
pankrotimenetlusele kohaldatav).  
131 EIKo 29. juunist 2007 asjas nr 15809/02 ja 25624/02. 
132 EIKo 8. aprillist 2004 asjas nr 38544/97 
133 EIKo 5. aprillist 2012 asjas nr 11663/04 
134 EIKo 21. aprillist 2009 asjas nr 19235/03 
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usaldusttekitavalt välistanud kohtutäituri nõutud andmete kasutamise kriminaalmenetluse 
stõendina isiku vastu (otsuse p 27). Eestis vähemalt maksumenetluste osas vastav kohtupraktika 
on olemas. Osutatud seisukoht peaks olema järgitav ka pankroti- ja täitemenetlustes teabe 
andmise kohustuse alusel kogutud tõenditele. 135 
 

4.4. Kokkuvõte ja ettepanekud õigusloomeks 
Menetluslikult võivad pankrotimenetlus ja kriminaalmenetlus pärast võlgniku pankroti 
väljakuulutamist toimuda paralleelselt. Tõendusteabe vahendamisel saab rääkida konfliktist PS 
§ 22 lõikes 3 sätestatud õiguse ja pankrotimenetlusliku teabeandmise kohustuse vahel. 
Seejuures ei ole oluline, kas teabe andmise ajal oli kriminaalmenetlus juba alustatud.136 
Maksumenetluses on sellise konflikti ületamiseks kehtestatud MKS § 64 lg 1 p 6, mis lubab 
teabe andmisest ja tõendite esitamisest keelduda isikul küsimustes, millele vastamine tähendaks 
enda või MKS § 64 lg 1 punktis 5 nimetatud isiku õigusrikkumises süüdi tunnistamist. Samas 
on õiguskantsler asunud seisukohale, et maksukohustuslane ei saa tugineda maksumenetluses 
enese mittesüüstamise privileegile eesmärgiga vältida tausmisele kuuluva maksu määramist, 
vaid üksnes siis, kui tõendite esitamine tähendaks enese või lähedase süüstamist väärteos või 
kuriteos.137 Samas ei anna MKS § 64 lg 1 p 6 maksukohustuslasele õigust keelduda 
maksumenetluses kõikide ja ükskõik milliste tõendite esitamisest: maksukohustuslasel tuleb 
põhjendada oma soovi kasutada enese mittesüüstamise privileegi ning see põhistus peab olema 
põhimõtteliselt kontrollitav.138 Samas on kohtupraktikas asutud seisukohale, et 
paralleelmenetluste olukorras (kui korraga toimuvad nii maksumenetlus kui ka 
kriminaalmenetlus) ei saa maksuhaldur juhul, kui isik keeldub maksumenetluses tõendite 
esitamisest viidates enese mittesüüstamise õigusele ja seostab selle konkreetse 
süüteomenetlusega, rakendada isiku suhtes sunnivahendeid tõendi saamiseks,139 sest sellisel 
juhul ei eksisteeri isikul kaasaaitamiskohustust.    

Diskuteeritav ning ilmselt kohtupraktika kujundada on küsimus, kas enese mittesüüstamise 
privileeg laieneb ka tebele, mille võlgnik on andnud haldurile või kohtule vabatahtlikult või 
vastuseks mittekohustavatele päringutele. Enese mittesüüstamise privileeg ei peaks kehtima 
sellele teabele või dokumentidele, mis on võlgniku poolt edastatatud kolmandatele isikutele.140 

Saksa pankrotiseadus (InsO) § 97 lg 1 sätestab võlgniku teabe ja kaasabi osutamise kohustuse. 
Sh on võlgnik kohustatud avaldama fakte, mille alusel saab algatada uurimise võimaliku kuriteo 
või väärteo kahtluse tõttu. Siiski tohib teavet, mille võlgnik edastab vastavalt sellele 
kohustusele, kasutada kriminaalmenetluses või väärtegude seaduse sätete alusle võlgniku 
suhtes või kriminaalkohtumenetluse seadustikus nimetatud võlgniku lähikondse suhtes 
läbiviidavas menetluses ainult võlgniku nõusolekul.  Normi eesmärgi kohaselt kehtib see just 
tõendite kohta, mis saadakse just sellise teabe alusel (fruits of the poisonous tree). See võib 
muidugi tekitada võlgnikus kiusatuse pääseda kriminaaluurimisest, edastades igakülgset 

                                                           
135 L.Lehis, J.Sarv. Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. Juura 2015, lk 916-917. 
136 L.Lehis, J.Sarv. Op. cit. lk 908.  
137 Õiguskantsleri arvamus 18. novembrist 2013 nr 6-1/120082/1304853. Seisukoht vastuolu mittetuvastamise 
kohta. Isiku kaasaaitamiskohustus ja enese mittesüüstamise õigus maksumenetluses.  
138 RKKKo 20.03.2002, nr 3-1-1-25-02, p 13.  
139 Vt RKKKo 01.06.2005 nr 3-1-1-39-05, p 16-17.  
140 Vt selle kohta ka Peter R Willis. Speakerś notes. 27. January 2006. The privilege against selfincrimination in 

competition investigations. University of Oxford Centre for Competition Law and Policy. Guest lecture 

programme.  
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informatsiooni. Et seda kiusatust ei tekiks, selleks ei peaks InsO § 97 kohaldama nende 
asjaolude kohta, mille ametkonnad oleksid nagunii ise teada saanud. 141 

 
Säte, mis selgelt keelab pankrotimenetluses teabe andmise kohustuse raames saadud teabe 
kasutamist tõendina kriminaalmenetluses, võiks asuda kriminaalmenetlusseadustikus. Hetkel 
selline norm puudub. Õiguskantsleri arvamuse kohaselt asendab normi puudumist Riigikohtu 
selge praktika sellise tõendi lubamatuse kohta. Autor nõustub põhimõtteliselt Õiguskantsleri 
seisukohaga, kuid õiguselgust silmas pidades on mõistlik sätestada vastav keeld ka 
pankrotiseaduses järgmiselt:    
 
PankrS § 85 lg-ga 4:  Teabe andmise kohustuse täitmiseks võlgniku, lõikes 3 märgitud 
võlgniku töötajate ja § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isikute poolt pankrotimenetluses antud 
teavet võib kasutada tõendina võlgniku ja teiste käesolevas lõikes nimetatud isikute suhtes 
läbiviidavas kriminaal- või väärteomenetluses ainult võlgniku nõusolekul. 
 
Analoogselt maksumenetlusega on võimalik kehtestada pankrotimenetluses enese 
mittesüüstamise õiguse tagamiseks analoogne norm MKS § 64 lg 1 p-ga 6. ning täiendada 
vastavalt PankrS §-i 85 lg-ga 4 järgmises sõnastuses: Võlgnikul on õigus käesoleva seaduse 
alusel teabe andmise kohustuse täitmisest keelduda, kui teabe andmine tähendaks tema enda 
või võlgniku abikaasa, otsejoones sugulase, õe või venna, õe või venna alaneja sugulase, 
abikaasa otsejoones sugulase, abikaasa õe või venna õigusrikkumises süüditunnistamist.   
 
 
5. Kohus 

5.1. Kehtiv õigus ja olukord 
PankrS § 4 lg 1 kohaselt kuulub pankrotiasjade menetlemine maakohtu pädevusse. Eestis 
puudub spetsialiseeritud pankroti- või kaubanduskohus või üldkohtu maksejõuetusasjadele 
spetsialiseeritud osakond. Maakohtutes on osaliselt maksejõuetusasjadele spetsialiseerunud 
kohtunikke.  

Harju Maakohtus on vastavalt 2017. ja 2018. tsiviilasju lahendavate kohtunike 
tööjaotusplaanile pankroti- ja saneerimisasjadele spetsialiseerunud 13-14 kohtunikku, mida on 
tunduvalt rohkem, kui näiteks asjaõiguse asjadele või elatisasjadele spetsialiseerunud 
kohtunikke (vastavalt 3 ja 10).  Muudes pankrotimenetlusega seotud hagiasjades 
spetsialiseerumist tööjaotusplaanis ette nähtud ei ole.142 

Tartu Maakohtus on vastavalt tööjaotusplaanile pankroti- ja saneerimisasjadele 
spetsialiseerunud 5 kohtunikku kokku kahes kohtumajas. Muud pankrotimenetlusest tulenevad 
iseseisva tsiviilasjana esitatud nõuded, sh peale pankroti väljakuulutamist esitatud hagid, 
kuuluvad lahendamisele pankrotivõlgniku elu-või asukohajärgses  kohtumajas vastava 
kohtumaja sisemise tööjaotusplaani alusel, st spetsialiseerumist selles osas ei toimu.143 

Pärnu ja Viru Maakohtus menetlevad pankrotiasju kõik tsiviilasjadele spetsialiseerunud 
kohtunikud ja kitsamat spetsialiseerumist ei toimu.144  

                                                           
141 U. Foerste. OP.cit. Lk 61.  
142 Harju Maakohtu tsiviilasju lahendavate kohtunike 2017. a ja 2018. a tööjaotusplaanid.  
143 Tartu Maakohtu 2017. aasta tööjaotusplaan.  
144 Viru Maakohtu 2018. aasta tööjaotusplaan ja Pärnu Maakohtu 2017. aasta tööjaotusplaan. 
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5.2. Ülesannete jaotus pankrotikohtuniku ja kohtujuristi vahel.  
PankrS § 841 kohaselt võib teatud toiminguid pankrotimenetluses teha ka kohtunikuabi. 
Tegemist oli mõistliku mõttega efektiivistada seeläbi kohtu tegevust järelevalve teostamisel 
pankrotimenetlustes. Regulatsiooni eeskujuks oli Saksa õigus ja praktika. Klassikaline 
ülesannete jaotus Saksamaal on, et kohtuniku otsustused puudutavad menetluse alustamist ja 
kohtunikuabi otsustused menetluse jätkamist ning lõpetamist. Kohtunikuabi pädevused võib 
kohtunik jätta endale täies ulatuses või osaliselt, seejärel anda asi uuesti üle kohtunikuabile ning 
(uuesti) endale võtta.145 Eesti kohtutes ei ole praktikas osutunud võmalikuks seadusega 
võimaldatud menetluskorda rakendada, kuna kohtunikuabide ressurss selleks puudus  
(pankrotiasjade menetlemisega on tegelenud üksnes üks-kaks kohtunikuabi Harju MK-s). 
Käesolevaks ajaks on kõik kohtunikuabid koondatud  Tartu maakohtu juures asuvasse registrite 
osakonda ning kohtutel puudub igasugune tegelik võimalus teatud ülesandeid delegeerida 
kohtunikuabidele. Seetõttu tuleb PankrS §-i 841 kohtunikuabi kaasamise võimaldamise 
osas  kindlasti muuta. Kohtunikuabide asemel võiksid teatud ülesandeid pankrotimenetluses 
kohtu nimel täita kohtujuristid, kelle vastav pädevus tuleneb juba praegu KS § 1251 lg 2 ja 
TsMS § 221 kaudu.   

Riigikohtu üldkogu ei ole pidanud põhiseadusega kooskõlas olevaks, kui 
tsiviilkohtumenetluses määrab kulud kindlaks kohtujurist, sest menetluskulude 
kindlaksmääramine on PS § 146 esimese lause mõttes õigusemõistmine, mida ei saa käsitleda 
õigusemõistmist ettevalmistava või korraldava tegevusena ega tehnilise ja arvutusliku 
toiminguna. Olemuslikult on tegemist kahju hüvitamise nõude lahendamisega, milleks on 
tsiviilkohtumenetluse seadustikus ette nähtud erikord. Üldkogu ei andnud selle otsusega üldist 
ja kõikehõlmavat hinnangut, millised konkreetsed ülesanded kohtusüsteemis on käsitatavad 
õigusemõistmisena PS § 146 mõttes ning kas ja millistel tingimustel saab neid kohtus anda 
ametnike pädevusse, kes ei ole kohtunikud. 146  

Üldkogu seisukohaga tuleb arvestada ka kohtujuristi pädevuse määratlemisel 
pankrotimenetluses. Üldise arusaama kohaselt ei ole kohtu pädevused pankrotimenetluses 
seotud kohtu poolt õigusemõistmise teostamisega, vaid pigem on tegemist haldusülesannete 
täitmisega.147 Seetõttu ei peaks olema lubamatu kohtu järelevalve kohustuse täitmiseks teatud 
ülesannete delegeerimine kohtujuristile. Kohtuniku ja kohtujuristi tegevus peab olema 
kooskõlastatud ja koordineeritud. 

Saksamaal kohtunikuabi otsustab nt pankrotimenetluse lõpetamise ja peatamise üle, teostab 
õiguslikku järelevalvet pankrotihalduri üle, rakendab esialgselt tööle pankrotitoimkonna, 
kutsub kokku võlausaldajate üldkoosoleku ja juhib seda, lükkab tagasi pankrotikava, langetab 
otsuse selle kinnitamise üle, samuti omavalitsuse määramise ja selle lõpetamise üle. 148   

PankrS § 841 lg 2 sätestab toimingud, mida  ei pea tegema ilmatingimata kohtunik ja sama 
paragrahvi lg 3 sätestab toimingud, mis on kohtuniku ainupädevuses. Põhimõtteliselt võiks 
pädevuste jaotus jääda muutmata. Kohtuniku ainupädevusse tuleks lisada füüsilise isiku 

                                                           
145 U. Foerste. op.cit. lk 19.  
146 Riigikohtu üldkogu otsus 04.02.2014, nr 3-4-1-29-13 
147 K. Kerstna-Vaks. Järelevalve pankrotimenetluses. Magistritöö. Tartu Ülikool. 2005, lk.10.  
148 U. Foerste, op.cit. lk 19.  
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kohustustest vabastamise menetluses tehtavad otsustused, mis  puudutavad kohustustest 
vabastamise menetluse algatamist, kohustustest vabastamist või sellest keeldumist.    

5.3. Välisriikide regulatsioon  
Rootsis vaatavad pankrotiasju läbi üldkohtunikud. Seaduses puudub nõue kohtunike eri 
väljaõppeks maksejõuetusasjades.149 Samuti on kohtu pädevus pankrotiasjades reguleeritud  
Soome õiguses ja Läti õiguses.  

Prantsusmaal menetleb pankrotiasju Kaubanduskohus, kus on ametis mitte-professionaalsed 
kohtunikud, keda kutsutakse juges consulaires. Kohtunikeks äriühingute maksejõuetusasjades 
on  ettevõtjad, kes on vähemalt 30 aastat vanad, on kantud ettevõtjana äriregistrisse vähemalt 5 
aastat või on neil vähemalt 5 aastane ettevõtte juhtimise kogemus ja neil ei tohi olla olnud 
isiklikku kokkupuudet pankrotimenetlustega. Isik valitakse kohtunikuks tähtajaga 4 aastat ja ta 
ei saa oma töö eest kompensatsiooni. Füüsiliste isikute pankrotte menetleb professionaalne  
kohtunik üldkohutus. Üldkohtu kohtunik ei ole spetsialiseerunud.150 

Hollandis nimetab kohus pankrotiasjas ametisse järelevalve kohtuniku (rechter-commissaris). 
Pankrotikohtunike kogu (RECOFA) on koostanud kohtumenetluse hea tava pankrotiasjades, 
samuti üldised juhised halduritele (sh nõuded aruandluse, müügiprotseduuride, tööajakulu 
arvestuse ja haldurite tasunõuete osas). Head tava korrigeeritakse regulaarselt. Hollandis on 
kohtunikud küll spetsialiseerunud, kuid toimub perioodiline roteerumine. 151    

Suurbritannias ei ole eraldi pankrotikohut, kuid kohtunikud ei pea ka teostama järelevalvet 
halduri tegevuse üle. Kohus lahendab üksnes kaebusi. Siiski on kõige suurem kompetents 
maksejõuetusasjades High Court Chancery Division kohtunikel. Sellel kohtul on üldpädevus 
kõikide juriidiliste isikute maksejõuetusmenetlustes.152  

Saksamaal ei ole pankrotimenetluste puhul pädevaks kohtuks mitte kõik esimese astme kohtud, 
vaid üksnes need esimese astme kohtud, mille piirkonnas asub teise astme üldkohus 
(Landgericht). Pädevus hõlmab kogu teise astme kohtu piirkonda.153 Liidumaa valitsusel on 
õigus nimetada pankrotikohtuteks ka teisi esimese astme kohtuid (InsO § 2). Esimese astme 
kohtus on maksejõuetusasjade menetlemine koondatud ühte osakonda ja kohtunikud on 
spetsialiseerunud. Tagamaks  maksejõuetusasjadele spetsialiseerunud kohtunike ja 
kohtumaetnike kõrget kvalifikatsiooni, on alates 2011. aastast Saksa kohtute seaduses 
(Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)  ja Saksa kohtuametnike seaduses (Rechtspflegergesetz (RPflG) 
sätestatud  neid asju menetlevatele kohtunikele ja kohtunikuabidele nõuded tõendatud 
lisateadmiste ja erialase täiendkoolituse osas. Esimesel ametiaastal ei või kohtunik ega 
kohtunikuabi maksejõuetusasju üldse menetleda. Maksejõuetusasju menetlevatel kohtunikel (ja 
kohtunikuabidel) peavad olema tõendatavad teadmised maksejõuetusõigusest, kaubandus- ja 
äriõigusest, tööõigusest, sotsiaalõigusest, maksuõigusest ja raamatupidamisest. Kohtunik, 
kellel  nõutavaid teadmisi nimetatud valdkondades ei ole, võib pankrotiasju menetleda 
tingimusel, et kohtunik vastavad teadmised kiirelt omandab (peab olema juba alustanud 
täiendavate teadmiste omandamist). Tavapärased teadmised õigusest ei ole piisavad. Samas 

                                                           
149 Commencement of Insolvency proceedings. Sweden. (2012). op.cit. p. 685.   
150 Commencement of Insolvency proceedings. France. (2012). Op.cit. pp.300-301.  
151 Commencement of Insolvency proceedings. Netherlands. (2012), op.cit. pp. 452-453. 
152 Commencement of Insolvency proceedings. Great Britain (2012), op.cit. p. 263. 
153 U.Foerste (2018), op.cit. lk 18.  



 

 

59 

  

kõrgema astme kohtunikele nimetatud nõuded maksejõuetusasjade läbivaatamiseks ei kehti, 
kuigi on soovitatavad. 154 

Hispaanias vaatavad maksejõuetusasju läbi Kaubanduskohtud.155  

5.4. Kas Eesti vajab spetsialiseeritud pankrotikohut /kohtunikke. 
Maksejõuetuse revisjoni lähteülesande kohaselt tuleb analüüsida küsimust, kas praegune 
kohtute tööjaotus ja kohtunike ettevalmistus tagab pankrotiasja menetleva kohtuniku piisava 
spetsialiseeurmise ning kuidas muuta olemasolevat süsteemi efektiivsemaks.  

Rahvusvaheliste töögruppide arvamustes peetakse tõhusat pankrotikohut väga oluliseks 
instrumendiks tõhusa pankrotimenetluse läbiviimisel. Oluline on, et pankrotialane 
õigusemõistmine ja järelevalve oleks võimalikult ühtse praktikaga ja seda eriti sellises väikeses 
riigis nagu Eesti.  

