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Kommentaarid pankrotiseaduse ja teiste seaduste  
muutmise seaduse eelnõu materjalide kohta 
 
Lugupeetav Vaike Murumets 
 
Juurdelisatult esitame Teile Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja seisukohad 
maksejõuetuse revisjoni komisjonile arutamiseks esitatud pankrotiseaduse ja teiste 
seaduste muutmise seaduse eelnõu materjalide kohta. 
 

1. Maksejõuetusinstitutsiooni loomine  
 
Toetame, et maksejõuetusinstitutsiooni puhul on pankrotihaldurite üle tehtava järelevalve 
asemel rõhutatud eelkõige võlgnike üle tehtavat järelevalvet. Kuid 
maksejõuetusinstitutsiooni funktsioonidena tuleks käsitleda ka menetluste läbiviimise 
ülevõtmist, vara tagasivõitmise hagide esitamist ja vajadusel äriühingust võlgniku 
juhtorgani liikme vastutusele võtmist ning õigust esitada kuriteoteade. 
Maksejõuetusinstitutsioon peaks tegutsema ka äriühingute tervendamise suunal.  
 
Nimetus „maksejõuetuse järelevalve teenistuse juhataja“ ei kõla prestiižselt ja arusaadavalt 
(nii kõlab näiteks õiguskantsler, president, jms.). Võiks vähemalt sõnast „järelevalve“ 
nimetuses maha tõmmata ja nimetust lühendada, arusaadavamaks muuta. „Järelevalve“ on 
eksitav, kuna rõhuasetus on ikkagi rahatute menetluste menetlemisel, eelkõige raugemiste 
vähendamisel. 
 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta 
(uuesti sõnastatud) rõhutab mitmel puhul (näiteks põhjenduspunktid 10 ja 14, artiklid 1 ja 
41) vajadust toetada majanduslikult elujõuliste, kuid raskustes olevate ettevõtete päästmist 
ja anda ettevõtjatele uus võimalus. Eestis puudub krediidiasutustel valdavalt huvi 
pankrotimenetluses olevate äriühingute tervendamise vastu. Seega peaks ka kavandatav 
maksejõuetusinstitutsioon seadma oma tegevuse üheks eesmärgiks pankrotimenetluses 
olevate äriühingute päästmise võimaluste analüüsimise ja realiseerimise. Rakendatavad 
meetmed aitaksid kaasa töökohtade säilimisele, maksulaekumise paranemisele ja üldise 
majandusliku kliima parandamisele. 
 
Oleme jätkuvalt seisukohal, et maksejõuetusinstitutsioon peab paiknema Kojas. Kojal kui 
pankrotihaldureid koondaval organisatsioonil on nii piisav kogemus kui ka vajalik ja 
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ajakohane teave maksejõuetusmenetlustest nii õiguslikust kui ka praktilisest aspektist. Kui 
maksejõuetusinstitutsiooni üheks peamiseks eesmärgiks on Eesti ärikultuuri parandamine 
pahatahtlike pankrottide uurimise ja seeläbi ka vähendamise teel, peaks institutsioonile 
olema igapäevaselt kättesaadav mitte üksnes õiguslike teadmiste baas, vaid ka 
institutsiooni analüüsivõime tagamiseks teadmised turul kasutatavate kuritarvituste, nende 
varjamise ning läbiviimise kohta. Selline teadmine saab olla eelkõige pankrotihaldureid 
koondaval organisatsioonil (Kojal). Lisaks ei peaks riik looma uusi töökohti, mis sobiks 
kokku ka riigireformi põhimõtetega. 
 