Efektiivse pankrotikohtu olemasolul võiks seadusandja kaaluda kohtu pädevuste ja kohustuste 
laiendamist teiste menetlusoslaiste arvel, kui sel viisil on võimalik pankrotimenetluse 
läbiviimist tõhustada. Kui sellist pädevat kohut ei ole, peaks seadusandja pigem mõtlema 
sellele, kuidas pankrotimenetlust muuta võimalikult „kohtukaugeks“, sest üldkohtu 
koormamine maksejõuetusmenetlustele iseloomulike paljuski tehniliste kohustuste  ja  
järelevalvega võib pikendada menetluse kestvust veelgi. Rahvusvaheline praktika pigem 
toetabki seda arusaama. Neis riikides, kus  järelevalve halduri tegevuse üle on  täitevvõimu 
pädevuses, on pankrotiasajde menetlemine üldkohtute pädevuses (Soome, Rootsi, 
Suurbritannia, Läti). Kus sellist järelevalveorganit ei ole moodustatud, menetlevad pankrotiasju 
pigem spetsialiseerunud kohtud või kohtunikud, kellel on kohustus saada asjakohane 
eriväljaõpe ja tõendada erioskuste olemasolu (näiteks Saksamaal ja Hispaanias, aga ka 
Holland). Pankrotiasjade menetlemine võib olla ka muid ärivaidlusi lahendavate kohtute 
pädevuses (Iirimaa, Horvaatia). Kõige kaugemale on kohtunike spetsialiseerumisega 
maksejõuetusasjadele jõutud USA-s, kus iga föderaalse ringkonnakohtu juures tegutseb 
maksejõuetusasjadele spetsialiseerunud osakond  (kokku 94) ja ametisse on nimetatud 
spetsialiseeritud pankrotikohtunikud  (ametiaja pikkusega 14 aastat).156 
 
Põhjamaade-Balti võrgustiku seisukoha kohaselt peab pankrotiasjade menetlemine toimuma 
maksejõuetusasjade kohtus, kaubanduskohtus või üldkohtu maksejõuetusasjadele 
spetsialiseerunud osakonnas või maksejõuetusasjadele spetsialiseerunud kohtunike poolt. Kui 
nimetatud nõudmised ei ole täidetud, ei tohiks seadusandja panna maksejõuetusmenetluses 
kohtule keskset või aktiivset rolli. Kindlasti ei tohiks kohus langetada sel juhul võlgniku 
äritegevust puudutavaid otsuseid.157 

UNCITRAL juhib tähelepanu maksejõuetusmenetluste efektiivsuse saavutamisel kohtu 
olulisele rollile. Rõhutatakse nii kohtunike kui ka teiste kohtuametnike asjakohase väljaõppe ja 
pideva täiendõppe vajalikkust. 158 :  

                                                           
154 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) § 22 lg-s 6  ja Rechtspflegergesetz RPflG) § 18.lg-s 4. BeckOK StPo mit 
RiStBV und MiStra, Graf, .  28. Edition , Verlag C.H.Beck 2017. Vt ka Commencement of Insolvency 
proceedings. Germany. (2012), op.cit. pp 341-342.   
155 Commencement of Insolvency proceedings. Spain. (2012), Op.cit. p. 644. 
76. Study on a new approach to business failure and insolvency. Comparative legal analysis of the Member 
States’ relevant provisions and practices. Tender No. JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0075, p 94; Kättesaadav: 
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency/insolvency_study_2016_final_en.pdf  
157 Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law (2015). op.cit.  
158 UNCITRAL, p 33-35. 
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Saksa õigusteadlased Pape ja Uhlenbruck on seisukohal, et kohtu pädevuste reguleerimisel 
pankrotimenetluses tuleb arvestada asjaoluga, et repressiivse iseloomu tõttu võlgniku suhtes 
ning võlausaldajate konkurentsi tõttu nõuavad paljud otsustused kohtupoolse otsustuse 
legitiimsust. Pankrotikohtu rolli kasvu on mõjutanud ka füüsilisest isikust võlgnike pankrottide 
arvu oluline kasv ning sellega kaasneda võiv kohustustest vabastamise menetlus. Pankrotikohtu 
keskne seisund õigustab seega pankrotikohtu vaatlemist pankrotimenetluse olulise 
osapoolena.159  

Maksejõuetuse süsteem saab olla efektiivne üksnes siis, kui selle eest vastutavad kohtud ja 
ametnikud on vajalik võimekus selle tagamiseks. On otsustuskoht, milline roll tuleb 
maksejõuetuse organite süsteemis anda kohtule. Kohtute võimekus käsitleda komplekselt 
maksejõuetusasju ei ole mitte üksnes teadmiste ja praktiliste kogemuste küsimus, vaid ka 
kõsimus selles, kuidas neid teadmisi ja kogemusi pidevalt värskendada ja ajakohastada. 
Koolitatud peavad olema lisaks kohtunikele ka teised maksejõuetusmenetlustega kokku 
puutuvad ametnikud.  

See, kas pankrotitoimkonna olemasolu leevendab kohtu järelevalvekohustust, on 
õiguskirjanduse kohaselt vaieldav; lõpptulemusena aga räägib nii mõndagi kohtu rangema 
järelevalvekohustuse poolte sellistes menetlustes, kus pankrotitoimkonda ei ole ja seega halduri 
toimingute otstarbekust ei kontrollita. Kohus ei või end toimkonna järelevalvekohustusele 
viidates järelevalvest vabastada, kui ta ei võta teadmiseks konkreetseid vihjeid halduri 
kohustuste rikkumisest.160 

Kuna just kohtunike spetsialiseerumises nähakse tegurit, mis mõjutab maksejõuetusmenetluste 
kestust, käsitletakse kohtunike spetsialiseerumise teemat ka  Directive 2012/30/EU 
muutmisettepanekus. Muutmisettepaneku kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et kohtute ja 
haldusasutuste töötajad, kes tegelevad maksejõuetuse asjadega saavad oma töökohustuste jaoks 
sobiva esmase ja täiendava koolituse. Samuti peavad liikmesriigid kohtusüsteemi sõltumatust 
mõjutamata tagama maksejõuetusasjademenetluse kiiruse ja selle, et vastutavatel õigusasutuste 
töötajatel oleks vajalik oskusteave ja spetsialiseerumine. 161   

Eesti pankrotiseaduse vastuvõtmisel 1992. aastal oli eesmärgiks kujundada menetlus 
võimalikult „kohtukaugeks“ ning jätta see suuresti riigi mõju alt välja.  Pankrotikohtu 
järelevalve ülesanded olid ebaselged.  Algusaasatel valitsenud üldise arusaama järgi pidid 
järelevalvet halduri tegevuse üle teostama võlausaldajad pankrotitoimkonna kaudu. Praktikas 
tekitas valitud põhimõte aga probleeme, menetlused muutusid äärmiselt haldurikeskseteks.  
PankrS § 84, mis sätestab kohtu üldise järelevalvekohustuse pankrotimenetluse seaduslikkuse 
üle, kehtestati alles 2004. aastast.162 Praktikas on pankrotikohtu ülesannetest arusaamist 
mõjutanud oluliselt vastav Riigikohtu praktika.    

Kuna Eestis on käesolevaks ajaks tekkinud üldine arusaamine, et olukorras, kus halduri määrab 
kohus, peab kohus teostama halduri üle ka järelevalvet163 (ja seda sõltumata teiste 

                                                           
159 G. Pape., W.Uhlenbruck. Insolvenzrecht. Verlag C.H.Beck München 2002. 15 ptk II 
160 G.Pape, W. Uhlenbruck. Op.cit. 15.ptk IV.1.  
161 Directive 2012/30 EU muutmisettepanek.Op cit. Art 24.  
162 Kuna pankrotiseaduse vastuvõtmisel 1992. a oli seaduse väljatöötamisel paljuski eeskujuks Rootsi seadus, 
kus kohtul üldist järelevalvekohustust ei ole, on sellised valikud mõistetavad.   
163 Kohtu kohustust teostada järelevalvet kõigi kohtu poolt nimetatud isikute üle reguleerib ka TsMS § 4772 lg 1, 
mis kehtib alates 1. jaanuarist 2009.  
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võlausaldajate ja täitevvõimu järelevalve pädevustest), tuleks Eestil astuda  see samm 
kvaliteetsema ja efektiivsema järelevalve poole ning tagada pankdrotiasjade (tegelikult kõigi 
maksejõuetusasjade) menetlemine spetsialiseerunud ja vastava väljaõppe saanud kohtunike 
ning kohtujuristide poolt. Kohtujuristide kaasamine järelevalve teostamisse ei ole statistilist  
märgavat efekti menetluste efektiivsuse tõstmisele andnud (praktikas nad pigem siiski täidavad 
üksnes kohtunikku abistavat rolli, tegemata ise sisulisi otsustusi). Eestis puudub süsteemne 
pankrotikohtunike ja vastava valdkonna kohtujuristide süsteemne väljaõpe ning täiendõpe. 
Täiendõpe toimub Riigikohtu koolitusosakonna kaudu ja on juhuslik.  

Siinjuures on oluline märkida, et  juba 2011. aastal andis OECD Eestile soovituse kaaluda 
maksejõuetusasjadele spetsialiseerunud kohtute loomist, tagamaks kohtuotsuste kooskõla 
parimate majandus- ja finantsalaste praktikatega ning panustada ressursside paremasse 
jaotamisse. Sama leidis OECD 2015. aasta soovitustes, kaheldes Eesti kohtunike võimes 
tegeleda keeruliste maksejõuetusjuhtumitega.164  

5.5. Kohtunike spetsialiseerumise eelised ja ohud 
Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (CCJE) tunnustab ühe võimaliku 
spetsialiseerumisvaldkonnana pankrotiõigust. CCJE näeb spetsialiseerumises mitmeid  
eeliseid. Kohtunikul on raske tunda põhjalikult kõiki eluvaldkondi, kuid samas ühiskond nõuab 
kohtutelt üha enam professionaalsust ja tõhusust. Kohtunike spetsialiseerumisega saab tagada 
vajalike teadmiste ja kogemuste olemasolu oma töövaldkonnas. Põhjalikud teadmised teatud 
õigusvaldkonnas parandavad otsuste kvaliteeti,  edendavad kohtuotsuste järjekindlust ja 
soodustavad õiguskindlust. Spetsialiseerumine aitab  kohtunikel paremini mõista 
lahendamiseks esitatud asjade tausta ning seetõttu leida sobivaimad lahendused. 
Spetsialiseerumine võimaldab aidata kaasa kohtu tõhususele. Arvamuses on rõhutatud ühe 
spetsialiseerumisvaldkonnana pankrotiõigust.165   

Tervikpildi tekitamiseks tuleb käsitleda ka spetsialiseerumisega kaasneda võivaid ohte. CCJE 
arvamuses peetakse spetsialiseerumise suurimaks ohuks erikohtunike võimalikku eraldumist 
üldisest kohtunikkonnast. Kui konkreetses valdkonnas hakkab otsuseid tegema üksnes sama 
kohtunikerühm, võidakse hakata eelmisi otsuseid kordama, mis võib takistada kohtupraktika 
arenemist vastavalt ühiskonna vajadustele. Ka kipuvad õigusasjatundjad välja töötama 
kontseptsioone, mis on omased nende valdkonnale ja (tihti) tundmatud teistele juristidele, mis 
võib lõigata erikohtunikud ära teiste valdkondade õiguslikust reaalsusest. CCJE peab  
spetsialiseerumist võimalikuks piisava suurusega kohtutes. Spetsialiseerumisega seotud 
puudujääke võib aidata korvata kohtunike mobiilsus ja paindlikkus, kohtunikul peab olema  
tagatud õigus vahetada oma karjääreri jooksul kohtuniku ülesanded üldkohtuniku omadega ja 
vastupidi. 166  

Autor märgib, et kuna Eestis on kohtud suhteliselt väikesed (va Harju maakohus), siis on ka 
meil takistuseks spetsialiseerumisele kohtute väiksus, aga  tihti ka kohtunike endi soov jätta 
kitsamas valdkonna snagu maksejõuetusõigus spetsialiseerumata ning tegutseda 
üldkohtunikuna tsiviilvaidlustes. CCJE on rõhutanud vajadust austada kohtuniku soovi 

                                                           
164 OECD Economic Surveys: Estonia 2011, lk 30-31; OECD Economic Surveys: Estonia 2015, pp 16-17. 
165 Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (CCJE) arvamus nr 15(2012) kohtunike spetsialiseerumise kohta. 
Kättesaadav: Riigikohtu kodulehekülg.  
166 CCJE arvamus nr 15 (2012), op.cit.   
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spetsialiseeruda.167  Maksejõuetusasjade koondumist teatud spetsialiseerunud kohtunikegrupi 
kätte ja sellest tuleneva ühekülgse praktika kujunemist aitab ära hoida nii apellatsioonikohtute 
kui ka Riigikohtu  (kes ei peaks olema spetsialiseerunud) praktika, samuti asjakohased 
koolitused.  Alates 1. jaanuarist 2018 kehtiva kohtute seaduse § 37 lg 41 kohaselt kehtestab 
kohtute haldamise nõukoda kohtunike tööjaotusplaani koostamise täpsemad alused, sealhulgas 
kohtunike spetsialiseerumise põhimõtted. Seega on kohtunike spetsialiseerumine 
maksejõuetusasjadele ühe maakohtu piirides võimalik korraldada KHN-i vastava otsuse korral. 
Praegu kohustab seadus maakohtutes tööjaotusplaaniga tagama kohtunike spetsialiseerumise 
alaealistega seotud asjadele, ülejäänud osas on spetsialiseerumise otsustamine maakohtu 
üldkogu pädevuses tööjaotusplaani kinnitamisel arvestades KHN-i soovitusi.   

5.6. Kokkuvõte ja ettepanekud  
Autori arvamuse kohaselt  ei ole Eestis võimalik pankrotimenetluste efektiivsust tõsta kui 
me samal ajal ei tõhusta pankrotikohtu ülesandeid täitva kohtuniku tegevust. 
Tõhustamine saab toimuda eelkõige spetsialiseerumise ja valdkonnapõhise süsteemse 
koolituse kaudu.  
Kui säilitada pankrotimenetluses kohtu üldine järelevalve  menetluse seaduslikkuse üle, ning 
soov on arendada ettevõtete päästmise kultuuri,168 tuleb  seadusega tagada, et pankrotiasju 
menetleksid spetsialiseerunud ja selleks väljaõpetatud kohtunikud, kellele on tagatud abi 
kohtuametnikelt (kohtujuristidelt).  
Kehtiv õigus ei takista kohtunike spetsialiseerumist ühe maakohtu piires.  
Kompetentsi koondmaiseks tuleks kaaluda võimalust koondada pankrotiasjade menetlemine 
(vähemalt juriidiliste isikute osas) kindlatesse maakohtutesse (kohtumajadesse), kus on 
lihtsamini võimalik korraldada asjatundlik spetsialiseerumine. Juriidiliste isikute pankrotte (ja 
ka muid maksejõuetusmenetlusi) ei pea lahendatama kõikides maakohtute kohtumajades üle 
riigi. Füüsiliste isikute pankrottide ja kohustustest vabastamise menetluste osas võib osutuda 
vajalikuks säilitada menetlemise koha (kohtumaja) lähedus pankrotivõlgnikust füüsilise isiku 
elukohale. Samas on võimalik sellist distantsi küsimust kohtuga suhtlemisel edukalt ületada 
tehniliste lahendite kaudu (kaugkohtuistungid, Skype jms).  
Vastavalt tuleb muuta PankrS § 4 lg 1 (kohtute pädevus).  
 
Spetsialiseerumine maksejõuetusasjadele võiks alata sellest, et juba kohtuniku kohale konkursi 
väljakuulutamisel  on  spetsialiseerumine maksejõuetusvaldkonnale teada, mis  võiks   
konkureerima kutsuda just selle valdkonna häid spetsialiste/praktiseerivaid juriste.  
 
Tagada tuleb spetsailiseerunud kohtunike ja kohtujuristide väljaõppe ning täiendõppe süsteem 
kohtunike koolitusega tegeleva Riigikohtu koolitusosakonna kaudu.  
 
PankrS § 841  tuleb ümbersõnastada, kaotada kohtunikuabi pädevus pankrotimenetluses 
ning asendada see kohtujuristi pädevusega. Sama paragrahvi lg-t 3 tuleb täiendada ja 
jätta kohtuniku ainupädevusse füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses 
tehtavad otsustused, mis  puudutavad kohustustest vabastamise menetluse algatamist, 
kohustustest vabastamist või sellest keeldumist.    

5.7. Lihtsustatud (kohtulikud) maksejõuetusmenetlused 
 

                                                           
167 CCJE arvamus nr 15 (2012).op.cit.  
168 Directive 2012/30 EU muutmisettepanek. Op cit.  
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Riigikohus on avaldanud seisukohta, et menetlust tuleks muuta kiiremaks, tulemuslikumaks ja 
paindlikumaks. Selles osas mõned ettepanekud.  

 
1)Kui võlgniku ainukeseks varaks on pandiese, siis tuleks võimaldada pandipidajal  valida, kas 
ta soovib võlgniku pankroti väljakuulutamist ja pankrotimenetluse läbiviimist või soovib ta 
pankrotimenetluse lõpetamist pandiga koormamata vara puudumise tõttu ja pandieseme müüki 
väljaspool pankrotimenetlust. Pandieseme müügist saadud raha arvel tuleb katta kõik 
mõistlikud menetluskulud. Sellisel juhul likvideerib juriidilisest isikust võlgniku ajutine haldur 
/või selleks muu kohtu määratud isik kohtu järelevalve all ajaks, mil pandiese on müüdud ja 
menetluskuldu kaetud.  
2)Füüsilised isikud esitavad tihti pankrotiavalduse olukorras, kus nende suhtes on algatatud 
mitmeid erinevaid täitementlusi, mida menetlevad erinevad kohtutäiturid. Praegu ei võimalda 
täitemenetluse seadus võlgniku taotlusel täitemenetlusi ühe kohtutäituri kätte koondada, 
mistõttu kaob inimesel tervikpilt, ta peab suhtlema tihti väga paljude kohtutäituritega ja sellises 
olukorras otsustabki ta esitada pankrotiavalduse. Kui seadus võimaldaks täitemenetluste 
koondamist, ei pruugi võlgnik ise pankrotimenetlust vajalikuks pidada, samuti puudub 
füüsilisel isikul pankrotiavalduse esitamise kohustus.  
3)Saksa InsO § 270 sätestab võimaluse võlgnikule omavalitsemiseks. 169 Võlgnikul on õigus 
voliniku järelevalve all pankrotivara valitseda ja käsutada (käsutusõigus jääb alles), kui 
pankrotikohus on pankrotimenetluse algatamise määruses määranud omavalitsemise. Seda ei 
kohaldata tarbijate pankrotimenetlusele. Omavalitsemise määramine eeldab, et seda on 
taotlenud võlgnik ja teada ei ole asjaolusid, mis annavad põhjust avrata, et omavalitsemise 
määramine tooks endaga kaasa võlausaldajate kahjustamise. Pankrotitoimkonnal etuleb 
eelnevalt anda võimalus avaldada oma arvamust. Kui taotlust toetab ajutise pankrotitoimkonna 
ühehäälne otsus, loetakse, et omavalitsemise määramine ei ole võlausaldajate jaoks kahjulik. 
Kui omavalitsmeise taotlus rahuldatakse, sisi määratakse võlgnikule ajutise halduri asemel 
ajutine volinik. Volinik tegutseb pankrotikohtu järelevalve all. Volinik peab kontrollima 
võlgniku majanduslikku olukorda ja ärijuhtimist, samuti jälgima elmisele tehtavaid 
väljaminekuid. Kohustusi, mis ei ole seotud ettevõtte igapäevase tegevusega, saab võlgnik võtta 
ainult voliniku nõusolekul. Pankrotivõlausladajate nõuded tuleb esitada volinikule.  
 
Omavalitsemine on võimalik nii pankrotimenetluse algatamise menetluses (InsO § 270a, 
ajutine omavalitsemine) kui ka hilisemalt (pärast pankroti väljakuulutamist, kui seda taotleb 
võlausaldajate üldkoosolek ja sellele annab oma nõusoleku võlgnik InsO § 271).  
 