Koja kasuks räägib ka asjaolu, et eelnõu materjalidest ei selgu, mille poolest hakkab 
maksejõuetusinstitutsiooni järelevalve erinema Koja teostatavast järelevalvest (PankrS § 
70) või miks Koda peab veel dubleerima institutsiooni tehtavat järelevalvet? Kui 
institutsioon asuks Koja juures, ei oleks ka järelevalve dubleerimist. Leiame, et 
haldusjärelevalve ei tohi hajuda erinevate institutsioonide vahel, mistõttu peab olema selge, 
kellel ja millisel määral lasub vastutus haldusjärelevalve tõhusa läbiviimise ja 
haldusjärelevalve teostamise kaudu täidetavate eesmärkide saavutamisel. Märgime 
siinkohal, et seadusandja ei olegi määratlenud, mida peab haldusjärelevalve teostamise 
käigus saavutama või mille eest vastutab haldusjärelevalve teostaja. 
 
Eelnõu materjalides märgitakse, et koosmõjus PankrS §-ga 67 on peamine 
haldusjärelevalve teostaja Koda. Leiame, et haldusjärelevalve kohustuse panemine Kojale 
ei võta riigilt vastutust ülesande täitmise tagamise eest. Õigusriigile omase üldtunnustatud 
põhimõtte kohaselt tuleb riigil enda ülesannete delegeerimisel tagada ülesande täitmiseks 
piisavad ja vajalikud vahendid avalikest ressurssidest (eelkõige riigieelarvest). Antud juhul 
on seadusandja seadusega pannud Kojale kohustuse teha haldusjärelevalvet, milleks Kojal 
puuduvad ressursid (lisaks eelnimetatud funktsioonide dubleerimisele ka puuduv rahaline 
ressurss Koja eelarves). 
 
Pankrotimenetlus on küllaltki kaasusekeskne konkreetsetest asjaoludest tulenevate 
eripäradega menetlusliik ning täitemenetlusega sarnast protseduuride standardiseerimist 
saab ette näha vaid üksikutes töölõikudes, Sellest tulenevalt on mõistetav, et õiguslikult 
tuleb ette näha optimaalne regulatsioon kõikvõimalikeks olukordadeks ning väga tähtis on 
leida vajalik tasakaal õigusnormi konkreetsuse ja abstraktsuse vahel. Mõistetav on, et 
seadus ei saa olla väga detailne, kuid see ei saa eirata ka teatud küsimuste reguleerimise 
vajadust. Maksejõuetusinstitutsioon võiks osutuda analoogiliselt Soome näitele sobivaks 
institutsiooniks, kes kehtestab menetlusosalistele ja kohtule juhendust andvad täpsemad 
normid seadusega üldiselt piiritletud ruumi täitmiseks. KTS § 86 lg 4 p 7 järgi on kutsekogu 
pädevuses anda juhiseid pankrotihaldurite kutsepraktika ühtlustamiseks. Kuivõrd kehtiv 
õigus ei taga nimetatud juhistele mingisugust õigusjõudu, siis ei ole antud norm praktikas 
kasutamist leidnud. Teeme ettepaneku asendada kutsekogu pädevus juhiste andmisel 
maksejõuetusinstitutsiooni juhiste andmise pädevusega ning sätestada nende juhiste 
õiguslik siduvus menetlusosalistele, pankrotihalduritele ja kohtule.  
 
PankrS paragrahvi 70 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses: 
„(7) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib maksejõuetuse järelevalve teenistus määrata 
adressaadile asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras sunniraha, mille 
ülemmäär on 9600 eurot. Sunniraha nõutakse riigieelarvesse.“ Teeme ettepaneku asendada 
sunniraha määramine distsiplinaarmenetluse algatamisega. Sellega oleks paremini tagatud 
ettekirjutuse täitmine. 
 