Omavalitsemisel on mitmeid eeliseid. Omavalitsemise võimalus võib olla võlgnikule ajendiks 
esitada pankrotiavaldus varakult, kuna see on niikuinii vältimatu. On ka riskid. Sageli on 
pankroti põhjustanud ettevõtlusalane läbikukkumine. Sellisle juhul on küsitav, kas võlgnikule 
või senisele juhatusele võiks veel usaldada ettevõtte tegevus ejuhtimine. Lisaks on oht, et 
võlgnik toimetab pankrotivara hulka kuuluvad esemed kõrvale või elesitab teatud 
võlausaldajaid. Kõik sõltub konkreetsets juhtumist.  
Saksa õiguskirjanduse kohaselt on omavalitsemine jäänud erandiks (2013. aastal ainult 1, 62% 
ettevõtte pankrottidest). Samas on ära märgitud seda, et tee omavalitsemiseni on alates 1. 
märtsist 2012 lihtsam, kuna võlgnik ja huvitatud võlausaldajad saavad juba pankrotimenetluse 
algatamise menetluses mõju avaldada ajutise omavalitsuse kohaldamisele InsO § 270a alusel.170 
Kui võlgnik taotleb hilisema pankrotimenetluse jaoks omavalitsemist ning kui see taotlus ei ole 
lausa ilmslegelt perspektiivitu, sisi jäetakse võlgnikule tema käsutusõigus alles juba 
pankrotimenetluse algatamise menetluses. Kohus ei pea kehtestama üldist käsutuskeeldu ega 
                                                           
169 U. Foerste, op.cit. lk 237-241.  
170 U. Foerste. Op.cit. lk 238.  
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määrama haldurit. Võlgnikule antaks eappi ajutine volinik. InsO § 270 a ei muuda midagi 
asjaolus, et kõikidest sel ajal tekkivatest nõuetest saavad tavalised pankrotinõuded. Juhtiva 
seisukoha kohaselt peaks pankrotikohtul olema seetõttu võimalus anda volitus tekitada teatud 
juhtudel massivõlga. 171 

 
Autori arvamuse kohaselt  eeldaks uute pankrotimenetluse alaliikide ja modifitseeringute 
kasutuselevõtt esmase eeldusena tugevat pankrotikohut, kes orienteerub väga hästi kõikide 
võimalike erimenetluste liikides ja nüanssides, suudab otsustada efektiivselt menetluse eeliste 
ja riskide osas ning valida konkreetse võlgniku jaoks sobivaim menetlusliik, samuti suudab 
tagada menetluse läbiviimise järelevalve.  
Vajalikud on selle tee valimisel ka normid, mis reguleerivad menetluse paindlikku 
ümberkujundamist ühest menetlusliigist teise.  
 
 
6. Aruandlus ja halduri toimik (PankrS § 60) 

6.1. Halduri aruandluskohustuse eesmärk ja aluspõhimõtted 
Halduri aruandluse kohustus teenib kohtu ja võlausaldajate õigust saada menetluse käigu ja 
menetluskulude kohta informatsiooni. Aruandlus peab tagama menetluse (sh menetluskulude) 
läbipaistvuse. Halduri aruandluskohustus on kohtu järelevalvekohustuse toimida saamise 
eeldus. Kohus ei lase endale mitte vahetevahel aru anda, vaid kohus peab teostama järelevalvet 
kui püsiva kohustusena, mille tõttu võib kohus nõuda informatsiooni igal ajal, ilma et selleks 
oleksid olemas pidepunktid halduri poolt tema kohustuste rikkumise kohta.172 Ka UNCITRALi 
juhistes ollakse seisukohal, et halduri põhikohustuste hulka kuulub perioodiline teabe andmise 
kohustus kohtule ja võlausaldajatele, kusjuures antav teave peaks  kajastama mh varade müügi 
ja müüghindadega seotud küsimusi, ülevaadet müügikuludest ja muud sellist informatsiooni, 
mida kohus või pankrotitoimkond peavad vajalikuks mõistlikult nõuda, samuti andmeid kulude 
ja vara kohta, mida ei ole veel õnnestunud müüa ja mis on halduri haldamisel.173   

Tõhusa järelevalve eelduseks on see, et kohtul on piisavalt tõest informatsiooni menetluse käigu 
ja ametisse nimetatud isiku tegevuse kohta. Asjakohane teave menetluse käigu kohta võimaldab 
kohtul vajadusel ametisse nimetatud isikut nõustada, teha kohtu pädevuses olevaid 
menetluslikke otsustusi, hinnata kohtu poolt ametisse nimetatud isiku tegevust, mh otsustada 
isiku vabastamine, kui selgub, et isik ei täida oma kohustusi. Kontrollida ja mõjutada saab ka 
tegevusetust, st mittehaldamist. Teavet võib kohus nõuda igal ajal. Kohtu teabe saamise õigust 
tagab ametisse nimetatud isiku aruandluskohustus. 

6.2. Kehtiv õigus 
Ühinguõiguslikud ja maksuõiguslikud raamatupidamis- ja aruandekohustused jääva dkehtima. 
Pankrotivaraga seonduvalt peab neid kohustusi täitma pankrotihaldur.  

Ajutise halduri, pankrotihalduri ja usaldusisiku aruandluskohustus kohtule ja võlausaldajatele 
on kehtivas pankrotiseaduses reguleeritud järgmiselt:  

Ajutisel halduril on kohustus esitada aruanne talle pandud ülesannete täitmise kohta koos 
arvamusega maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta (PankrS § 22 lg 5).  

                                                           
171 U. Foerste. Op.cit. lk 243.  
172 G.Pape. W.Uhlenbruck. Insolvenzrecht. Verlag C.H. Beck München 2002  lk 157.  U. Foerste. Op. cit. Lk 24.  
173 UNCITRAL  p 49 lk 179.  
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Pankrotihalduril on kohustus esitada järgmised aruanded: kuluaruanded iga kolme kuu 
möödudes (PankrS § 66 lg 1), tegevusaruanne ametist vabastamise soovist teatamisel (PankrS 
§ 68 lg 1), ettekanne võlausaldajate esimesel üldkoosolekul võlgniku majandusliku olukorra ja 
maksejõuetuse põhjuste kohta (PankrS § 127 lg 1); ettekanne pankrotivara kohta (PankrS              
§ 132, sh nõuded ettekande sisule lg-s 1), lõpparuanne (PankrS § 162, sh nõuded lõpparuande 
sisule lg-s 2) või muu aruanne pankrotimenetluse lõpetamisel (PankrS § 158 lg 3, 161 lg 3). 
Kui pankrotimenetlust ei ole lõpetatud kahe aasta jooksul, peab haldur esitama vahearuande iga 
järgneva kuue kuu järel kuni pankrotimenetluse lõpuni (PankrS § 165 lg-d 1 ja 2). Usaldusisikul 
on kohustus esitada aruanne võlgniku kohustustest vabastamise menetluse lõpuks (PankrS § 
172 lg 4). 
Pankrotihalduri aruandeks oma sisult saab lugeda ka kohtule esitatud jaotusettepanekut (PankrS 
§143), mille sisuks on lisaks tunnustatud nõuetele, nende rahuldamisjärkudele ja jaotistele  
andmed iga pandieseme müügist saadu kohta, pankrotivarasse laekunud ja jaotamisele kuuluva 
pankrotivara kohta ja andmed müümata ning teistelt isikutelt saada oleva vara kohta, andmed 
PankrS § 146 lõikes 1 nimetatud väljamaksete kohta. Nimetatud aruanne tuleb kohtule esitada 
60 päeva jooksul viimase nõuete kaitsmise koosoleku toimumisest arvates (lg 2)174. 
Jaotusettepaneku esitamise aeg on sõltuv asjaolust, kas nõuete vaidlused kohtus on pooleli. 
Kohtulike vaidluste korral nõuete või nende rahuldamisjärkude üle tuleb jaotusettepanek 
esitada kohtule viivituseta pärast nimetatud kohtuvaidluste lahendamist (lg 3).175   
PankrS § 69 lg 1 kohaselt võib kohus haldurilt igal ajal nõuda teavet pankrotimenetluse käigu 
ja halduri tegevuse kohta. 
Kõik menetluses koostatavad dokumendid peab haldur koondama pankrotimenetluse 
toimikusse (PankrS § 60 lg 1).  

Nõuded aruannete vormile ja sisule ning halduri toimikule on kehtestatud  PankrS § 60 lg-te 1 
ja 5 alusel justiitsministri 30. detsembri 2009 määrusega nr 48 „Pankrotihalduri toimikule ja 
pankrotimenetluses koostatavatele dokumentidele esitatavad nõuded“ 176. Arvestada tuleks ka 
TsMS §-des 334, 336 ja 339 menetlusdokumendile ja selle lisadele esitatud nõudeid. Määruse 
§ 2 lg 1 kohaselt peab halduri koostatud dokument olema eesti keeles selgesti loetavas 
arvutikirjas A4 formaadis. Dokumendi koostamisel tuleb juhinduda «Pankrotiseadusest», 
«Raamatupidamise seadusest», justiitsministri määrusest ja muudest pankrotimenetlust 
reguleerivatest õigusaktidest, järgides head haldustava. Põhjendatud juhul võib haldur koostada 
dokumendi võõrkeeles. Miinimumnõuded aruandluse sisule on määrusega sätestatud ajutise 
halduri aruandele, halduri tegevusaruandele kohustuste täitmisest vabastamisel, PankrS § 165 
lg 5 alusel esitatavale halduri vahearuandele  ja halduri kui usaldusisiku aruandele. Nõuded 
pankrotihalduri lõpparuande sisule on sätestatud PankrS § 162 lg-s 2. 

Alates 1. jaanuarist 2017 tuleb halduril toimikut pidada digitaalse dokumentide koguna. 
Määruse kohaselt peab haldur toimikut elektrooniliselt veebipõhise andmekoguna. Kui toimiku 
pidamine elektroonilises andmekogus ei ole ajutiselt tehniliselt võimalik, võib haldur pidada 

                                                           
174 Lähtudes asjaolust, et nõuded pankrotimenetluses tuleb võlausaldajatel esitada kahe kuu jooksul pankrotiteate 
väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates (PankrS § 193 lg 1), nõuete kaitsmise koosolek tuleb 
halduril läbi viia mitte varem kui üks kuu ja mitte hiljem kui kolm kuud pärast PankrS § 193 lg-s 1 nimetatud 
tähtaja möödumist, tuleks halduril üldjuhul, kui ei toimu kohtuvaidlusi nõuete või nende rahuldamisjärkude üle, 
esitada kohtule jaotusettepanek mitte hiljem kui  seitse kuud pärast võlgniku pankroti välja kuulutamist.  
175. Praktikas võib see tähendada seda, et haldur esitab kohtule jaotusettepaneku   kolm ja rohkem aastat pärast 
viimase nõuete kaitsmise koosoleku toimumist.  
176 RTL 2010, 1,5.  
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toimikut pabertoimikuna. Pabertoimikusse lisatud dokumendid salvestatakse esimesel 
võimalusel elektroonsesse toimikusse.  

Käesoleval ajal puudub halduritel digitaalse toimiku pidamiseks nn ühtne sellel eesmärgil 
loodud infosüsteem ja haldurid peavad digitaalset toimikut Pilves.177 

PankrS § 55 lg 3  5 kohaselt annab haldur oma tegevusest aru ja esitab pankrotimenetluse kohta 
andmeid kohtule, järelevalveametnikule ja pankrotitoimkonnale.  
Revisjoni lähteülesandes on märgitud, et praktikas on problemaatiline selliselt sätestatud 
aruandluskohustuse tõlgendamine, sest teabe andmise kohustus jääb ebaselgeks. Nimetatud 
seisukohaga ei saa nõustuda. PankrS § 55 annab üldsättena loetelu halduri seadusega sätestatud 
põhikohustustest ja õigustest, mille täpne sisu on avatud muudes pankrotiseaduse sätetes. Ka 
halduri aruandluskohustus on täpsemalt reguleeritud teistes pankrotiseaduse sätetes.  Vajalik 
oleks aruannete esitamisel ühes menetluses lähtuda järjepidevuse põhimõttest ja esitada 
aruanded kohtule viisil, mis võimaldab kohtul aruandlusega tutvumisel saada terviklik 
ülevaade menetluse käigust ja ametisse nimetatud isiku tegevusest. Nimetatud põhimõtet  
ei ole seadusega sätestatud, kuid selle saab tuletada aruandluse eesmärgist. Riigikohus on 
korduvalt märkinud, et tegelik ülevaade menetlusest tekib ikkagi alles lõpparuande 
kinnitamisel,178 mistõttu peab kohus halduri aruandluse kaudu saama tervikpildi kõigest, mis 
on menetluses olulist.    
 
Ülevaate halduri aruannete omavahelistest seostest saab järgmisest tabelist. 179 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
177 Info saadud vestlustest halduritega.  
178 RKTKm 11. mai 2016, nr 3-2-1-27-16 p 11.   
179 Koostanud T. Saarma.  
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6.3. Välisriikide õigus 
Saksa õiguse kohaselt võib kohus nõuda haldurilt igal ajal informatsiooni pankrotimenetluse, 
selle läbiviimise ja äriühingu juhtimise  kohta. Kui haldur ei täida oma kohustust, on kohtul 
õigus pärast eelnevat hoiatust haldurile määrata karistusraha (InsO § 58 lg 1, 2). Halduril on 
kohustus anda informatsiooni kohtule ja mitte üksikutele võlausaldajatele. Võlausaldajatele 
peab haldur andma informatsiooni aruandekoosolekul (InsO § 156) ja eraldamsiõigusega 
nõudega võlausaldajale (InsO § 167, § 168). Tavapärane on halduri kirjalik regulaarne aruanne 
(iga 6 või 12 kuu järel), kuid ka halduri poolt antav suuline informatsioon.180 

Võlausaldajad saavad informatsiooni nõuda kollegiaalse organina (InsO § 66 ja § 79), 
üksikvõlausaldaja saab informatsioonikoosolekutel osaledes ja kohtu toimikutest. 181 Toimkond 
saab informatsiooni nõuda InsO § 69 alusel.182 

Hollandis esitab haldur avaliku aruande oma tegevuse ja pankrotimenetluse käigu osas igas 
kvartalis (Hollandi pankrotiseaduse § 96).  Halduritel on saanud tavapraktikaks nende aruannete 
avaldamine online-is kas oma büroo kodulehel ja/või http.//www.curatoren.nl. Võlausaldajad 
saavad nendest dokumentidest nõuda koopiaid.183 

Lätis reguleerib halduri üldist kohustust anda teavet menetluse käigu kohta Läti 
pankrotiseaduse § 26 lg 3 p 2. Rootsis sätestab halduri aruandluskohustuse Rootsi 
pankrotiseaduse 7. ptk § 15. Pankrotivara ja võlgniku maksejõuetuse põhjuste aruanne tuleb 
halduril esitada kohtule, järelevalve organile ja igale sooviavaldanud võlausaldajale  nii ruttu 
kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 6 kuud pärast pankroti välja kuulutamist.  

Soomes on halduril kohustus esitada aruandeid ja anda informatsiooni reguleeritud Soome 
pankrotiseaduse ptk 11 lg-tega 1 ja 3. Halduril on aruandluskohustus pankrotitoimkonnale  
vähemalt 1 kord aastas, toimkond võib määrata haldurile ka lühema tähtaja.  Soovi korral on 
aruanne kättesaadav kõigile võlausaldajatele. Järelevalve pankrotihalduri tegevuse üle toimub 
vastava seaduse (109/1995 laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta) alusel ning järelevalvet 
teostab  pankrotiombudsman (§ 1 lg 2)184  Halduril on kohustus anda pankrotiombudsmanile 
viivituseta igasugust informatsiooni, mida viimane  järelevalve teostamiseks vajab. 185 

Halduri aruanne pankrotivara ja võlgniku kohta (sh vara ja võlgade nimekiri, maksejõuetuse 
põhjused, andmed raamatupidamise kohta, andmed võlgnikule ja tema lähikondsetele makstud 
tasude kohta, asjaolud ärikeelu kohaldamise vajalikkus ekohta, vaajdus eriaudidi järele jms. ) 
Aruanne tuleb esitada kohtule, prokurörile, võlgnikule, suurematele võlausaldajatele ja ka 
teistele võlausaldajatele nende nõudmisel. Aruanne tuleb halduril esitada üldjuhul kahe kuu 
jooksul pankroti väljakuulutamisest (Soome pankrotiseaduse 9 ptk. §-d 1 ja 2).  

Soome ja Eesti regulatsioonide võrdlemisel tuleb arvestada asjaoluga, et Soomes on peamine  
järelevalveorgan võlausaldajad ise, kellele on antud avarad võimalused teabe nõudmisel, samuti 
on selline õigus ka pankrotiombudsmanil. Eestis on peamine menetlusosalistest sõltumatu 

                                                           
180 Commentary on the German Insolvency Code. Op.cit. p.163.  
181 Commentary on the German Insolvency Code. Op. cit. P 187. 
182 Commentary on the German Insolvency Code. Op.cit. pp 178-179.  
183 Commencement of Insolvency Proceedings. Netherlands. Op.cit. P 450-451. 
184 http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1995/en19950109.pdf 26.11.2017 
185 Laki konkurssipesinen hallinnon valvonnasta 109/1995. § 3 lg 1.  
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järelevalveorgan kohtus, mistõttu peavad halduri üldised kohustused teabe andmisel olema 
sätestatud seadusega. E-lahenduste laialdasema kasutusele võtuga saaks halduri aruandluse 
põhimõtteid kindlasti muuta selles suunas, et halduri halduskoormust   kirjeldavate aruannete 
koostamisel vähendada. Ka peaks kogu tutvumine aruannetega olema võimalik halduri 
elektroonilise toimiku abil kohtule ja menetlusosalistele sobival ajal.    

6.4. Huvigruppide seisukohad. 
Huvigrupid on arvamusel, et halduri aruandluskohustust tuleks leevendada ja aruannete 
esitamise perioode ja tähtaegu tuleks pikendada. Soovitatakse pikendada PankrS § 66 lg-st 1 
tulenevat menetluskulude jooksva aruandluse 3-kuulist tähtaega 6 kuuni (Advokatuuri MÕK, 
KPK) ja PankrS § 132 lg 3 ettekande esitamiseks kehtestatud 3-kuulist tähtaega 6 kuuni 
(Advokatuuri MÕK). Samal ajal peavad huvigrupid oluliseks järelevalve tõhustamist halduri 
tegevuse üle.  

Autor peab seisukohti teatud ulatuses vastuolulisteks. Järelevalvet ei saa tõhustada olukorras, 
kui samal ajal leevendada nõudeid halduri aruandlusele. Ettepanekute tegijad on sisuliselt 
seisukohal, et kohus ja võlausaldajad peaksid halduri tegevuse üle saama informatsiooni  üks 
kord poolaastas, sh puudub halduril sellisel juhul  pankrotimenetluse esimese kuue kuu jooksul 
igasugune seadusest tulenev aruandluskohustus. Põhjendatud ei ole KPK arusaam, et kuna 
aruande esitab haldur üksnes kohtule ja pankrotitoimkonnale, siis ei muutuks võlausaldajate ja 
võlgniku jaoks midagi. Võlgnikul on õigus tutvuda halduri toimikuga ja pankrotiasja 
kohtutoimikuga (PankrS § 911 ). PankrS § 132  järgse ettekande peab haldur esitama igale 
võlausaldajale, kes seda nõuab (lg 4). Riigikohus on oma ettepanekutes186 tauninud 
pankrotimenetluses haldurikeskset lähenemist ja paraku aruandluse regulatsioonide 
leevendamisega me toimiksime vastupidiselt, st arvestaksime üksnes halduri halduskoormust. 
Aruandluskohustuse vähendamine ei oleks kooskõlas ka avaliku huviga pankrotimenetluste 
läbiviimise vastu.   

Nõustuda ei saa ettepanekuga pikendada pankrotivara kohta esitatava ettekande esitamise aega 
6 kuuni pankroti väljakuulutamisest. Tegemist on halduri keskse ettekande (aruandega), millest 
peab nähtuma ka pankrotimenetluse edasine käik ning selle esitamine peab toimuma 
pankrotimenetluse võimalikult varajases faasis. Samalaadsete ettekannete esitamise tähtaeg 
Soomes on 2 kuud ja  Rootsis esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 6 kuud pärast pankroti 
välja kuulutamist. PankrS § 132 lg 3 võimaldab tähtaega pikendada. Halduri halduskoormust 
seaduses sätestatud aruannete koostamisel saab vähendada aruannetele kehtestatud selgete 
formaliseeritud vormi- ja sisunõuete kehtestamisega, samuti nn kirjeldava aruandluse tagamine 
e-lahenduste abil. Kohtu määratud juhtudel PankrS § 69 lg 1 alusel saab kohus ise määrata 
küsitava teabe andmise vormi ning sisu nõuded (välistatud ei ole teabe andmine e-kirja teel ja 
ka suuliselt).  

PankrS § 66 lg-s 1 sätestatud kulude perioodilise aruande (iga 3 kuu järel alates pankroti 
väljakuulutamisest) kehtestamise eesmärk187 oli vältida olukordi, kus halduri tehtud kulutused 
oleksid selgunud alles menetluse lõppfaasis, sest kuni 1. jaanuarini 2010 kehtinud 
pankrotiseadus ei pannud haldurile kohustust teavitada kohut perioodiliselt 
pankrotimenetlusega seotud kuludest.  Menetluse jooksul tekkinud kulutused võis haldur 
                                                           
186 Maksejõuetuse revisjoni lähteülesande projekt. lk 99.  
187 Nimetatud kohustus hakkas halduri suhtes kehtima alates 1. jaanuarist 2010 
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pankrotitoimkonna nõusolekul katta jooksvalt pankrotivara arvel ja kohus kontrollis halduri 
kohustuste täitmiseks tehtud kulutuste vajalikkust ja põhjendatust alles lõpparuande 
kinnitamisel. Seaduseelnõu seletuskirjas põhjendati muudatust kulude aruandluses sellega, et 
kohtul ja toimkonnal oleks pidevalt ülevaade tehtavatest kulutustest, mis võimaldab neil kiiresti 
reageerida võimalike väärilmingute korral. Samuti on halduritel enestel hea ülevaade, milliseid 
kulusid nad on kandnud, ning nad ei pea muretsema, et pikaajaliste menetluste puhul menetluse 
alguses tehtud kulutused dokumentide kadumise tõttu hiljem hüvitamata jäävad.  Samuti olid 
eelnõu seletuskirja koostajad arvamusel, et  kohus vabaneb kulutuste põhjendatuse 
kontrollimisest, kui haldur on need teinud pankrotitoimkonna nõusolekul. See omakorda peaks 
kiirendama menetluse kulgemist ja lõppkokkuvõttes suurendama ka menetluse usaldusväärsust 
(lõpparuande kinnitamisel peab kohus vähem analüüsima kulutuste vajalikkust ja saab enam 
pühenduda muude oluliste aspektide hindamisele).188 Kohtu rolli vähenemist sellises olukorras 
kulude kontrollimisel ei ole küll Riigikohtu hilisem praktika aktsepteerinud, mistõttu võib 
ettepanekuga nõustuda. 11. jaanuaril 2018 on esitatud Riigikogule ka pankrotiseaduse 
muutmise eelnõu PankrS § 66 lg 1 järgse tähtaja muutmise kohta. Kohus võib alati haldurit 
kohustada teisiti.  Kohs ja pankrotitoimkond peaksid halduri kuludest saama ülevaate igal ajal 
vastava e-lahenduse kaudu, mistõttu ei peaks seadusega enam üldse reguleerima kulude 
aruannete esitamise tähtaegu.     

6.5.Kokkuvõte ja järeldused.  

Halduril on menetlust läbivalt aruandluskohustus kohtu, järelevalveametniku ja  
pankrottoimkonna ees (§ 55 lg 3 p 5).189 Samas praktikas toimuvad menetlused ikkagi 
suhteliselt stiihiliselt, ilma eelneva planeerimiseta, sh selgub halduri kulu (sh tasu) suurus alles 
menetluse lõpus.  

Menetluse läbipaistvuse huvides on vajalik kohustada haldurit pankrotimenetlust planeerima, 
sh andma juba menetluse alguses (pärast pankroti välja kuulutamist) eelhinnang menetluse 
kulukuse (sh halduri tasu) osas. Teatud määral kannab sama eesmärki PankrS § 132 sätestatud  
halduri ettekanne pankrotivara kohta, mille haldur peab esitama hiljemalt kolm kuud pärast 
pankroti väljakuulutamist kohtule ja pankrotitoimkonnale, samas ei kohusta see norm selgelt 
haldurit oma tegevust (sh kulusid) planeerima. Seadusest ei nähtu selgelt, mis on selle aruande 
esitamise eesmärk ja millised on kohtu ja pankrotitoimkonna õigused ja kohustused ettekande 
saamisel.  PankrS § 132 aruandest tuleks kujundada menetluse planeerimise vahend, mille 
alusel haldur viib menetlust läbi ja see (ning järgnevad aruanded) annab kohtule 
võimaluse menetluse läbiviimist kontrollida ja teha haldurile ettepanekuid (ettekirjutusi) 
menetluse läbiviimiseks.  Seepärast tuleb nimetatud aruanne/ettekanne esitada ka võimalikult 
peatselt pärast pankroti väljakuulutamist.  

Halduri aruandluskohustuse  piiride ja täpsete tähtaegade määratlemisel seadusega  peab 
arvestama ja olema kooskõlas kogu järelevalveorganisatsiooni toimimisega 
pankrotimenetluses. Kui järelevalve raskus lasub kohtul, siis peaks seadusega olema sätestatud 
ka kindlamad tähtajad ja raamid tagamaks halduri kohustus esitada aruandeid ja sealtkaudu 
kohtule vajalik informatsioon järelevalve teostamiseks.  

                                                           
188 Kohtutäituri seaduse eelnõu (462SE) seletuskiri.  
189 Vt ka UNCITRAL p 49 lk 179 
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Vajalik on välja töötada aruandluse vormid viisil, mis tagaks aruandluse selguse, asjakohasuse, 
järjepidevuse ja ülevaatlikkuse. Aruandluse maht ja sisu tulev unifitseerida, et see ei sõltuks 
üksnes asja menetleva halduri (ja kohtu) diskretsioonist. Piisavaks ei saa pidada justiitsministri                   
30. detsembri 2009 määrusega nr 48 „Pankrotihalduri toimikule ja pankrotimenetluses 
koostatavatele dokumentidele esitatavad nõuded“ sätestatut. Halduri halduskoormust seoses 
aruandlusega saab vähendada aruandluse muutmisega digitaalseks, mis tagaks ka kohtule 
esitatud aruannetega tutvumise menetlusosalistele, kui kohus ei ole otsustanud teisiti.190 

Enne II maailmasõda toimus pankrotimenetluses peetav aruandlus kahe nöörraamatu 
põhimõttel. Järelevalve hõlbustamiseks andis kohus igale konkursivalitsusele kaks 
nöörraamatut, kuhu märgiti sisse kõik pankrotti puudutavad küsimused: esimesse araamatusse 
märgiti kõik sissetulnud ja väljaläinud paberid ja dokumendid, teise raamatusse kõik tulud ja 
kulud. Iga aasta lõpul saadet need nöörraamatud kohtule kontrolliks.191 Põhimõtteliselt peab 
kaasaegne elektrooniline aruandlusviis  toimuma samal lihtsal põhimõttel ning kirjeldavad 
andmed ( sh varade nimekiri, andmed müügi kohta, kulud) iga pankrotimenetluse kohta peavad 
olema kohtule, haldusjärelevalve teostajale ja menetlusosalistele kättsaadavad jooksvalt, ilma 
eraldi nn aruandeid vormistamata (erand halduri analüütilised aruanded).  Kui halduri aruandlus 
toimub ühtsete vormide alusel ja digitaalselt, peaks see tagama kohtule ja võlausaldajatele 
ülevaate pankrotivaraga seotud halduri kuludest ja tuludest pidevalt ja mitte üksnes iga kolme 
või kuue kuu järel.  

6.6.Ettepanekud õigusloomeks ja parimateks praktikateks.  

Halduri aruandlusesse tuleks suhtuda seoses digitaliseerimisega teisiti kui senini. Eristada 
tuleks kirjeldavaid ja analüütilisi aruandeid. NN k irjeldavad andmed menetluse kohta 
peavad olema kohtule, järelevaveorganile ja pankrotitoimkonnale kätte saadavad halduri 
e-toimiku kaudu jooksvalt ja igal ajal. Kas haldur teeb toiminguid, mis ta seaduse järgi 
on kohustatud tegema, peab kajastuma jooksvalt halduri poolt peetavas menetluse 
digitoimikus.  

Seadusega tuleb reguleerida halduri analüütiliste aruannete sisu ja esitamise tähtaegu. 
Haldurite kutseorganisastioon(id) peaksid ise kehtestama oma liikmetele aruandlusele 
esitatavad nõuded, mis tagaks halduri aruannete unifitseeritusse ja ülevaatalikkuse. 
Pankrotiombudsmani institutsiooni loomisel peaks olema kaasatud ombudsman.    

Haldur peab kohtule ja võlausaldajatele pankrotimenetluse ja selle kulude kohta teabe 
andmisel (aruandluse koostamisel) lähtuma järjepidevuse põhimõttest ja tagama ülevaate 
menetluses toimuvast. Kohtul ja pankrotitoimkonnal on õigus nõuda haldurilt aruannet 
ka menetluses tekkinud üksikprobleemide kohta.  

Tõsta tuleb PankrS § 132 alusel esitatava aruande tähendust pankrotimenetluse 
planeerimisel. 

                                                           
190 Diskuteeritav on küsimus, kas osa halduri aruandlusest võiks/peaks olema ainult kohtule tutvumiseks, näiteks 
küsimustes, milles haldur käsitleb probleeme seoses võlgniku rikkumistega, võlgniku ärisaladusega seotud 
küsimused jms. Nimetatud aruandlus võib muutuda võlausaldajatele kättesaadavaks hiljem (hiljemalt menetluse 
lõpetamise ajaks).  
191 A.Piip. lk 423.  
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Sisse tuleb viia halduri poolne eelhinnnagu andmine I võlausaldajate üldkoosolekul 
menetluse kulukuse osas. Ülevaade tuleb anda enne hääletust halduri ametisse 
nimetamise osas.  

Vajalik on e-lahendus, kus on võimalik tutvuda kohtul kõikide halduri toimiku 
materjalidega ja kuhu saaksid juurdepääsu ka võlgnik ning võlausaldajad (nende jaoks 
vajalikus ulatuses).  

  

 

 

LISA 1 

Ettepanekud seaduse muutmiseks (muudatused on esitatud kehtiva seaduse 

tekstis kollase värviga ).  

 

 
PankrS § 43 Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus 
Täiendada regulatsiooni halduri rolliga käimasolevas kriminaalmenetluses. 
Vastavalt täiendada/muuta ka KrMS § 36.   
 
3. peatükk PANKROTIMENETLUSE ORGANID  

1. jagu Pankrotihaldur  

§ 54.  Pankrotihalduri kutsetegevus 

  Pankrotihalduri kutsetegevuseks on pankrotimenetluste läbiviimine, tegutsemine juriidilise 
isiku sundlõpetamise korral kohtu poolt määratud likvideerijana ja saneerimisnõustajana ning 
õigusaktidega pandud teiste ülesannete täitmine. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 541.  Haldur 

 (1) Pankrotihaldur (edaspidi haldur) teeb pankrotivaraga seonduvaid tehinguid ja muid 
toiminguid. Halduri tegevuse tulemusena tekkivate õiguste ja kohustuste kandjaks on võlgnik, 
kui seadusest ei tulene teisiti. Haldur osaleb oma ülesannetest tulenevalt poolena võlgniku 
asemel kohtus pankrotivaraga seotud vaidlustes.  
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]  

 (2) Kui pankrotimenetluse läbiviimiseks on määratud mitu haldurit, võib pankrotivaraga 
tehinguid või muid toiminguid teha iga haldur, kui kohus ei ole halduri nimetamisel ette 
näinud, et haldurid võivad tehingu või muu toimingu teha üksnes ühiselt. Kolmandate isikute 
suhtes kehtib ühine tehingu või muu toimingu tegemise nõue ainult juhul, kui see on kantud 
vastavasse registrisse. 
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 (3) Juriidilisest isikust võlgniku pankrotimenetluse korral võib haldur teha pankrotivaraga 
kõiki tehinguid ja õigustoiminguid. Halduri tehingu või muu toimingu tegemise õigust saab 
piirata kolmandate isikute suhtes üksnes käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud viisil. 

 (4) Füüsilisest isikust võlgniku pankroti puhul võib haldur teha pankrotivaraga ainult neid 
tehinguid ja õigustoiminguid, mis on vajalikud pankrotimenetluse eesmärgi saavutamiseks ja 
halduri ülesannete täitmiseks. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 55.  Halduri põhikohustused ja õigused 

 (1) Haldur kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagab seadusliku, 
kiire ja majanduslikult otstarbeka pankrotimenetluse. 

 (2) Haldur peab oma kohustusi täitma korralikule ja ausale haldurile omase hoolega ning 
arvestama kõigi võlausaldajate ja võlgniku huve. Haldur täidab oma kohustusi isiklikult. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (3) Haldur: 
 1) selgitab välja võlausaldajate nõuded, valitseb pankrotivara, korraldab selle moodustamise 
ja müügi ning pankrotivara arvel võlausaldajate nõuete rahuldamise; 
 11) selgitab välja võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjused ja aja; 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  
 2) korraldab vajadusel võlgniku majandustegevuse jätkamise; 
 3) viib vajadusel läbi juriidilisest isikust võlgniku likvideerimise; 
 4) annab seaduses ettenähtud juhtudel teavet võlausaldajale ja võlgnikule; 
 5) annab oma tegevusest aru ja esitab pankrotimenetluse kohta andmeid kohtule, 
järelevalveametnikule ja pankrotitoimkonnale; 
 51) [kehtetu - RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  
 6) täidab muid seadusest tulenevaid kohustusi. 

 (31) Halduril on õigus dokumendi ärakirja taotlenud isikult saada hüvitist dokumendi ärakirja 
tegemise eest. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (32) Halduri hüvitis dokumendi koopia valmistamise eest on: 
 1) A4 formaadis lehekülje eest 0,31 eurot; 
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  
 2) A3 formaadis lehekülje eest 0,44 eurot. 
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  

 (33) Kui võlgniku maksejõuetuse põhjuseks on raske juhtimisviga, on haldur kohustatud 
esitama kahju hüvitamise nõude raskes juhtimisveas süüdi oleva isiku vastu kohe, kui nõude 
esitamiseks on piisav alus. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (4) Lisaks halduri seaduses sätestatud õigustele on halduril ka käesoleva seaduse § 22 lõikes 
3 nimetatud ajutise halduri õigused. 
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§ 56.  Haldurile esitatavad nõuded 

 (1) Halduriks võib olla Pankrotiombudsmani juures halduri tegutsemisõiguse registreerinud 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi koda) kutsekogu, Eesti Advokatuuri või 
Audiitorkogu liikmeks olev füüsiline isik: 
 1) füüsiline isik, kellele on koja poolt antud haldurina tegutsemise õigus; 
 2) vandeadvokaat; 
[RT I, 21.12.2012, 1 - jõust. 01.03.2013]  
 3) vandeaudiitor; 
[RT I, 12.11.2010, 1 - jõust. 15.11.2010]  
 4) kohtute seaduse § 47 lõike 1 punktile 1 vastava haridustasemega kohtutäitur. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (11) Haldurina võib tegutseda ka välisriigi kutsekvalifikatsiooni omandanud isik, kui tema 
kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse 
kohaselt. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud pädev 
asutus on Justiitsministeerium. 
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]  

 (2) Halduril peab olema kohtu ja võlausaldajate usaldus. 

 (3) Haldur ei tohi olla kohtu töötaja ning ta peab olema sõltumatu võlgnikust ja 
võlausaldajatest. Andes kohtule nõusoleku haldurina tegutsemiseks, kinnitab isik kirjalikult, 
et ta on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 

 (4) Halduriks ei või olla asja menetleva kohtuniku ega kohtunikuabi lähikondne. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 57.  Haldurina tegutsemise õigus 

 (1) Haldurina tegutsemise õigus antakse teovõimelisele füüsilisele isikule, kes: 
 1) on omandanud riiklikult tunnustatud magistrikraadi bakalaureusekraadi või sellele vastava 
kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses ja kellel on vähemalt 
kaheaastane töökogemus rahanduse, õiguse, juhtimise või raamatupidamise valdkonnas või 
kes on omandanud riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni 
Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses; 
 2) on aus ja kõlbeline; 
 3) valdab kõnes ja kirjas eesti keelt; 
 4) on sooritanud halduri eksami kohtutäituri seaduse §-s 95 sätestatud korras; 
 5) on läbinud halduri väljaõppe kohtutäituri seaduse §-s 96 sätestatud korras. 

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud bakalaureuse- või magistrikraadi 
asemel võib isik olla omandanud ka bakalaureuse- või magistrikraadile vastava välisriigi 
kvalifikatsiooni. 

 (3) Vandeadvokaat, vandeaudiitor ning kohtute seaduse § 47 lõike 1 punktile 1 vastava 
haridustasemega kohtutäitur ei pea haldurina tegutsemise õiguse saamiseks sooritama halduri 
eksamit ega läbima väljaõpet. Haldurina tegutsemise õiguse saab ta koja kutsekogu liikmeks 
vastuvõtmisega. Nimetatud isik võetakse koja kutsekogu liikmeks tema kirjaliku avalduse 
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alusel. 
[RT I, 21.12.2012, 1 - jõust. 01.03.2013]  

 (4) Väljaõpet ei pea läbima halduri eksami sooritanud isik, kes on töötanud vähemalt kolm 
aastat õigusalast, majandusalast või finantsjuhtimisalast kõrgharidust nõudval tööl. 

 (5) Halduri eksami sooritanud ja seaduses ettenähtud juhul väljaõppe läbinud isik esitab koja 
haldurite kutsekogu juhatusele (edaspidi kutsekogu juhatus) kirjaliku taotluse haldurina 
tegutsemise õiguse saamiseks. Taotlus esitatakse hiljemalt ühe aasta möödumisel halduri 
eksami sooritamisest. Kutsekogu juhatus otsustab taotluse rahuldamise ühe kuu jooksul 
taotluse esitamisest, tehes selle kohta kirjaliku otsuse. Otsuse ärakiri saadetakse isikule ja 
Justiitsministeeriumile. Taotluse rahuldamata jätmist peab põhjendama. 

 (6) Haldurina tegutsemise õigust ei anta isikule: 
 1) kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest; 
 2) kes on viimase kümne aasta jooksul tagandatud kohtuniku-, notari-, prokuröri- või 
kohtutäituriametist või advokatuurist või audiitorkogust välja heidetud või kellelt on võetud 
vandetõlgi kutse vandetõlgi seaduse § 28 lõike 3 punkti 3 alusel või kellelt on võetud 
patendivoliniku kutse patendivoliniku seaduse § 20 lõike 1 punkti 1 või 2 alusel; 
[RT I, 23.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]  
 3) kes on viimase viie aasta jooksul avalikust teenistusest distsiplinaarsüüteo eest vabastatud; 
 4) kes on pankrotivõlgnik; 
 5) kelle kohta kehtib ärikeeld; 
 6) kes on senises kutsetegevuses või kohtutäituri ametitegevuses näidanud üles ilmset 
sobimatust tööks pankrotihaldurina; 
 7) kes on kohtuotsusega jäetud ilma õigusest olla pankrotihaldur või ettevõtja; 
 8) kes on viimase seitsme aasta jooksul distsiplinaarsüüteo toimepanemise eest kojast välja 
arvatud või kellelt on haldurina tegutsemise õigus ära võetud. 

 (7) Keeld tegutseda haldurina võib tuleneda ka muust seaduses sätestatud alusest. 

 (8) Pankrotihalduri kutse taotleja usaldusväärsuse kontrollimisele kohaldatakse kohtute 
seaduse § 1171. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 58.  Haldurina tegutsemise õiguse peatamine, lõpetamine ja äravõtmine 

 (1) Kutsekogu juhatus võib halduri taotlusel tema erialase enesetäiendamise korral või muul 
mõjuval põhjusel peatada isiku haldurina tegutsemise õiguse kuni kolmeks aastaks. Ajal, kui 
haldurina tegutsemise õigus on peatatud, ei laiene isikule käesoleva seaduse §-s 64 sätestatud 
kutsekindlustuse nõue. 

 (2) Kutsekogu juhatus lõpetab haldurina tegutsemise õiguse isiku kirjaliku avalduse alusel. 

 (3) Kutsekogu juhatus arvab isiku kojast välja: 
 1) kui tema puhul esineb käesoleva seaduse § 57 lõikes 6 nimetatud asjaolu; 
 2) kohtutäituri seaduse § 97 lõikes 6 nimetatud ettepaneku alusel; 
 3) kui talle on kohaldatud distsiplinaarkaristusena pankrotihaldurina tegutsemise keeld. 

 (4) Kojast väljaarvamisel kaotab isik õiguse tegutseda haldurina. 
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 (5) Haldurina tegutsemise õiguse peatamise ja lõpetamise ning isiku kojast väljaarvamise 
kord kehtestatakse koja põhikirjas. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 59.  Pankrotihaldurite nimekiri 

 (1) Pärast haldurina tegutsemise õiguse andmist kannab kutsekogu 
juhatusPankrotiombudsman isiku andmed pankrotihaldurite nimekirja. 