2. Maksejõuetuse mõiste täpsustamine 
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Leiame, et raamatupidamislikele näitajatele tuginevalt kavandatud kujul ei saa 
maksejõuetuse mõistet seadusega reguleerida. Ettevõtte tegutsemisel on erinevad faasid, 
kus alati ei ole võimalik hoida piisavas koguses bilansilist netovara. Tuginedes Riigikohtu 
lahendile number 3-2-1-163-16 oleme seisukohal, et kui võlgnik vaidleb võlausaldaja 
nõudele põhjendatult vastu, siis tuleb võlgniku maksejõulisust hinnata võlausaldaja 
nõudeta. Tuginedes samale lahendile on juhul, kus võlgnik on maksejõuetu ka ilma 
konkreetset nõuet arvestamata, vajalik hinnata, kas võlgniku maksejõuetus on püsiv. 
Kindlasti ei tohi maksejõuetuse mõiste definitsioonist (PankrS § 1 lg 2 ja 3) kaotada 
ajutisuse kriteeriumi. Maksejõuetus on püsiv seisund ja ajutist olukorda (nt äritegevuse 
algusfaasis olekust, selle hooajalisusest vm tulenevalt) ei saa pidada maksejõuetuseks. 
 
Märgime siinkohal, et maksejõuetuse eeldamine raamatupidamislike näitajate kaasabil 
erilist mõju pankrotiohu võimalikult  varajasele märkamisele tõenäoliselt ei avalda, kuna 
piisavalt palju on selliseid ühinguid, kus tegelikku tegevust ei toimu (nt ei ole toimunud 
juba viimased paar aastat), kuid esitatakse registrile majandusaasta nö nõuetele vastav 
aruanne (kus kohustused ei ületa varasid ja omakapital ei ole negatiivne). Tegelik olukord 
äriühingus osutub aga sootuks vastupidiseks. Seega, kui võtta eeldusena raamatupidamise 
andmed, siis tuleks nimetatud aruandeid analüüsida sisuliselt, näiteks millest vara koosneb 
(kui aga ainult nõuded ja raha, siis tavaliselt nõuded on ebatõenäoliselt laekuvad või juba 
aegunud ning raha reaalselt ei ole) ning samuti tuleks hinnata sisuliselt aruandes kajastatud 
kohustusi (kellele on tasumata arved või laenud, millal on kohustus juba tekkinud). Sarnane 
analüüs on pikaajaline tegevus, mistõttu ei aita see kuidagi kaasa pankrotiolukorra 
varajasele ja kiirele märkamisele. 
 
Seletuskirjas öeldakse, et „PankrS § 1 lõike 3 muutmise peamiseks eesmärgiks on luua 
õiguslikult selgem alus juriidilisest isikust võlgniku maksejõuetuse tuvastamiseks, et 
maksejõuetuks muutunud võlgniku pankrotimenetluse alustamiseks esitataks 
pankrotiavaldus õigeaegselt ja pankrotimenetlust ei tuleks vara puudumise tõttu lõpetada.“ 
Leiame, et PankrS § 1 lg 3 ja 3’ raamatupidamislikud kriteeriumid on pigem abiks 
ettevõtjale hilisemas uurimismenetluses sanktsiooni määramiseks, kui et see motiveeriks 
ettevõtjat esitama õigeaegselt pankrotiavaldust. Karistusmeetmed ei tohiks prevaleerida 
pankrotimenetluse peamiste ülesannete asemel. 
 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta 
(uuesti sõnastatud) jätab maksejõuetuse mõiste üldse defineerimata, et mõiste sisustaksid 
liikmesriikide kohtud juhtumipõhiselt 
 

3. Allutatud laenude regulatsioon 
 
Leiame, et omaniku antud laenu tuleb pidada äriühingu tervendamise aspektist pigem 
positiivseks. Laenude allutatuks hindamise vaidlustamine hakkab pidurdama 
pankrotimenetluse üldist tempot. Leiame, et omaniku laenude õiguste piiramine pärsib 
ettevõtluskeskkonda.  
 
Osundame, et Saksamaal on osaühingute osas kehtestatud reegel, mille kohaselt võib oma 
osade omandamiseks laenu anda või seda tagada tingimusel, et ühingu netovara jääb 
tehingujärgselt seadusega kehtestatud nõuetele vastavaks. Samuti, näiteks Lätis ei 
kohaldata oma aktsiate/osade omandamiseks antud laenu ja tagatiste andmise keeldu 
osaühingutele. Vastav piirang kohaldub Lätis üksnes aktsiaseltsidele. Tõenäoliselt tuleks 
ka Eestis rakendada laenude allutamist vaid teatud tingimustel, mitte aga lausaliselt. 
 