 (2) Halduri kohta märgitakse nimekirja: 
 1) nimi; 
 2) halduri büroo ärinimi ja kontaktandmed; 
 3) haldurina tegutsemise õiguse saamise kuupäev; 
 4) andmed hariduse kohta; 
 5) haldurina tegutsemise õiguse peatamise ja äravõtmise aeg ja alus; 
 6) kutsekindlustuslepingu kehtivuse aeg; 
 7) andmed pankrotimenetluste kohta, milles ta on kinnitatud halduriks. 

 (3) Nimekirja pidaja on kodaPankrotiombudsman. Nimekiri tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks koja veebilehel. Nimekirja pidamise kord kehtestatakse koja põhikirjas. 
Justiitsministri määrusega. 

 (4) Nimekirja kantud haldur peab tagama esitatud andmete õigsuse. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 60.  Halduri kutsetegevusega seotud dokumendid ja teabekandjad (halduri aruandlus) 

 (1) Ajutine haldur ja haldur peavad koostama pankrotimenetluse kohta toimiku. Haldur peab 
kohtule ja võlausaldajatele pankrotimenetluse käigu ja pankrotivarast väljamaksete (sh 
menetluskulude) kohta teabe andmisel (aruandluse koostamisel) lähtuma järjepidevuse 
põhimõttest ja tagama ülevaate menetluses toimuvast. Halduri toimikule ning 
pankrotimenetluses koostatavate dokumentide sisule ja vormile esitatavad täpsemad nõuded 
kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Nõudeid kohaldatakse ka ajutise 
halduri toimikule ja dokumentidele.  

 (2) Halduri kutsetegevusega seotud dokumendid ja teabekandjad peavad olema selgelt 
eristatavad muudest dokumentidest ja teabekandjatest. 

 (3) Haldur säilitab halduri toimikut ja muid pankrotimenetlusega seotud dokumente ja 
teabekandjaid seitse aastat, arvates pankrotimenetluse lõpetamisest või päevast, millal kohus 
pankrotihalduri tema kohustustest vabastas, kui see toimus pärast pankrotimenetluse 
lõpetamist. 

 (4) Ajutise halduri koostatud toimik, kui ajutine haldur ei jätka haldurina, ja halduri toimik, 
kui haldur vabastatakse enne pankrotimenetluse lõppemist, antakse üle asja menetlevale 
haldurile, kes säilitab üleantud toimikut käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korras. 

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud toimiku üleandmise korra kehtestab valdkonna 
eest vastutav minister määrusega. 
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 (6) Haldurina tegutsemise õiguse äravõtmisel või halduri surma korral antakse halduri 
lõpetatud pankrotimenetluste toimikud ning muud pankrotimenetlusega seotud dokumendid ja 
teabekandjad üle pankrotihaldurite kutsekogu juhatusele. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 61.  Halduri kinnitamine 

Asendada normistikuga Võlausaldajate osalemine pankrotihalduri ametisse määramisel 

 (1) Pankrotimäärusega nimetatud halduri kinnitamise otsustab võlausaldajate esimene 
üldkoosolek. Kui võlausaldajate üldkoosolekust on teatatud ettenähtud korras, kuid ükski 
võlausaldaja esimesele üldkoosolekule ei ilmu, loetakse haldur üldkoosoleku poolt 
kinnitatuks. 
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]  

 (2) Kui pankrotimäärusega nimetatud haldurit ei kinnitata, valivad võlausaldajad uue halduri, 
kelle kinnitamise otsustab kohus viie päeva jooksul üldkoosoleku otsuse saamisest arvates, 
tehes selle kohta määruse. 
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]  

 (3) Kui kohus ei kinnita üldkoosolekul valitud haldurit, nimetab ta määrusega uue halduri, 
keda võlausaldajate üldkoosolekul ei ole vaja kinnitada. 

 (4) Kohus jätab võlausaldajate valitud halduri kinnitamata, kui haldur ei vasta käesoleva 
seaduse §-s 56 sätestatud nõuetele või halduril ei ole kehtivat kutsekindlustust, ega nimeta 
halduriks isikut, kelle võlausaldajate üldkoosolek vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2 oli 
jätnud kinnitamata. Kohus peab kohtumääruses nimetama halduri kinnitamata jätmise 
põhjused. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (5) Määruse peale, millega kohus käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud juhul nimetab uue 
halduri, võib võlausaldaja või võlgnik esitada määruskaebuse. Määruskaebuse alusel tühistab 
kohus halduri nimetamise määruse, kui halduri nimetamisel on rikutud käesoleva seaduse § 
56 lõikes 1, 3 või 4 sätestatut. 

 (6) Kui kohus pärast võlausaldajate esimest üldkoosolekut nimetab lisaks haldurile teise 
halduri, kohaldatakse halduri kinnitamisele vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 
sätestatut. 
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]  

§ 62.  Halduri esindaja või abiline 

 (1) Üksikute pankrotimenetlusega seotud toimingute tegemisel võib haldur kasutada 
kolmandate isikute abi. Pankrotimenetlusega seotud tehingu võib haldur teha ka esindaja 
kaudu. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (2) Halduril on lubatud kasutada esindajat ja abilist pankrotimenetlusega seotud toimingute ja 
tehingute tegemisel pankrotitoimkonna eelneval nõusolekul. Halduri esindaja või abiline ei 
või olla asja menetleva kohtuniku, kohtunikuabi ega võlgniku lähikondne ning peab olema 
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sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (3) Haldur vastutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kolmanda isiku, esindaja või 
abilise tegevuse eest pankrotimenetluses nagu oma tegevuse eest. 

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kolmandale isikule, esindajale ja abilisele 
maksab haldur tasu oma tasu arvelt vastavalt nende omavahelisele kokkuleppele. Kui esindaja 
kasutamine on asja keerukusest tulenevalt ilmselt vajalik, võib esindaja tasu 
pankrotitoimkonna nõusolekul maksta pankrotivarast. 

§ 63.  Halduri vastutus 

 (1) Haldur, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud süüliselt kahju võlgnikule või 
võlausaldajale või isikule, kes võib nõuda massikohustuse täitmist, peab selle hüvitama. 

 (2) Halduri kohustuse rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on kolm 
aastat päevast, mil kannatanu sai teada kahjust ja halduri vastutuse aluseks olevatest 
asjaoludest, kuid mitte üle kolme aasta halduri vabastamisest. 

§ 64.  Halduri kutsekindlustus 

 (1) Halduri kutsetegevuses tekitatud kahju hüvitamise tagamiseks peab haldur sõlmima 
kutsekindlustuslepingu kindlustusandjaga, kes on Eestis kindlustustegevuseks luba omav 
äriühing, järgmistel tingimustel: 
 1) kindlustusjuhtumiks on kindlustusperioodi jooksul toimunud halduri kohustuse rikkumine 
ja käesoleva seaduse § 62 lõikes 3 nimetatud isiku tegevus, mille tõttu tekkinud kahju on 
haldur kohustatud halduri kutsetegevust reguleeriva seaduse alusel hüvitama; 
 2) kindlustussumma alampiir ühe kindlustusjuhtumi kohta on vähemalt 63 910 eurot ning 
kõigi kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumite kohta väljamakstavate 
kindlustushüvitiste ülempiir on vähemalt 300 000 eurot; 
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  
 3) kui kindlustusleping on sõlmitud omavastutusega, hüvitab kindlustusandja kogu tekitatud 
kahju, kuid mitte üle kindlustussumma, ja nõuab omavastutuse summa tagasi 
kindlustusvõtjalt. 

 (2) Haldur ei pea kindlustama kohustuse tahtlikust rikkumisest tekkivat vastutust. 

 (3) Kohtutäitur, advokaat ja vandeaudiitor, kelle kutsetegevusest tulenev vastutus on seaduse 
kohaselt kindlustatud, ei pea sõlmima käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingut, kui 
kutsekindlustusleping hõlmab tegutsemist pankrotihaldurina. 
[RT I, 12.11.2010, 1 - jõust. 15.11.2010]  

 (4) Pankrotihaldur ei tohi maksta kindlustusmakseid pankrotivarast või likvideeritava 
äriühingu varast. 

 (5) Haldur esitab kutsekindlustuslepingu ärakirja ja kindlustuspoliisi viivitamata pärast 
kutsekindlustuslepingu sõlmimist kutsekogu juhatusele. Kutsekogu on kohustatud kontrollima 
halduri kutsekindlustuse olemasolu. 
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 (6) Kutsekogu juhatuse määratud tähtajaks kutsekindlustuslepingu sõlmimata jätmisel peatab 
kutsekogu juhatus isiku õiguse tegutseda halduri kutsetegevuses kuni lepingu sõlmimiseni. 

 (7) Haldur teatab kutsekogu juhatusele kirjalikult võlaõigusseaduse § 514 lõigetes 1 ja 3 
loetletud asjaoludest kahe nädala jooksul nendest teadasaamisest arvates. Haldur edastab 
kutsekogu juhatusele info kahjustatud isikule kindlustusandja poolt kindlustushüvitise 
väljamaksmise, hüvitise suuruse ja kindlustusjuhtumi põhjustanud sündmuse kohta kahe 
nädala jooksul kindlustushüvitise väljamaksmisest arvates. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 64prim 

(1) Haldur koostab I võlausaldajate üldkoosolekuks kirjaliku menetluse eelarve, milles näitab 
ära halduri tasu ja menetluskulude prognoosi. Eeelarve esitab haldur kohtule ja 
võlausaldajatele tutvumiseks. Võlausaldajatel on õigus esitada eelarvele kirjalikke 
vastuväiteid  5 päeva jooksul üldkoosoleku toimumisest.  

§ 65.  Halduri tasu – Kogu halduri tasu temaatika § 65 ja 65 prim peaks minema 
ümberkujundamisele, mistõttu ei ole mõtet praegu uut täpset sõnastust välja pakkuda. 

 (1) Halduril on õigus saada tasu oma ülesannete täitmise eest. Pankrotihalduri tasu määrab 
kohus pankrotimenetluse lõpparuande kinnitamisel, olles ära kuulanud halduri, võlgniku ning 
pankrotitoimkonna arvamuse. Halduri taotlusel määrab kohus halduri tasu büroole, mille 
kaudu haldur tegutseb. 
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]  

 (11) Halduri tasu sisaldab seaduses ettenähtud makse, välja arvatud käibemaks. Kui haldur on 
kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ning ta on käibemaksukohustuslane 
käibemaksuseaduse tähenduses, lisatakse halduri tasule käibemaks. Halduri tasule lisatakse 
käibemaks ka juhul, kui see makstakse välja büroole ning büroo on käibemaksukohustuslane 
käibemaksuseaduse tähenduses. 
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]  

 (2) Halduri tasu arvestatakse pankrotivara müügist ja tagasivõitmisest, samuti halduri muu 
tegevuse tulemusena pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara hulka arvatud rahast lähtudes. 
Tasu suuruse määramisel arvestab kohus töö mahtu, keerukust ja halduri kutseoskust. Halduri 
tasu arvestamisel ei võeta arvesse raha, mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal või 
mis on saadud halduri tegevusest sõltumata. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (3) Halduri taotlusel määrab kohus pärast pankrotitoimkonna arvamuse ärakuulamist 
haldurile esialgse tasu, mis tasaarvestatakse pankrotimenetluse lõppemisel haldurile määratud 
tasuga. Halduri taotlus lahendatakse määrusega. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (4) Kui pärast pankrotimenetluse lõppemist laekub pankrotivarasse või arvatakse 
pankrotivara hulka täiendavat raha, määrab kohus halduri taotlusel talle täiendava tasu. 

 (5) Kohus määrab haldurile tasu käesoleva seaduse § 651 lõikes 1 nimetatud alammääras. 
Alammäärast suurema tasu võib kohus määrata põhjendatud juhul. Kohus võib määrata 
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alammäärast väiksema tasu, kui tasu suurus ei vasta halduri tehtud töö mahule ja vastutusele. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (51) Kohus võib määrata haldurile käesoleva seaduse § 651 lõikes 1 nimetatud alammäärast 
suurema tasu, mis ei ületa sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud ülemmäära, kui: 
 1) pankrotivara väärtus oli suur ning arvestades halduri tegevust vara suurendamisel ja 
tagasivõitmisel ei ole alammäära kohaldamine õiglane; 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  
 2) haldur osaleb oma ülesannetest tulenevalt võlgniku asemel kohtuvaidlustes ega kasuta 
täiendavalt õigusabi; 
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]  
 3) kohus peab seda põhjendatuks. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (6) Kui tehakse kompromiss või pankrotimenetlus lõpetatakse juriidilisest isikust võlgnikku 
lõpetamata, määrab kohus halduri tasu, arvestades halduri ülesannete mahtu, keerukust ja 
halduri kutseoskusi. 

 (7) Kui vaatamata pankrotimenetluses toimunud tervendamisele juriidilisest isikust võlgnik 
siiski lõpetatakse, arvestatakse halduri tasu suuruse määramisel ka halduri tegevust võlgniku 
tervendamisel. 

 (8) Kui kohus lõpparuande kinnitamisel leiab, et haldur on oma ülesannete täitmiseks teinud 
pankrotivara arvel põhjendamatuid kulutusi, arvab kohus halduri tasust maha kulutused, mis 
ei olnud vajalikud. Kui halduril oli põhjendamatute kulutuste tegemiseks pankrotitoimkonna 
nõusolek, on halduril regressiõigus pankrotitoimkonna liikmete vastu, kes hääletasid 
nõusoleku andmise poolt. 

 (9) Kui pankrotimenetlust viib läbi enam kui üks haldur, jaotatakse halduri tasu nende vahel. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (10) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada ajutise halduri ja halduri 
tasu ning hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise täpse korra. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (11) Kui kohus on kuulutanud pankroti välja käesoleva seaduse § 171 lõike 11 alusel ja 
võlgnikul ei ole pankrotimenetluse kulude katmiseks piisavalt vara, määrab kohus halduri tasu 
käesoleva seaduse § 23 lõigete 1–3 alusel. Halduri tasu ja kulutuste hüvitamiseks võib kohus 
määrata menetlusabi andmise. Menetlusabi taotluse võib esitada haldur. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 651.  Halduri tasu piirmäärad 

 (1) Halduri tasu alammäär pankrotivaralt suurusega kuni 6400 eurot on 20% pankrotivarast. 
Üle 6400 euro suuruselt pankrotivaralt makstava tasu alammäärad on järgmised: 

Pankrotivara 
suurus 
eurodes  

Halduri 
tasu 

alammäär 
eurodes  

Halduri tasu 
pankrotivara 

suuruse alumist 
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piiri 
ületavalt osalt  

6401–12 800        1 597  15%  
12 801–

32 000      
  2 556  11%  

32 001–
64 000      

  4 665  10%  

64 001–
128 000      

  7 861  7%  

128 001–
320 000      

12 334  3,5%  

320 001–
640 000      

19 045  2,25%  

 
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  

 (2) Haldurile kuni 6400 euro suuruselt pankrotivaralt makstava tasu ülemmäär on 35% 
pankrotivarast. Üle 6400 euro suuruselt pankrotivaralt makstava tasu ülemmäärad on 
järgmised: 

Pankrotivara 
suurus 
eurodes  

Halduri 
tasu 

ülemmäär 
eurodes  

Halduri tasu 
pankrotivara 

suuruse alumist 
piiri 

ületavalt osalt  
6401–12 800        2 556  18%  

12 801–
32 000      

  3 706  12,5%  

32 001–
64 000      

  6 103  11%  

64 001–
128 000      

  9 618  7,5%  

128 001–
320 000      

14 412  4%  

320 001–
640 000      

22 081  2,6%  

 
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  

 (3) Halduri tasu ülemmäär pankrotivaralt, mille suurus ületab 640 000 eurot, on kuni 5% 
pankrotivarast. 
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  

 (4) Tasu suurus ei või olla väiksem kui 1% pankrotivara müügist ja tagasivõitmisest ning 
halduri muu tegevuse tulemusena pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara hulka arvatud 
rahast. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  
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§ 66.  Halduri kulutuste hüvitamine 

 (1) Lisaks tasule on halduril õigus nõuda oma kohustuste täitmiseks tehtud vajalike kulutuste 
hüvitamist. Selleks esitab haldur iga kolme kuu möödudes alates pankroti väljakuulutamisest 
pankrotitoimkonnale ja kohtule aruande sellel perioodil tehtud kulutuste kohta. 
Pankrotitoimkonnal ja kohtul on õigus nõuda haldurilt kuludokumentide ning täiendavate 
andmete esitamist. Kohus võib jätta kinnitamata nende kulutuste hüvitamise, millest 
pankrotitoimkonnale ja kohtule ei ole õigel ajal teatatud. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (2) Halduril on õigus pankrotitoimkonna eelneval nõusolekul nõuda õigusalase nõustamise 
ning audiitor- ja raamatupidamisteenuse saamiseks tehtud kulutuste hüvitamist, kui kulutused 
on vajalikud pankrotimenetluse või halduri täidetava ülesande suure mahu või keerukuse tõttu 
ja ülesande täitmist halduri enda poolt ei saa mõistlikult oodata. Kui kohus leiab, et olenemata 
pankrotitoimkonna nõusoleku puudumisest olid kulutused põhjendatud, võib ta need 
kinnitada. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (3) Menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused võib haldur pankrotitoimkonna 
nõusolekul katta jooksvalt pankrotivara arvel. Jaotusettepaneku ja pankrotimenetluse 
lõpparuande kinnitamisel kontrollib kohus halduri kohustuste täitmiseks tehtud kulutuste 
vajalikkust ja põhjendatust ning kinnitab vajalike ja põhjendatud kulutuste suuruse. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (4) Kui pankrotitoimkond on andnud haldurile nõusoleku teha tema ülesannete täitmiseks 
põhjendamatuid kulutusi, vastutavad nõusoleku andnud pankrotitoimkonna liikmed võlgniku 
ees solidaarselt halduriga. Nõude põhjendamatuteks kulutusteks makstu tagastamiseks 
pankrotivarasse võib esitada ka võlausaldaja. 

§ 67.  Halduri tegevuse peale kaebamine 

  Halduri tegevuse peale võivad võlausaldaja ja võlgnik kaevata pankrotitoimkonnale, 
võlausaldajate üldkoosolekule, kohtule, kojale või Justiitsministeeriumile. Kohus vaatab 
kaebuse läbi üldise järelevalvemenetluse käigus. Kaebuse kontrollimise tulemusena ei otsusta 
kohus kaebuse rahuldamise üle, vaid halduri suhtes järelevalvevahendite kohaldamise 
vajalikkuse üle. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 68.  Halduri vabastamine 

 (1) Kohus vabastab halduri tema soovil. Vabastamise soovist teatab haldur kohtule kirjalikult 
30 päeva ette, esitades tegevusaruande. Pankrotimenetluse huvides võib kohus halduri 
vabastada enne etteteatamistähtaja möödumist. 

 (2) Kui haldur on jätnud oma ülesanded täitmata või ei täida neid nõuetekohaselt, vabastab 
kohus halduri kas omal algatusel või pankrotitoimkonna, võlgniku või Justiitsministeeriumi 
taotlusel või võlausaldajate üldkoosoleku otsuse alusel. Kohus vabastab halduri ka siis, kui 
ilmneb, et halduril ei ole õigust haldurina tegutseda. Kohtu nõudel esitab haldur kohtu 
määratud tähtajaks tegevusaruande. 
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 (3) Kui kohus halduri vabastab, nimetab ta määrusega uue halduri, keda ei ole vaja 
üldkoosolekul kinnitada. Mitme halduri korral ühe halduri vabastamisel otsustab kohus, kas 
vabastatu asemele on vaja uut haldurit nimetada. 

 (4) Määruse peale, millega kohus on jätnud halduri käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 
juhul vabastamata või nimetanud lõikes 3 märgitud juhul uue halduri, võivad võlausaldaja ja 
võlgnik esitada määruskaebuse. Määruskaebuse alusel tühistab kohus halduri nimetamise 
määruse, kui halduri nimetamisel on rikutud käesoleva seaduse § 56 lõikes 1, 3 või 4 
sätestatut. 

 (5) Kui määruskaebuse läbi vaadanud kohus tühistab halduri nimetamise määruse, ei mõjuta 
see halduri poolt või tema suhtes tehtud õigustoimingute kehtivust. 

 (6) Määruse peale, millega kohus on halduri käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alusel 
vabastanud, võib haldur esitada määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale 
määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse. 
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]  

§ 69.  Kohtu järelevalve halduri tegevuse üle 

 (1) Kohus teostab järelevalvet pankrotihalduri tegevuse üle. Kohus võib haldurilt igal ajal 
nõuda teavet pankrotimenetluse käigu ja halduri tegevuse kohta. Kohus võib tutvuda halduri 
toimikuga ning saada võlgniku arvelduskontode väljavõtteid selle perioodi kohta, millal 
pankrotihalduril oli võlgniku arvelduskonto kasutamise õigus. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (2) Kui haldur rikub oma kohustusi, võib kohus määrata talle trahvi, kui kohus on teinud 
haldurile trahvihoiatuse. Kohustuse raske rikkumise korral võib kohus haldurit trahvida 
eelnevat hoiatust tegemata. 

 (3) Ühe rikkumise eest ei või trahvisumma ületada 6400 eurot. 
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  

 (4) Trahvimääruse peale võib haldur esitada määruskaebuse. 

§ 70.  Haldusjärelevalve halduri tegevuse üle 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014] kujundada ümber Pankrotiombudsmanile 
mõeldes 

 (1) Haldurite tegevuse üle teostab seaduses sätestatud ulatuses haldusjärelevalvet 
Justiitsministeerium. 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]  

 (2) Justiitsministeerium teostab haldusjärelevalvet halduri tegevuse üle halduri peale esitatud 
kaebuse või muude andmete alusel, mis annavad alust arvata, et haldur on oma kohustusi 
rikkunud. 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]  

 (3) Justiitsministeeriumil on halduri tegevuse üle haldusjärelevalve teostamisel õigus 
kontrollida halduri kutsetegevuse nõuetekohasust ja seaduslikkust. Justiitsministeerium võib 
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haldusjärelevalve teostamisse kaasata audiitori ja koja. 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]  

 (4) Haldusjärelevalve teostamisel ilmnenud halduri kohustuste rikkumisest teatab 
Justiitsministeerium kohtule ja pankrotitoimkonnale. 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]  

 (5) Justiitsministeeriumil on haldusjärelevalve teostamiseks õigus: 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]  
 1) saada haldurilt, võlgnikult, pankrotitoimkonnalt ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse 
asutuselt vajalikku teavet ja dokumente; 
 2) saada võlausaldajalt vajalikku teavet; 
 3) tutvuda pankrotiasja kohtutoimikuga, halduri toimikuga, võlausaldajate üldkoosoleku 
dokumentidega ja pankrotitoimkonna dokumentidega. 
 4) kontrollida halduri poolt pankrotimenetluse kohta peetavat arvepidamist ja 
pankrotivõlgniku raamatupidamist ning pankrotivõlgniku varalist seisukorda; 
 5) viibida pankrotitoimkonna koosolekul ja võlausaldajate üldkoosolekul; 
 6) saada võlgniku pangakontode väljavõtteid perioodi kohta, millal halduril oli võlgniku 
pangakonto kasutamise õigus; 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  
 7) tutvuda likvideerimismenetluse dokumentidega ja likvideeritava äriühingu pangakontode 
väljavõtetega likvideerimismenetluse perioodi kohta. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (6) Justiitsministeerium võib haldusjärelevalve teostamisele kaasata pankrotihaldurite 
kutsetegevuse arendamisega tegeleva üldtunnustatud organisatsiooni. 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]  

§ 71.  Distsiplinaarvastutus Distsiplinaarvõim Pankrotiombudsmanile 

 (1) Halduri kutsetegevust sätestavatest õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumise eest 
võib valdkonna eest vastutav minister määrata haldurile distsiplinaarkaristuse. Valdkonna eest 
vastutav minister ei määra distsiplinaarkaristust vandeadvokaadile. 
[RT I, 21.12.2012, 1 - jõust. 01.03.2013]  

 (2) Koja aukohus võib määrata haldurile distsiplinaarkaristuse: 
 1) koja organi otsuste ja hea kutsetava rikkumise eest; 
 2) vääritu teo eest, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või mis vähendab 
usaldust pankrotihalduri kutse vastu, sõltumata sellest, kas tegu on pandud toime 
pankrotihalduri kohustusi täites; 
 3) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise eest, kui Justiitsministeerium on 
andnud asja arutamise aukohtule. 

 (3) Koja aukohus ei aruta ega karista distsiplinaarkorras koja liikmeks olevat advokaati. Koja 
aukohus võib taotleda advokatuuri aukohtult advokaadi suhtes aukohtumenetluse algatamist. 
Valdkonna eest vastutav minister võib taotleda advokatuuri aukohtumenetluse algatamist 
vastavalt advokatuuriseaduse § 16 lõikele 4. 

 (4) Valdkonna eest vastutava ministri määratavad distsiplinaarkaristused on: 
 1) noomitus; 
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 2) rahatrahv 64–6400 eurot; 
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  
 3) haldurina tegutsemise keeld kuni viieks aastaks. 

 (5) Distsiplinaarkaristusena määratud rahatrahv tuleb tasuda kolme kuu jooksul selle 
määramisest arvates. Trahv kantakse riigituludesse. Valdkonna eest vastutav minister võib 
rahatrahvi määramise käskkirjas ette näha, et trahv tasutakse kindlaksmääratud tähtpäevadel 
osade kaupa ühe aasta jooksul. 

 (6) Valdkonna eest vastutava ministri käskkiri haldurina tegutsemise keelu määramise kohta 
saadetakse täitmiseks kutsekogu juhatusele. 

 (7) Ühe rikkumise eest võib määrata ühe distsiplinaarkaristuse. Kui valdkonna eest vastutav 
minister on määranud haldurile distsiplinaarkaristuse, ei või koja ega advokatuuri aukohus 
määrata haldurile karistust sama distsiplinaarsüüteo toimepanemise eest. Kohtu poolt halduri 
vabastamist või trahvimist käesoleva seaduse § 69 lõike 2 alusel ei loeta 
distsiplinaarkaristuseks. Distsiplinaarkaristust määrates ei arvestata sama teo eest määratud 
väärteo- või kriminaalkaristust ning käesolevas seaduses nimetamata muu organi või 
ametiisiku poolt määratud distsiplinaarkaristust. 

 (8) Kui ilmneb, et haldur on rikkunud oma kohustusi käimasolevas pankrotimenetluses, on 
valdkonna eest vastutaval ministril õigus jätta distsiplinaarkaristus määramata ja esitada 
kohtule taotlus: 
 1) halduri vabastamiseks; 
 2) haldurile trahvi määramiseks. 

 (9) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud taotluse esitamist nõuab 
Justiitsministeerium haldurilt kirjaliku seletuse kohustuste rikkumise asjaolude kohta. 

 (10) Distsiplinaarkaristuse võib määrata rikkumisest teadasaamisest ühe aasta jooksul. 

 (11) Distsiplinaarkaristust ei või määrata, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 
rikkumise toimepanemisest on möödunud üle kümne aasta või lõike 2 punktides 1 ja 2 
nimetatud rikkumise toimepanemisest on möödunud üle kolme aasta. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 72.  Ärisaladuse hoidmise kohustus 

  Halduri tegevuse üle haldusjärelevalvet teostanud isik on kohustatud nii töö- või 
teenistussuhte ajal kui ka pärast selle lõppemist hoidma talle tema ülesannete tõttu teatavaks 
saanud ärisaladust, samuti hoidma saladuses teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid 
andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud teavet. 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]  

2. jagu Pankrotitoimkond  

§ 73.  Pankrotitoimkonna pädevus 

 (1) Pankrotitoimkond kaitseb pankrotimenetluses kõigi võlausaldajate huve, valvab halduri 
tegevuse üle ja täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid. Pankrotitoimkond kontrollib, et 
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haldur tegutseks otstarbekalt ja kooskõlas seadusega, jälgides selleks võlgniku 
majandustegevuse käiku, raamatupidamist ning finantsolukorda. 

 (2) Pankrotitoimkond võib tutvuda halduri toimikuga, nõuda vajaduse korral lisateavet ja -
dokumente pankrotimenetluse kohta, samuti kontrollida halduri majandustegevust 
pankrotivara valitsemisel. 
[RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]  

§ 74.  Pankrotitoimkonna moodustamine ja selle liikmed 

 (1) Pankrotitoimkonna liikmeks võib olla teovõimeline füüsiline isik, kes on sõltumatu 
haldurist. Pankrotitoimkonna liikmeks ei või olla halduri lähikondne, isik, kelle kohus on 
samas pankrotimenetluses pankrotitoimkonna liikme kohustustest vabastanud, samuti 
käesoleva seaduse § 57 lõikes 6 nimetatud isik. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (11) Pankrotitoimkonna liikmete arvu otsustab võlausaldajate üldkoosolek. 
Pankrotitoimkonnas peab olema vähemalt kolm liiget ega tohi olla rohkem kui seitse liiget. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (2) Pankrotitoimkonda peavad kuuluma nii suuremate kui ka väiksemate nõuetega 
võlausaldajate poolt esitatud isikud. 

 (3) Pankrotitoimkonna liikmed valivad endi hulgast pankrotitoimkonna esimehe. 
Pankrotitoimkonda ei või kuuluda kohtunik, võlgniku lähikondne, samuti selle 
pankrotimenetluse haldur. 

 (4) Pankrotitoimkond on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole tema liikmetest. Igal 
pankrotitoimkonna liikmel on üks hääl. Pankrotitoimkond teeb otsuseid lihthäälteenamusega, 
häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe hääl. Pankrotitoimkonna koosolekuid võib 
pidada telefoni- või videokonverentsina, samuti muude tehniliste vahendite kaasabil.  

 (5) Võlausaldajate üldkoosolek võib pankrotitoimkonna liikme vabastada. Võlausaldaja 
taotlusel või kohtu algatusel võib kohus vabastada pankrotitoimkonna liikme, kes ei tohi olla 
pankrotitoimkonna liige või kes on oma kohustusi rikkunud. Kohus võib pankrotitoimkonna 
liikme tema taotlusel vabastada, kui üldkoosolek on keeldunud oma vabastamist taotlenud 
pankrotitoimkonna liikme vabastamisest.  
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (6) Haldur edastab Tartu Maakohtu registriosakonnale viivitamata pankrotitoimkonna 
liikmete nimekirja ja selle muudatused. 
[RT I, 22.06.2016, 21 - jõust. 01.08.2016]  

 (7) Võlausaldajate üldkoosoleku otsusel võib jätta pankrotitoimkonna moodustamata. 
Pankrotitoimkonna ülesandeid täidab sel juhul võlausaldajate üldkoosolek. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  
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§ 75.  Pankrotitoimkonna liikme vastutus 

  Pankrotitoimkonna liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud süüliselt kahju 
võlgnikule, võlausaldajale või massivõlausaldajale, vastutavad tekitatud kahju eest 
solidaarselt. 

§ 76.  Pankrotitoimkonna liikme tasu 

 (1) Pankrotitoimkonna liikmetele võib maksta pankrotivara arvel mõistlikku tasu, kui selle 
maksmine on pankrotimenetluse erisusi arvestades mõistlik. 

 (2) Pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise otsustab võlausaldajate üldkoosolek, 
määrates ka tasu suuruse ja maksmise korra. Pankrotitoimkonna liikmetele pankrotivara arvel 
makstava tasu piirmäärad kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Pankrotitoimkonna 
liikme tasu ei määrata enne jaotusettepaneku kinnitamist kohtu poolt. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

(2) Haldur peab pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise otsuse viivitamata esitama 
kohtule kinnitamiseks. Haldur võib esitada kohtule vastuväite üldkoosoleku otsusel 

(3) e pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise kohta. Pankrotitoimkonna liikmetele tasu 
maksmise kinnitamise otsustab kohus 15 päeva jooksul otsuse kohtule esitamisest arvates, 
tehes selle kohta määruse. Kohus jätab üldkoosoleku otsuse kinnitamata või kinnitab 
üldkoosoleku otsuse osaliselt ja vähendab pankrotitoimkonna liikmetele makstavat tasu, 
kui tasu on määratud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut järgimata.  
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

(3 prim) Kui üldkoosolek jätab pankrotitoimkonna liikme tasu taotluse rahuldamata või 
rahuldab vähendatud ulatuses, on pankrotitoimkonna liikmel õigus pöörduda taotlusega tasu 
suuruse määramiseks kohtu poole.  

 (4) Pankrotitoimkonna liikmele, kellele tasu ei maksta, hüvitatakse pankrotivara arvel 
pankrotitoimkonna liikme kohustuste täitmiseks tehtud vajalikud ja põhjendatud kulutused. 

3. jagu Võlausaldajate üldkoosolek  

§ 77.  Võlausaldajate üldkoosoleku pädevus 

  Võlausaldajate üldkoosoleku pädevuses on: 
 1) halduri kinnitamine ja pankrotitoimkonna valimine; 
 2) võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise või lõpetamise otsustamine; 
 3) juriidilisest isikust võlgniku lõpetamise otsustamine; 
 4) kompromissi tegemine; 
 5) pankrotivara müügiga seonduva otsustamine seaduses sätestatud ulatuses; 
 6) nõuete kaitsmine;- üle anda kohtule ?) 
 7) halduri tegevuse peale esitatud kaebuste lahendamine; 

Õigus taotleda kohtult halduri vabastamist 
 8) pankrotitoimkonna liikmete tasustamise otsustamine; 
 9) muude seadusega võlausaldajate üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste lahendamine. 
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§ 78.  Võlausaldajate esimene üldkoosolek 

 (1) Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub mitte varem kui 15 päeva ja mitte hiljem kui 
30 päeva pärast pankroti väljakuulutamist. 

 (2) Võlausaldajate esimesel üldkoosolekul valivad võlausaldajad pankrotitoimkonna, 
otsustavad halduri kinnitamise ja võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise, samuti juriidilisest 
isikust võlgniku lõpetamise. Võlausaldajad võivad otsustada muid üldkoosoleku pädevusse 
kuuluvaid küsimusi. 

 (3) Kui võlausaldajate esimesest üldkoosolekust on teatatud ettenähtud korras, kuid ükski 
võlausaldaja esimesele üldkoosolekule ei ilmu, võib võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise või 
juriidilisest isikust võlgniku lõpetamise ja pankrotitoimkonna liikmete nimetamise või 
pankrotitoimkonna moodustamata jätmise otsustada kohus halduri ettepanekul. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

§ 79.  Võlausaldajate üldkoosoleku kokkukutsumine 

 (1) Haldur kutsub võlausaldajate üldkoosoleku kokku seaduses ettenähtud juhtudel või enda 
äranägemisel. 

 (2) Haldur on kohustatud võlausaldajate üldkoosoleku kokku kutsuma pankrotitoimkonna 
nõudel, samuti siis, kui seda nõuab: 
 1) vähemalt viis võlausaldajat, kelle nõuete summa moodustab vähemalt 1/5 nõuete 
kogusummast; 
 2) üks või mitu võlausaldajat, kelle nõuete summa moodustab vähemalt 2/5 nõuete 
kogusummast. 

 (3) Üldkoosolek tuleb kokku kutsuda 14 päeva jooksul nõude esitamisest arvates. Kui haldur 
nimetatud tähtaja jooksul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad seda teha pankrotitoimkond 
või võlausaldajad, kes koosoleku kokkukutsumist nõuavad. 

 (4) Haldur avaldab võlausaldajate üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kohta 
teate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teadet ei ole vaja avaldada, kui kõigile 
võlausaldajatele on koosoleku toimumisest teatatud muul viisil. Teade tuleb avaldada või 
võlausaldajatele muul viisil edasi anda vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist, kui 
seaduses ei ole ette nähtud muud tähtaega. 

§ 80.  Võlausaldajate üldkoosoleku juhatamine ja sellel osalemine 

 (1) Võlausaldajate üldkoosolekut juhatab haldur. Kui haldur ei saa erandlikel asjaoludel 
võlausaldajate esimest üldkoosolekut isiklikult juhatada, võib kohus nimetada määrusega 
selleks teise halduri. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (2) Üldkoosolekul osalemise õigus on kõigil võlausaldajatel kas isiklikult või esindaja kaudu, 
samuti võlgnikul ning isikutel, keda on üldkoosolekule kutsunud või kellel on lubanud 
üldkoosolekul osaleda kohus või haldur. . Võlausaldajate üldkoosolekuid võib pidada ja 
võlausaldajal on õigus sellest osa võtta telefoni- või videokonverentsina, samuti muude 
tehniliste vahendite kaasabil. 
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 (3) Võlausaldajate esimesel üldkoosolekul osaleb kohtunik. Teistel üldkoosolekutel osaleb 
kohtunik, kui on alust arvata, et võib tekkida vaidlus häälte arvu määramise üle. 

§ 81.  Võlausaldajate üldkoosoleku otsused 

 (1) Võlausaldajate üldkoosoleku otsused võetakse vastu koosolekust osa võtvate 
võlausaldajate lihthäälteenamusega. 

 (2) Võlausaldajate üldkoosolek on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust olenemata, kui 
koosoleku aeg ja koht oli võlausaldajatele õigeaegselt käesoleva seaduse § 79 lõikes 4 
nimetatud viisil teatatud 

§ 82.  Häälte arvu määramine 

 (1) Võlausaldajate üldkoosolekul on iga võlausaldaja häälte arv võrdeline tema nõude 
suurusega. 

 (2) Nõue, mis tuleneb tingimuslikust tehingust või kõrvaltingimusega haldusaktist, mille 
edasilükkav tingimus ei ole saabunud, annab hääleõiguse üksnes juhul, kui tingimuse 
saabumine on tõenäoline või kui tingimus on saabunud. 
[RT I, 21.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]  

 (3) Kuni nõuete kaitsmiseni määrab iga võlausaldaja häälte arvu haldur tema käsutuses olevate 
dokumentide alusel, hinnates nõude põhistatust. Võlausaldaja peab tema häälte arvu määramise 
aluseks olevad dokumendid esitama haldurile hiljemalt kolm tööpäeva enne üldkoosolekut. 
Võlausaldajate üldkoosolekul ei saa hääleõigust lähikondsetest võlausaldajad ja need 
võlausaldajad, kes on omandanud nõude võlgniku lähikondselt 1 aasta jooksul pankroti 
väljakuulutamisest arvates.  

 (4) Kui üldkoosolekul osalenud võlausaldaja ei nõustu talle halduri poolt määratud häälte 
arvuga või kui talle määratud häälte arvu vaidlustab teine võlausaldaja, määrab häälte arvu 
üldkoosolekul osalev kohtunik, tehes selle kohta määruse. Kohtunik peab otsuse häälte arvu 
määramiseks tegema samal üldkoosolekul ja samal päeval. Vaidluse erilise keerukuse korral 
võib kohtunik hääled määrata järgmisel tööäeval. Määruse peale võib esitada määruskaebuse. 
Määruskaebus tuleb maakohtu poolt edastada ringkonnakohtule viivitamatult. 
Ringkonnakohus peab määruskaebuse läbi vaatama  10 päeva jooksul selle saamisest.  
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (5) [Kehtetu - RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (6) Kui võlausaldaja nõue on kaitstud, on tema häälte arv võrdeline kaitstud nõude suurusega, 
va lõikes 3 nimetatud lähikondsetest võlausaldajad. Võlausaldaja häälte arvu ei muuda tema 
nõude rahuldamise ulatus pankrotimenetluse käigus.   

 (7) Kui võlausaldaja häälte arv on määratud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
korras, ei takista see uute asjaolude ilmnemisel teisel koosolekul teistsuguse häälte arvu 
määramist. 
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§ 83.  Võlausaldajate üldkoosoleku otsuse vaidlustamine 

 (1) Võlgnik, võlausaldaja või haldur võib nõuda, et kohus tunnistaks kehtetuks võlausaldajate 
üldkoosoleku otsuse, mis ei vasta seadusele või mille tegemisel on rikutud seadusest tulenevat 
korda, samuti otsuse, mille vaidlustamise õigus on seaduses otse ette nähtud. Võlausaldajate 
üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist võib nõuda ka siis, kui otsusega rikutakse 
võlausaldajate ühiseid huve. 

 (2) Nõude võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamiseks võib kohtusse esitada 
kümne päeva jooksul otsusest teadasaamisest, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel 
otsuse tegemisest. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (3) Üldkoosoleku otsust, mille kinnitamine on antud kohtu pädevusse, ei saa vaidlustada. 
Võlausaldaja võib selle otsuse kohta esitada vastuväited haldurile, kes peab need esitama 
kohtule koos kinnitamiseks esitatava üldkoosoleku otsusega. 