Allutatud laenude andjatelt hääleõiguse ära võtmine on probleemne ja väärib analüüsimist. 
Pole mõistlik ka olukord, kus näiteks väikevõlausaldajad hakkavad otsustama suuremate 
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reaalsete võlausaldajate asemel. Kui seotud isikute poolt tehakse otsused võlausaldajate 
üldkoosolekul kallutatult ja kui see on teiste võlausaldajate suhtes ebaõiglane, siis peaks 
kohus jätma üldkoosoleku otsuse teatud juhtudel kinnitamata. Planeeritud regulatsioon 
tekitab ka otsese ohu, et omanike poolt oma investeeringute kaitsmiseks paremate 
tingimuste saavutamiseks hakatakse laene andma läbi kolmandate isikute, mis kokkuvõttes 
muudaks majanduse vähem läbipaistvaks ning olukorra vaid keerulisemaks. Samuti tuleb 
arvestada sellega, et uue ning keerulise regulatsiooni kehtestamine toob kindlasti kaasa 
hulgaliselt vaidlusi, mis hakkavad koormama maksejõuetusõiguse menetlusi. 
 
Meie hinnangul on VTK-ga planeeritud allutatud laenude regulatsioon maksejõuetusõiguse 
probleemide lahendamiseks ebavajalik ning laiemalt kahjulik kogu Eesti 
konkurentsivõimele. Seega Koda ei toeta VTK-s välja pakutud allutatud laenude 
regulatsiooni kehtestamist. 
 

4. Halduri tasu süsteem 
 
Eelnõu seletuskirja kohaselt on eelnõu eesmärgiks õigusselguse suurendamine halduri tasu 
arvestamise metoodika osas ning muuta pankrotimeneltuses halduri tasu ja hüvitatavate 
kulude suurus rohkem prognoositavaks ja läbipaistvamaks (lk 6 1. lõik).  Menetluse 
kulukus, sh halduri tasu peaks olema prognoositav juba menetluse alguses. Leiame, et 
eelnõu autorid ei ole välja pakkunud kvalitatiivset uuel tasemel lahendust pankrotihaldurite 
tasustamiseks arvestades Eestis väljakujunenud menetlusosaliste käitumismustrit ning 
kohtupraktikat. Eelnõu kohaselt hakatakse pankrotihalduri tasu arvestama tunnitasu 
põhiselt. Enamuses pankrotimenetlustest on töötunnid prognoosimatud, seega ka halduri 
tasu prognoosimatu. Konstruktsioon, et pankrotihalduri tunnitasu piirab ära vara maht, ei 
lahenda probleeme kompleksselt, kuna tõenäoliselt siis haldurite tasud kokkuvõttes 
vähenevad. Täna kehtiva PankrS kohaselt on pankrotihalduri tasu enamasti väga lihtsalt 
prognoositav, metoodika on lihtne, enamasti sõltub see vara mahust ja on üheselt välja 
arvutatav tehtavate matemaatiliste tehetega. Pankrotihalduri tasustamine kehtiva PankrS § 
65 lg 2 sätestatud põhimõtete alusel motiveerib pankrotihaldurit tegutsema pankrotivara 
võimalikult suures mahus tuvastamise ja realiseerimise ning kiire menetluse nimel ja tagab 
talle kohtu hinnangul õiglase suurusega tasu. Hetkel on võimalik määrata haldurile tasu nii 
tunnitasu kui ka võrdlusmäära põhiselt. Muret teeb tunnitasu madal seadusesse kirjutatut 
muutumatu ja madal määr ning riigi arvelt varatute raugemiste puhul fikseeritud määr (397 
eurot, mis on muutumatult püsinud alates aastast 2004). Teeme ettepaneku muuta halduri 
tunnitasumäär sõltuvaks hetkel kohtivast alampalga suurusest ning mitte fikseerida 
konkreetset numbrit seaduses. Koja ettepanekul võiks olla pankrotihalduri tunnitasu 
suuruseks veerand alampalka ühe töötunni eest. 
 