 (4) Kohus vaatab võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamise nõude läbi 10 
päeva jooksul selle esitamisest arvates. Kohtuistungist teatab kohus haldurile, nõude esitanud 
isikule ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikule, kusjuures kutse kättetoimetamise 
ja istungi vahele peab jääma vähemalt viis päeva. Nende isikute puudumine ei takista nõude 
läbivaatamist. 
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]  

 (5) Pankrotivõlgniku otsuse kehtetuks tunnistamise hagi läbivaatamisel kohtus osaleb 
pankrotivõlgniku nimel pankrotitoimkonna esimees. Kui aga pankrotitoimkonda ei ole 
valitud, siis üldkoosolekul selleks valitud isik. Pankrotivõlgniku esindaja võib kasutada 
võlausaldajate üldkoosoleku otsuse vaidlustamise menetluses mõistlikus ulatuses õigusabi 
pankrotivara arvel, kui pankrotivara suurus seda võimaldab.    
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]  

4. jagu Kohus  

§ 84.  Kohtu ülesanded pankrotimenetluses 

  Kohus teostab järelevalvet pankrotimenetluse seaduslikkuse üle ja täidab muid seadusest 
tulenevaid ülesandeid. Võlgnikul või võlausaldajal järelevalvemenetluses osalemisega 
tekkinud mõistlikud menetluskulud võib kohus jätta halduri kanda, kui kohus tuvastab 
järelevalvemenetluse käigus halduripoolse olulise rikkumise.  

§ 841.  Kohtunikuabi Kohtujuristi pädevus pankrotimenetlus es 

 (1) Kohtu ülesandeid võib käesolevas paragrahvis sätestatud ulatuses ja korras kohtuniku 
asemel täita ka kohtunikuabi.kohtujurist. 

 (2) Kohtunikuabi Kohtujurist on pädev juriidilisest isikust võlgniku pankrotimenetluses 
tegema kohtumäärusi ja teostama kohtu poolset järelevalvet, sealhulgas osalema 
võlausaldajate üldkoosolekul. Kohtunik otsustab pankrotiasjas enda ja kohtunikuabi 
kohtujuristi täpsema tööjaotuse ning võib anda kohtujuristile kohtunikuabile suuniseid. 
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 (3) Ajutise halduri nimetamine, pankrotiavalduse lahendamine, pankrotimenetlusega seotud 
hagimenetlused, jaotusettepaneku kinnitamine, pankrotihalduri ja pankrotitoimkonna liikme 
tasu ja kulude kinnitamine, halduri vabastamine ja pankrotimenetluse lõpetamine, 
kohustustest vabastamise menetluse algatamine, kohustustest vabastamise menetlus 
elõpetamine ja kohustustest vabastamine, samuti trahvimine, ärikeelu, sundtoomise, aresti ja 
elukohast lahkumise keelu kohaldamine on kohtuniku ainupädevuses. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (4) Kohtunikuabi Kohtujuristi pädevusele ja tema taandamisele kohaldatakse vastavalt 
tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 595 lõigetes 2–4 sätestatut. 
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]  

4. peatükk VÕLGNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

§ 85.  Teabe andmise kohustus 

 (1) Võlgnik peab kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale andma teavet, mida nad vajavad 
seoses pankrotimenetlusega, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või 
kutsetegevuse kohta. Võlgnik on kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise 
päeva seisuga bilansi koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga. 

 (2) Võlgniku vara kohta teabe andmise kohustus on ka kolmandatel isikutel, kelle valduses 
on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes. 

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe andmise kohustus on ka võlgniku töötajal, 
samuti endisel töötajal, kes on ametist lahkunud viimase kahe aasta jooksul enne 
pankrotiavalduse esitamist. 

(4) Teabe andmise kohustuse täitmiseks võlgniku, lõikes 3 märgitud võlgniku töötajate ja § 19 
lõigetes 1 ja 3 nimetatud isikute poolt pankrotimenetluses antud teavet ei või kasutada tõendina 
võlgniku ja teiste käesolevas lõikes nimetatud isikute suhtes läbiviidavas kriminaalmenetluses.  

§ 8 

§ 86.  Võlgniku vanne 

 (1) Kohus võib kohustada võlgnikku kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed 
vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged. 

 (2) Kui kohus on kohustanud võlgnikku vannet andma, peab võlgnik vande andma enne 
võlausaldajate esimest üldkoosolekut, kui kohus ei määra vande andmiseks teist tähtpäeva. 

 (3) Võlgnik annab suuliselt vande: 
«Mina (nimi) kinnitan oma au ja südametunnistuse juures, et kohtule esitatud andmed vara, 
võlgade ja äritegevuse kohta on mulle teadaolevalt õiged.» Vandetekstile kirjutab võlgnik 
alla. 

§ 87.  Pankrotimenetlusest osavõtu kohustus 

 (1) Võlgnik peab osutama ajutisele haldurile ja haldurile abi tema ülesannete täitmisel. 
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 (2) Võlgnik on kohustatud olema kohtu korraldusel kättesaadav, et täita oma teabe andmise ja 
pankrotimenetlusest osavõtu kohustust. 

 (3) Võlgnik peab isiklikult viibima pankrotiasja läbivaatava kohtu istungil, kui kohus teda 
selleks kohustab. Kui kohus või haldur teda selleks kohustab, peab võlgnik isiklikult viibima 
võlausaldajate üldkoosolekul, pankrotitoimkonna koosolekul, vara nimekirja koostamise 
juures ja osa võtma muudest pankrotimenetluse toimingutest. 

 (4) Võlgniku puudumine ei takista kohtuistungi ja koosoleku pidamist ega muu toimingu 
tegemist, välja arvatud juhul, kui võlgnik peab toimingu tegema isiklikult. 

§ 88.  Elukohast lahkumise keeld 

 (1) Võlgnik ei tohi kohtu loata pärast pankroti väljakuulutamist ning enne vande andmist 
Eestist lahkuda. 

 (2) Kui on alust arvata, et võlgnik võib hoida kõrvale käesolevast seadusest tulenevate 
kohustuste täitmisest, võib kohus halduri ettepanekul või omal algatusel kohaldada võlgniku 
suhtes elukohast lahkumise keeldu. 

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud keeld kehtib pankrotimenetluse lõppemiseni, kui 
kohus ei määra teisiti. 

 (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud keeldu on rakendatud enne pankroti 
väljakuulutamist, otsustab kohus pankrotimääruse tegemisel keelu kehtimajäämise või 
tühistamise. 
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]  

§ 89.  Võlgniku trahvimine, sundtoomine ja arest 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (1) Kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise 
tagamiseks võib kohus võlgnikku trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti, 
kui võlgnik takistab pankrotimenetlust sellega, et: 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  
 1) ei täida teabe andmise kohustust (§ 85); 
 2) ei täida pankrotimenetlusest osavõtu kohustust (§ 87); 
 3) ei täida vande andmise kohustust (§ 86); 
 4) rikub elukohast lahkumise keeldu (§ 88); 
 5) rikub pankrotivara käsutamise keeldu (§ 20 ja § 35 lõike 1 punktid 3 ja 4); 
 6) rikub muul viisil oluliselt käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi ning kahjustab 
sellega pankrotivara. 

 (2) Võlgnikule võib aresti määrata kuni kolmeks kuuks. 

 (3) Kui võlgnikule määrati arest käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1, 2 või 3 nimetatud 
kohustuse täitmata jätmise tõttu, tuleb ta vabastada pärast kohustuse täitmist. 
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 (4) Kui võlgnikule määrati arest käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud keelu 
rikkumise või lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuse tõttu, vabastab kohus ta arestist, kui on 
alust arvata, et võlgniku vabastamine ei takista edasist pankrotimenetlust. 

 (5) Määruse peale, millega kohus on kohaldanud võlgniku suhtes aresti, võib võlgnik esitada 
määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada 
määruskaebuse. 
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]  

§ 90.  Sätete kohaldamine 

  Kui võlgnik on juriidiline isik, kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 85–89 sätestatut 
vastavalt § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isikute suhtes. 

§ 91.  Ärikeeld 

 (1) Füüsilisest isikust võlgnik ei tohi tema pankroti väljakuulutamisest kuni 
pankrotimenetluse lõpuni kohtu loata olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise 
isiku likvideerija ega prokurist. 

 (2) Kohus võib juriidilisest isikust võlgniku pankroti korral määrata, kes käesoleva seaduse § 
19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isikutest ei või pankrotimenetluse lõpuni olla ettevõtja, juriidilise 
isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ega prokurist. 

 (3) Kui võlgnik või käesoleva seaduse § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isik on süüdi mõistetud 
jõustunud kohtuotsuse alusel pankroti- või täitemenetlusalase kuriteo, maksualase kuriteo või 
karistusseadustiku §-des 380 ja 3811 nimetatud kuriteo toimepanemises, võib kohus 
pankrotimenetluse lõpetamisel määrata, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ärikeeld 
kehtib füüsilisest isikust võlgniku või käeoleva seaduse § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isiku 
kohta ka kolme aasta jooksul pärast pankrotimenetluse lõppu. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  

 (4) Määruse peale, millega kohus on kohaldanud ärikeeldu, võib isik, kelle suhtes keeldu on 
kohaldatud, esitada määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta 
võib edasi kaevata. 

 (5) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada loetelu, milliste välisriikide 
õigusaktide alusel määratud ärikeelde Eestis tunnustatakse. Tunnustatavad ärikeelud peavad 
olema määratud kohtu poolt ning nende eeldused ja sisu olema sarnased Eesti õiguse alusel 
määratavatele ärikeeldudele. Tunnustatavate ärikeeldude ajaline kestus on määratud vastava 
välisriigi õigusega, Eestis kohaldamise ulatus Eesti õigusega. 
[RT I 2006, 61, 456 - jõust. 01.01.2007]  

§ 911.  Teabe saamise õigus 

  Võlgnikul on õigus tutvuda halduri toimikuga ja pankrotiasja kohtutoimikuga. Haldur võib 
põhjendatud kaalutlustel keelduda halduri toimikus sisalduva dokumendi tutvustamisest 
võlgnikule, kui see kahjustaks pankrotimenetluse läbiviimist. 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]  
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§ 92.  Võlgniku ärakuulamine 

  Kui käesolevas seaduses on ette nähtud võlgniku ärakuulamine, võib see ära jääda, kui 
võlgniku viibimiskoht on teadmata või kui võlgnik viibib välisriigis ja tema ärakuulamine 
aeglustaks menetlust. Võlgniku ärakuulamine võib toimuda ka kirjalikult.  

§ 124.  Pankrotivara valitsemise mõiste 

 (1) Viivitamata pärast pankrotimääruse tegemist peab haldur võlgniku vara valduse üle 
võtma ja asuma pankrotivara valitsema. Haldur on kohustatud nõudma pankrotivarasse tagasi 
võlgniku vara, mis on kolmanda isiku valduses, kui seadusest ei tulene teisiti. 
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]  
 (2) Pankrotivara valitsemine seisneb pankrotivara säilitamiseks ning pankrotimenetluse 
läbiviimiseks vajalike toimingute tegemises pankrotivaraga, samuti juriidilisest isikust 
võlgniku tegevuse juhtimises või füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevuse korraldamises. 
 (3) Juriidilisest isikust võlgniku pankrotimenetluses on halduril juriidilise isiku juhatuse või 
seda asendava organi õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus pankrotimenetluse 
eesmärgiga. Haldur vastutab nagu juhtorgani liige. 
 (4) Ainult kohtu loal võib haldur teha tehingu pankrotivaraga sularahas. Haldur hoiustab 
pankrotivarasse laekunud sularaha kahe tööpäeva jooksul raha saamisest arvates. Kui sularaha 
hoidmiseks on turvalised tingimused, võib haldur kohtu loal hoida pankrotivarast kuni 1280 
eurot sularahas. Haldur ei tee jaotise alusel väljamakseid võlausaldajatele sularahas. 
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  
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LISA 2 

Tabel huvigruppide ettepanekute osas arvestamise või mittearvestamise 

kohta 

 
Nr Ettepaneku/märkuse sisu Arvestatud/m

ittearvestatud 

Autori 

seisukohad/vastused 

Eesti Advokatuuri Maksejõuetusõiguse komisjon 

1. Puudub vajadus vandeadvokaatidest 

haldurite kuulumiseks Koja liikmete hulka 

koos kohustusega maksta selle eest Kojale 

tasu. Vandeadvokaatidest haldurite 

järelevalve on tagatud vastavalt AdvS § 46 

lg-tele 1 ja 3 ning ka selles osas puudub 

vajadus kuuluda Koja liikmete hulka.  

Arvestatud 

osaliselt 

Nõus, et advokaatidel 

puudub vajadus 

kuuluda KPK 

koosseisu, vt selles 

osas arvamuse p 

1.2..2.1. Samas peaks 

kõigi haldurite osas 

distiplinaarjärelevalv

et teostama 

ühetaoliselt  

ombudsman  

2. PankrS § 66 lg-s 1 sätestatud aruannete 

esitamise intervalli tuleks pikendada kuue 

kuuni. Samuti tuleks PankrS § 132 lg 3 

ettekande esitamiseks kehtestada 6-kuuline 

tähtaeg. 

Arvestatud 

osaliselt 

PankrS § 66 lg 

1 aruande osas 

PankrS § 132 aruande 

osas ei ole nõus. 

Tegemist on 

menetluses keskse 

aruandega, mis tuleb 

koostada võimalikult 

kiiresti pärast 

pankroti 

väljakuulutamist, 

samas Soomes ja 

Rootsis. 

3. Haldurite tasustamise põhimõtteid tuleks 

muuta selliselt, et halduritele oleks võimalik 

määrata tasu ka näiteks aastaste intervallide 

järel, eeldusel, et halduri tegevuse tulemusel 

Arvestatud 

osaliselt 

Üldreeglina peab 

jääma kehtima 

põhimõte, et haldur 

saab tasu menetluse 
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on pankrotivara väärtus aasta jooksul 

suurenenud. 

lõppedes, kuid 

erandid peavad jääma 

ja on ka praegu 

võimalik nn tasu 

ettemaks PankrS § 65 

lg 3 alusel. 

4. PankrS § 65 lg-st 1 tuleks välja jätta kohustus 

kuulata halduri tasu määramisel ära võlgniku 

arvamus, kuna see kohustus on 

ebaproportsionaalne ja on selgusetu, millist 

eesmärki see täidab. Nõude järgimine on eriti 

komplitseeritud juhtudel, mil haldur on 

ülesannete täitmise käigus toonud esile 

võlgniku raskeid juhtimisvigu või kuriteo 

tunnustega tegusid ning esitanud võlgniku 

juhatuse liikme vastu varalisi nõudeid.  

mittarvestada Kindlasti on eriti 

oluline kuulata ära 

võlgniku arvamus 

füüsilise isiku PM-s 

sest  halduri tasu 

suuruse võrra jäävad 

ju tema kohustused 

täitmata ja see 

otseselt mõjutab seda 

isikut.  

Asjaolu, et võlgnik ei 

pruugi nõustuda 

halduri tasuga  

põhjusel,et haldur on 

toonud välja võlgniku 

enda süü pankroti 

põhjustamisel ei ole 

võlgniku 

ärakuulamata jätmise 

põhjuseks. 

Ärakuulata saab ka 

kirjalikult. Kui 

võlgnik seda 

võimalust ei kasuta, 

siis  selle taha ei saa 

menetlus seisma 

jääda.  
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5. PankrS § 65 tuleks täiendada võimalusega 

määrata haldurile tasu PankrS § 23 lg-te 1-3 

alusel juhtudel, mil pankrotivara on vähe. 

Pankrotte kuulutatakse välja vaatamata 

sellele, et pankrotivara puudub. Põhimõte, et 

tasu on seotud moodustatud ja müüdud 

pankrotivaraga tingib olukorra, kus haldurile 

määratakse tasu, mis ei ole proportsioonis 

tehtud töö mahuga. Probleemi lahendaks 

halduri tasustamine tunnitasu alusel ajutise 

halduri tasustamisega samadel põhimõtetel.  

arvestatud Halduri tasu 

määramisel ei saa 

arvestada üksnes 

pankrotivara suurust, 

võimalik peab olema 

tasu määramine 

toimingu ja 

tunnitasuna, ja 

erinevate 

kombinatsioonidena. 

Vt p 1.6..6.2.  

6. PankrS § 65 tuleks täiendada ja võimaldada 

halduril taotleda kohtult vajalike kulutuste 

kinnitamist hoolimata toimkonna nõusoleku 

puudumisest. Toimkonna nõusolekuta 

kulutuste tegemine on põhjendatud, kui 

toimkond on moodustatud võlgnikuga seotud 

isikutest, kes ei toeta võlgniku vastutusele 

võtmisega seotud kulutuste tegemist. 

Arvestatud 

osaliselt  

Kehtiv seadus ei 

keela ka praegu 

halduril taotleda 

kohtult kulude 

kinnitamist, kui 

toimkonna nõusolek 

puudub. Üldreeglina 

on kulude hindamine 

ja kontroll toimkonna 

pädevuses PankrS § 

73.  

7. Tuleks kehtestada regulatsioon, mis 

võimaldab pankrotimenetluse raugemisel 

mõista ajutise halduri tasu ning kulutused 

välja isikutelt, kes on kohustusi rikkudes 

jätnud pankrotiavalduse esitamata (PankrS § 

23). Seda tuleks teha suurendades riigi 

vahenditest ajutisele haldurile hüvitatava tasu 

ning kulutuste summat ja luues mehhanismi, 

mis võimaldab riigil hüvitatud summa 

pankrotiavalduse esitamise kohustust 

Arvestatud.  

 

397 eurot ajutise 

halduri tasu 

ülemmäärana riigi 

arvelt on ebapiisav. 
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rikkunud isiku(te)lt regressi korras sisse 

nõuda (PankrS § 29). 

8. PankrS § 124 lg 3 tuleks tunnistada 

kehtetuks. Halduri vastutus ja ülesanded on 

reguleeritud PankrS §-des 541, 55 ja 63. 

Haldurile ei ole kohane kohaldada juhtorgani 

liikme vastutuse põhimõtteid. Haldur 

kohustub tagama võlausaldajate õiguste ja 

huvide kaitse, olles samal ajal võlgniku 

seaduslikuks esindajaks. Haldur ei saa aga 

samaaegselt arvestada võlgniku ja 

võlausaldajate huve olukorras, kus need 

vastanduvad. Näiteks ei ole halduril võimalik 

vajalikul määral täita juhatuse liikme 

vastutuse vältimise eelduseks olevat 

lojaalsuskohustust võlgnikust juriidilise isiku 

ees. 

arvestatud Halduri vastutus on 

juba reguleeritud 

PankrS §-s 63.  

Kui haldurit ei 

käsitleta juhtorgani 

liikmena ja võlgniku 

seadusliku 

esindajana, siis 

puudub vajadus 

reguleerida tema 

vastutust analoogselt 

juhtorgani liikmega 

9. PankrS § 128 lg-d 2 ja 4 tuleks tunnistada 

kehtetuks. Selle eesmärgiks on 

konkretiseerida võlgniku ja 

pankrotimenetluse raamatupidamise ja 

aruandlusega seonduvaid halduri õigusi ja 

kohustusi ning jätta menetluse efektiivsuse ja 

kiiruse suurendamise eesmärgil kohustustest 

välja sooritused, mis ei ole 

pankrotimenetluse läbiviimiseks vajalikud. 

PankrS § 128 lg 1 sõnastus on eksitav ja 

vastuolus ÄS-s fikseeritud ühingu juhatuse 

liikme vastutuse tähtajaga.  

Ei ole 

arvestanud 

Tegemist ei ole 

käesoleva analüüsi 

objektiga. PankrS § 

128 lg 1 ei sisalda 

tähtaega 

Harju Maakohtu kohtunik 

1. Selleks, et kohus saaks otsustada halduri 

sõltumatuse üle, tuleb haldurit kohustada 

kohtule esitama informatsiooni, mis 

Jätta 

arvestamata 

Ettepanek on 

ebaselge. Haldur 

annab kohtule § 56 lg 
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võimaldab kohtul hinnata halduri, tema 

esindaja või abilise seotust 

menetlusosalistega. 

3 kohase kinnituse ja 

pärast seda kehtb 

eeldus, et haldur on 

sõltumatu võlgnikust 

ja võlausaldajatest.  

2. Põhjalikumat analüüsi vajavad 

pankrotihalduri kohustused 

pankrotimenetluse kestel, nt võlgniku 

kohustuste täitmine.  

Jätta 

arvestamata 

Ettepanek väga 

üldine 

3. Põhjalikumat reguleerimist vajaksid  

pankrotimenetluses kogutud tõendite 

kasutamine kriminaalmenetluses, 

võlausaldajatele üldkoosolekul häälte 

määramise ja vaidlustamise kord, 

väikevõlausaldajate kaebeõigus olukorras, 

kus pankrotimenetluses on rikutud 

väikevõlausaldajate huve suurema 

võlausaldaja huvides. 

Arvestatud 

osaliselt 

Tõendid 

kriminaalmenetluses 

vt p 4; 

võlausaldajatele 

häälte määramine vt p 

3; kehtib PankrS ei 

tee kaebeõiguse osas 

vahet väikesel ja 

suurel võlausaldajal, 

kõik võlausaldajad 

saavad kaevata, kui 

kaebus on seadusega 

lubatud  

4. Menetluse kiirendamise huvides tuleks 

kaaluda avaliku huvi ja kohtu 

uurimisprintsiibi kriteeriumite sätestamine 

seaduses. Selgete piiride puudumine toob 

kaasa kohtuvaidlusi, mis venitavad 

menetlust. 

ebaselge Pankrotimenetlus on 

hagita menetlus (va 

hagide 

läbivaatamine) ja 

hagita menetluses 

kehtib 

uurimisprintsiip, vt 

ka PankrS § 3 lg 3.  

5. Vaja on piiritleda kaebeõigust, kuna on 

ebaselge, kellel (ja kelle huvides) on 

pankrotimenetluses kaebeõigus. Eelkõige 

Arvestatud 

osaliselt, 

ebaselge 

Saab nõustuda, et 

mitte alati ei pea 

pankrotimenetluses 
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tuleks analüüsida halduri ja võlgniku 

kaebeõigust.  

saama edasikaevata 

Riigikohtule, vt näit 

kabus halduri 

vabastamise peale, 

praegu kehtiv PankrS 

§ 68 lg 6.  

Kaubandus- ja Tööstuskoda 

1. Olemuslik vastasseis võlgniku ja 

võlausaldajate huvide vahel ning nende 

tasakaalustamine on maksejõuetusmenetluste 

keskseks küsimuseks. Üle poole meile 

maksejõuetusõiguse küsimuses tagasisidet 

andnud ettevõtetest leidsid, et võlgnikelt 

võlgade kättesaamise keerukuse tõttu on 

menetlus kaldu pigem võlgnike kasuks.  

Arvestatud 

osaliselt 

Kogu menetluse 

efektiivistamine  

peab teenima 

eesmärki, et 

võlausaldajad saaksid 

rohkem 

pankrotimenetluses 

raha tagasi. Oluline 

on sealjuures 

kompetentse halduri  

roll, halduri 

määramise ja 

vabastamise kord 

ning võlausaldajate 

roll selles. Võlgnikul 

on tegelikult väike 

roll menetluslike 

otsuste tegemisel, kui 

üldse. 

2. Maksejõuetusmenetluste efektiivsema 

toimimise nimel tuleks üle vaadata haldurite 

töö toimimispõhimõtted. Vajalik oleks 

tõhustada järelevalvet haldurite töö üle. 

Samuti tuleks hinnata haldurite 

kompensatsiooni- ja motivatsioonisüsteemi, 

et see aitaks kaasa kiire ja tõhusa menetluse 

Arvestatud 

osaliselt 

Haldurite tegevuse 

järelevalvet saab 

parendada läbi 

spetsialiseeritud 

pankrotikohtu ja 

pankrotiombudsmani

.Haldurite 
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läbiviimisele. Haldurite kompetentsi 

tõstmiseks/ühtlustamiseks võib vajalik olla 

suurem panustamine haldurite 

koolitustegevusse. Ettevõtetelt saadud 

tagasiside kohaselt nähakse ühe tõhustamise 

meetmena ka haldurite töö tasustamist 

riigieelarvest, seda iseäranis juhtudel, kui 

pankrot võib lõppeda raugemisega. 

Vältimaks sellisel juhul haldurite kulude 

hüppelist kasvu, võiks analüüsida ideed, 

mille kohaselt peab haldur katma enda 

abiliste ja esindajate kulud talle makstava 

tasu arvelt.  

tasustamispõhimõtte

d tuleb uuendada, vt 

selles osas p 1.6.6.2.  

Haldurite tasustamist 

riigi vahenditest tuleb 

laiendada, sh peaks 

ee olema üks tulevane 

ombudsmani 

institutsiooni 

ülesanne.Kas haldur 

peab tasuma abiliste 

ja esindajate kulud 

oma tasu arvelt, 

sõltub halduri tasu 

suurusest. Tasu 

maksmine oma 

abilisele või 

esindajale peab ka 

kehtiva PankrS § 62 

lg 4 alusel toimuma 

üldjuhul oma tasu 

arvel.   

Ha

ldu

rit

e 

töö

3. 

Maksejõuetusmenetlusi võib efektiivsemaks 

muuta kohtunike spetsialiseerumine selliselt, 

et maksejõuetuse küsimustega tegelevad vaid 

maksejõuetuse vallas vajalikke teadmisi 

omavad kohtunikud.  

arvestatud Kohtute/kohtunike 

spetsialiseerumist 

tuleb toetada ja 

vajadusel reguleerida 

spetsialiseerumine 

seadusega vt p 5. 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda 

1. Maksejõuetusmenetluse regulatsioon ei taga 

isikute õiguste ja kohustuste piisavat 

tasakaalustatust.  

Arvestatud 

osaliselt 

Kogu revisjoni 

eesmärk on tagada 

menetlusosaliste 
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õiguste ja kohustuste 

parem tasakaal 

2. Menetluse efektiivsuse tõstmiseks on vaja 

rakendada kompleksset lähenemist ning sisse 

viia vajalikud täiendused kogu 

maksejõuetuse regulatsioonis, sh sellega 

seonduvates regulatsioonides. 

arvestatud Pankrotiõigus vajab 

revisjoni 

3. PankrS § 66 lg-s 1 sätestatud aruanne tuleks 

esitada iga 6 kuu tagant, kuna 3 kuu jooksul 

kulude seis oluliselt ei muutu ja 6-kuuline 

periood annab parema ülevaate kõigile 

menetlusosalistele. PankrS § 132 alusel 

esitatavas ettekandes ja kohtule esitatavas 

jaotusettepanekus kajastab haldur samuti 

tehtud kulutusi. Muudatuse eesmärk on 

ühtlustada menetluses sarnaste aruannete 

esitamise tähtajad ja selle aluseks on PankrS 

§ 165 lg 1. Muudatus ei kahjusta teiste 

menetlusosaliste õigusi, sest aruande esitab 

haldur ainult kohtule ja pankrotitoimkonnale 

ning sisuliselt ei muutu kulude tõendamise ja 

põhjendamise küsimuses midagi. 

Arvestatud 

osaliselt 

Aruandlus peab 

muutuma 

elektroonseks. Läbi 

halduri digtoimiku 

peab tekkima kotul ja 

pankrotitoimkonnal 

võimalus olla kursis 

menetlusega ja 

halduri toimingutega 

kogu age, mitte 

üksnes halduri 

kirjeldavate 

aruannete kaudu. 

Tähtajad tuleb esitad 

aanalüütilistele 

aruannetel. PankrS § 

132 aruande tähtaeg 

tuleb jätta muutmata. 

4. Pankrotiseaduse § 65 lõige 1 muudetakse ja 

sõnastatakse järgmiselt: „(1) Halduril on 

õigus saada tasu oma ülesannete täitmise 

eest. Pankrotihalduri tasu määrab kohus 

esialgse jaotusettepaneku kinnitamise, 

jaotusettepaneku kinnitamise ja 

pankrotimenetluse lõpetamise määrusega. 

Halduri tasu määratakse vastavalt käesoleva 

Arvestatud 

oslaliselt  

Halduri tasu 

määramis epõhimõtte 

dtuleb 

ümberkujundada 

tervikuna, vt p 

1.6.6.2.  
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seaduse § 651 lõigetes 1 või 2 toodud 

tabelitele tasu taotluse esitamise ajaks 

pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara 

hulka arvatud rahast lähtudes, olles ära 

kuulanud pankrotitoimkonna arvamuse. 

Igakordselt määratavast tabelijärgsest tasust 

arvatakse maha samas menetluses varem 

määratud halduri tasu. Halduri taotlusel 

määrab kohus halduri tasu büroole, mille 

kaudu haldur tegutseb.“ Muudatuse üheks 

eesmärgiks on tuua halduri korralise 

tasustamise hetk lähemale tasu arvestamise 

asjaolude selgumise hetkele. 

Seega tuleb kindlasti 

muuta ka PankrS § 65 

sõnastust.  

Kuna menetlusest 

täielik ülevaade tekib 

kohtul ikkagi allae 

smenetluse lõpus, siis 

ei saa toetada 

arusaama, et halduri 

korraline tasustamine 

peaks toimuma enne 

menetluse lõpetamist.  

5. Pankrotiseaduse § 65 täiendatakse lõikega 11 

järgnevas sõnastuses: „(11) Halduri 

põhjendatud taotlusel võib kohus määrata 

halduri tasu ka muu määrusega kui viimasest 

tasu määramisest on möödas rohkem kui 

aasta ja halduri tegevuse tulemusena 

pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara 

hulka arvatud raha on oluliselt suurenenud. 

Sellisel tasu määramisel võetakse arvesse 

käesoleva seaduse § 65 lg 1 teises ja 

kolmandas lauses toodud põhimõtteid.“ 

Lõike lisamise eesmärgiks on võimaldada 

kohtul määrata haldurile tasu juhul, kui nt 

jaotusettepanek on juba kinnitatud ja 

pankrotivarasse laekub halduri läbi viidud 

kohtuvaidluse tulemusena suur summa raha, 

kuid lõpparuande esitamine ei ole mingil 

põhjusel lähitulevikus võimalik.  

Ei ole 

arvestatud 

Vt eelmine punkt. 

Haldurile esialgse 

tasu maksmine peab 

jääma kohtu 

diskrestiooniks 

vastavalt pankrS § 65 

lg 3.  

6. Pankrotiseaduse § 65 lõige 3 muudetakse ja 

sõnastatakse järgmiselt: „(3) Halduri 

Ei ole 

arvestatud 

Vt eelmine ja 

üleeelmine punkt 
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taotlusel määrab kohus pärast 

pankrotitoimkonna arvamuse ärakuulamist 

haldurile esialgse tasu, mis tasaarvestatakse 

esialgse jaotusettepaneku kinnitamise, 

jaotusettepaneku kinnitamise, 

pankrotimenetluse lõpetamise määrusega või 

muu määrusega haldurile määratud tasuga. 

Halduri taotlus lahendatakse määrusega.“ 

Muutmise eesmärgiks on sätte täpsustamine 

seoses lõikesse 1 sisseviidavate 

muudatustega. 

7. Pankrotiseaduse § 65 täiendatakse lõikega 12 

järgnevas sõnastuses: „(12) Kui halduri tasu 

arvestamise aluseks olev pankrotivara 

puudub või selle maht on hoolimata halduri 

aktiivsest ja kohasest tegutsemisest väike, 

määrab kohus pankrotihalduri taotlusel 

pankrotihalduri tasu käesoleva seaduse § 23 

lõigete 1–3 alusel.“ Täiendamise tingib 

asjaolu, et tihti kuulutatakse pankrot välja 

hoolimata sellest, et ei ole pankrotivara ja on 

vähetõenäoline vara tagasinõudmine või 

tagasivõitmine. Haldur teeb sellegipoolest 

pankrotimenetluses vajalikud toimingud, 

peab kohtuvaidlusi jne. Kui halduri tasu on 

100% seotud laekunud pankrotivaraga, saab 

haldur sellises olukorras tasu, mis ei vasta 

tehtud tööle või jääb üldse tasuta. Olukorra 

lahenduseks on halduri tasustamine tunnitasu 

alusel samadel põhimõtetel nagu tasustatakse 

ajutise halduri tegevust. 

arvestatud Halduri tasustamise 

süsteem tuleb 

ümberkujundada, vt p 

1.6.6.2.  

8. Pankrotiseaduse § 66 lõiget 3 täiendatakse 

kolmanda lausega ja see sõnastatakse 

arvestatud Pakutud  seaduse 

täiendus on vajalik.  
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järgmiselt: „(3) Põhjendatud juhtudel võib 

haldur taotleda kohtult vajalike kulutuste 

kinnitamist ka muul ajal, eelkõige juhul, kui 

haldur peab kulutuste tegemist vajalikuks 

hoolimata pankrotitoimkonna nõusoleku 

puudumisest.“ Muudatusega antakse 

haldurile  võimaluse taotleda kohtult vajalike 

kulutuste kinnitamist ka pankrotitoimkonna 

nõusoleku puudumisel. Pankrotitoimkonna 

nõusolekuta kulutuste tegemine võib olla 

vajalik, kui toimkond on seotud võlgniku 

juhtkonnaga ja kulutuste tegemise vajalikkus 

on seotud juhtkonna vastutusele võtmisega, 

nt raamatupidamisele või õigusalasele 

ekspertiisile tehtavad kulutused. 

9. Pankrotiseaduse paragrahvi 23 lg 4 

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) 

Kui pankrotiavalduse menetlus lõpetatakse 

raugemisega pankrotti välja kuulutamata ja 

võlgniku varast ei jätku ajutise halduri tasu ja 

kulutuste hüvitamiseks, siis eeldatakse, et 

pankrotiavaldus on jäetud õigeaegselt 

esitamata. Sellisel juhul mõistab kohus 

ajutise halduri tasu ja hüvitatavad kulutused 

välja solidaarselt võlgnikult ja isikutelt, kes 

on oma kohustusi rikkudes jätnud 

pankrotiavalduse õigeaegselt esitamata. Isik 

kelle vastu nõue esitatakse, peab vaidluse 

korral tõendama, et ta ei ole pankrotiavalduse 

õigeaegse esitamata jätmisega oma kohustusi 

rikkunud. Kohus võib määrata ajutise halduri 

tasu ja kulutuste hüvitamise riigi vahenditest. 

Riigi vahenditest ei hüvitata ajutise halduri 

Arvestatud 

osaliselt 

Halduri ja ajutise 

halduri tasustamise 

süsteem tuleb 

ümberkujundada, vt p 

1.6.6.2., sh tuleb 

käsitleda ka 

pankrotiavalduse 

õigeaegselt esitamata 

jätnud isikute 

vastutust 

pankrotimenetluse 

kulude katmise eest. 
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tasu ja kulutusi suuremas summas kui 397 

eurot (sealhulgas seaduses ettenähtud 

maksud, välja arvatud käibemaks).“  

10. Ettepanek § 29 lõige 8 ümbersõnastamiseks 

Muudatuste eesmärk on kujundada ühtne 

PankrS § 29 lõike 8 rakenduspraktika ajutise 

pankrotihalduri seadusest tulenevate õiguste 

tagamiseks.  

Arvestatud 

osaliselt 

Halduri ja ajutise 

halduri tasustamise 

süsteem tuleb 

ümberkujundada, vt p 

1.6.6.2., Samas ei saa 

selle sätte muutmise 

eesmärgiks olla 

ajutse halduri õiguste 

tagamine, vaid 

hoopis 

pankrotimenetluse 

raugemise korral 

ajutise halduri kui 

likvideerija tegevuse 

reguleerimine. 

11. Pankrotiseaduse § 23 lõikes 4 asendatakse 

sõnad „397 eurot“ sõnadega „960 eurot“. 

Muudatuse eesmärk on viia halduri tasu 

vastavusse tegeliku töö mahu ja kuludega 

võttes aluseks, et ajutise halduri töö maht on 

esialgsetel hinnangutel keskmiselt 20 tundi. 

Samuti on eesmärgiks suurendada juhatuse 

liikme vastutust halduri tasu maksmise 

kohustuse osas, et suurendada halduri tasu 

võlglaselt kättesaamise võimalust ning 

vähendada pankrotiavaldustega viivitamist ja 

varade kantimist. 

toetada 397 eurot on liiga 

väike ülempiir ajutise 

halduri töö 

tasustamiseks 

Rahandusministeerium 

1. Kaaluda võiks piiratud õigusvõimega 

juriidilise isiku õiguseta „pankrotipesa“ 

Ei ole 

arvestatud 

vT selle osas analüüsi 

p 1.2.2. 
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instituudi vajalikkust sarnaselt Soome ja 

Rootsiga. Instituudi kohaselt esindaks 

pankrotipesa haldur, kes ei oleks enam 

võlgniku esindaja ning laheneks kehtivast 

õigusest tulenev probleem, mille kohaselt on 

halduri kohustused võlgniku ja 

võlausaldajate ees vastuolulised. 

Pankrotipesa instituudi loomist toetab teiste 

Euroopa riikide maksejõuetusõiguse analüüs. 

Samuti oleks vaja analüüsida, kas 

pankrotipesa instituudi puudumine Eesti 

õiguses võib tekitada praktikas õiguslikke 

probleeme piiriüleses maksejõuetus-

menetluses.  

Pankrotipesa instituut 

iseseisva juriidilise 

isikuna on kasutusel 

vähestes Euroopa 

riikides ja selle 

puudumine ei tekita 

praktikas õiguslikke 

probleeme piiriüleses 

maksejõuetusmenetlu

stes.  

2. Liiga suur kontrollorganite arv järelevalve 

teostamisel hajutab tegeliku vastutuse ja 

nihutab selle hoopis võlausaldajale. 

Võimaliku lahendusena saab analüüsida 

Soome ja Rootsi pankrotiõigust ning tuua 

valdkonda kas ombudsmani institutsioon, 

suurendada menetluses kohtu rolli või anda 

kontroll vastutavale erapooletule ametile.  

arvestatud Järelevalvajate arv on 

tõesti suur, kuid 

omavaheline koostöö 

tihti olematu ja 

seadusega ka 

reguleerimata. 

Ombudsmani 

institutsiooni loomist 

tuleb toetada nagu ka 

spetsialiseeritud 

pankrotikohut/pankro

tikohtunikke.  

Riigikohus 

1. Muutmaks maksejõuetusmenetluste 

läbiviimist efektiivsemaks, kiiremaks ja 

tulemuslikumaks, tuleks loobuda 

haldurikesksest lähenemisest ja suurendada 

võlausaldajate ja kohtu rolli. Kohtule tuleks 

anda võimalus kujundada menetlust 

Arvestatud.  Kohtu rolli 

suurendamist ja 

järelevalve 

koondamist 

pankrotiombudsmani 
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paindlikumalt (st menetlust ei peaks nii 

detailselt reguleerima) ja Soome eeskujul 

võiks kaaluda järelevalve koondamist ühe 

riikliku instituudi kätte 

(pankrotiombudsman). 

kätte tuleb toetada, vt 

kohtu osas p 5. 

2. Üle tuleks vaadata haldurite 

tasustamissüsteem, mh vähendada haldurite 

tasu, muuta haldurite tasustamine riiklikuks 

ja hinnakirjapõhiseks, kaotada 

miinimumtasud ning välistada menetluste 

ristsubsideerimine. 

Arvestatud  Haldurite 

tasustamine vt p 

1.6.6.2.  

Miinimumtasude 

kaotamise mõte ei ole 

arusaadav. 

Ristsubsideerimine ei 

ole ka kehtiva 

seaduse alusel 

lubatud.  

Õiguskantsler 

1. Pankrotimenetlusega kaasnevate nn 

süsteemikulude suurus ei tohi sõltuda 

täideviija organisatsioonilisest vormist ning 

sellest, kas ülesannet täidab vahetusse 

riigihaldusesse kuuluv asutus või 

riigihaldusest detsentraliseeritud vaba 

elukutse vormis tegutseja. Mõlemal juhul 

peavad need olema võrreldavad ja samas 

suurusjärgus. Pankrotimenetluse kulutõhusus 

on küll mõistetav, kuid teatud õiguspärasuse 

piirini.   

arvestatud Haldurite tasustamise 

süsteem tuleb ümber 

kujundada vt analüüsi 

p 1.6..6.2.  
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