Nõustume eelnõu autoriga, et pankrotihaldurite tasud on pigem väiksed, kui suured ning 
neid ei tohiks vähendada, vaid peaks suurendama. Ka oleme me nõus uute võrdlusmäärade 
suurustega (prg. 65 ´ lg. 1). Samas peaks olema pankrotihalduril, kuulates ära 
võlausaldajate arvamuse taodelda tasu kas tunnitasu või võrdlusmäära järgi. Võrdlusmäär 
ei peaks olema piirang kohtule haldurile tunnitasu arvestuse alusel mõistliku tasu 
määramisel. 
 
Tasusüsteemi muutmine tunni- ja toimingupõhiseks ning piirang võrdlusmääraga eeldab 
ka seda, et kõigis pankrotimenetlustes on raha tunni-, võrdlusmäärapöhise ja 
toimingupõhise tasu määramiseks ja väljamaksmiseks (arvestades pandieseme staatust ja 
riiklikku finantseerimist maksejõuetusinstitutsiooni kaudu). Pankrotihalduri koostatav 
tegevuskava koos tasu arvestusega peab olema hiljem tasu määramisel võlausaldajatele ja 
ka kohtule siduv (vastasel korral pole mõtet aega kulutada ning seda koostada, kava peaks 
tekitama haldurile kindluse tasu kokkuleppe olemasolu kohta – see tähendab, et vähemalt 
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see tasu on haldurile võlausaldajate nõusolekul kindlustatud), kuid ei tohi muutuda üheks 
pankrotihalduri ametisse määramise või menetluse raugemisega lõpetamise kriteeriumiks. 
Eelnõu autorid ei ole kavandanud mehhanisme, kuidas tagada pankrotihalduri kindel 
tasustamine tegevuskava alusel (sh arvestades nii võimalike vaidlustuste välistamist kui ka 
tasu tegeliku väljamaksmise tagamist sõltumata selleks vajalike vahendite olemasolust 
pankrotivõlgnikul). Kui soovitakse tasustamise süsteemi muuta, siis uus süsteem võiks viia 
selleni, et seni kas tasuta või vähe tasustatud menetlustest on halduritel edaspidi tasu 
saamise võimalus tagatud.  
 
Eelnõu autorid on kavandanud, et pankrotihalduril on ka võimalus tegevuskava vajadusel 
etappide kaupa (näiteks siis, kui puudub piisav teave ja/või 
raamatupidamisdokumentatsioon) täiendada. Leiame, et see võib toimida muudes riikides, 
kuid Eesti praktika, kus võlgniku dokumentatsioon ei jõua kohe haldurile, vaid seda 
tilgutatakse menetluse käigus vastavalt võlgniku suvale, muudab igasuguse mõistliku 
tegevuskava eelneva koostamise võimatuks ning haldurile tegevuskava igakordse 
uuendamise koormuse panemise põhjendamatuks. Tegelikult on kogu pankrotimenetluse 
käik ajaliselt prognoosimatu ja halduri töömaht samuti, sh. haldurile endale. Eelarve 
koostamine ei ole perspektiivne. Nõustume Advokatuuri maksejõuetuse komisjoni 
29.08.2018 esitatud seisukohtadega riskide osas, mis võivad tekkida tegevuskava või 
eelarve koostamisel ja menetlemisel. Leiame, et käesolev eelnõu ei ole nimetatud riske 
piisavalt maandanud. 
 
Leiame, et maksejõuetusspetsialistid peavad olema tasustatud piisavalt, et menetlused 
viidaks läbi kiiresti ja efektiivselt, pankrotihaldur saaks tegeleda enesetäiendamisega, kutse 
arendamisega ning oleks tagatud pankrotihalduri kutsetegevuse jätkusuutlikkus. Kuni 
üldkoosolekuni peaks kehtima haldurile toimingupõhine ja/või ajatasu süsteem ning ajutise 
halduri tasu peab olema garanteeritud. Halduri tasu tasaarvestamisel peab olema välistatud 
hilisem tagasimakse esialgsest tasust. Oluline on siinkohal mõista, et pankrotihalduri 
tegevus ei peaks täies ulatuses olema käsitletav äritegevusena, kuivõrd ta esindab avalikku 
huvi ja peab tagama ühiskonnas õiguskindluse põhimõtte toimimise.  
 
Eelnõu peab andma lahenduse praeguseni üheselt lahendamata küsimusele, kuidas 
tasustatakse pankrotihaldurit juhtudel, kui pankrotivara ei teki, kui võlausaldajate esimene 
üldkoosolek ta vabastab või kui ta kaotab pankrotivõlgniku huvides peetava  kohtuvaidluse. 
Pankrotihaldurilt (nagu ka prokurörilt, kohtunikult ja advokaadilt) ei saa nõuda, et ta peaks 
nägema ette jõustunud kohtulahendit. 
 
Pankrotihalduri tasustamise peaks  kohus määrama halduri taotlusel eraldi määrusega, 
mitte üksnes esialgse jaotusettepaneku kinnitamise, jaotusettepaneku kinnitamise ja 
pankrotimenetluse lõpetamise määrusega, aga mitte ainult lõpparuande kinnitamisega 
(PankrS § 66 lg 7 eelnõu). Pankrotihaldur peab saama oma tasu välja maksta enne 
massikohustusi ja muid pankrotimenetluse kulusid ning Koda teeb ettepaneku, et kulutuste 
väljamaksmise järjekorda peaks seaduses ka selliselt muutma.  
 
Kui menetluse kulud on kohtu poolt kinnitatud ja teada (jaotusettepanek peaks seda 
kajastama nagu on ka praegu võimalik), alles seejärel tuleks halduril koostada lõpparuanne. 
Lõpparuanne võtab kokku muu hulgas väljamaksed, lisatakse lõppbilanss. Kui halduri 
kulud kinnitatakse varasemalt jaotusettepanekus või perioodiliselt 6 kuu tagant, siis 
lõppeksid ka vaidlused menetluse lõpus peale võlausaldajate väljamakset tegemist halduri 
tasu üle. Selliselt menetlused lüheneksid ja kohtute töökoormus väheneks. Vära raske on 
põhjendada aastaid hiljem, miks mingi konkreetne kulu oli mingil ajahetkel vajalik, 
ajafaktor lihtsalt teeb oma töö. Leiame, et mõistlik on kulusid läbi vaadata ja kinnitada 
nende tekkimisele võimalikult lähedases ajahetkes.  
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Pankrotimenetluse kuludeks tuleks arvestada kuni 15 % pandieseme müügist saadud 
rahasummast, millele lisanduvad otsesed pandieseme haldamisega seotud kulud. Sarnaselt 
ei maksta ka kohtutäituri tasu arvelt pandieseme haldamisega seotud kulusid kinni. 
 
Tähele tuleb panna, et pankrotihalduri tasud on madalad. Koda nõustub kohtunik Kersti 
Kerstna-Vaksi seisukohaga, et Eestis on halduri tasustamine muutunud loteriiks, mida see 
ei tohi mingil juhul olla (Kersti Kerstna-Vaksi analüüs, lk 37). Üksikud suured 
pankrotihalduri tasud on avalikkusele kujundanud pankrotihalduri ületasustamisest väära 
arusaama. Keskmiselt on välja mõistetud 1000-2000 eurot menetluse kohta, millest osa 
jääb pankrotihalduril ka saamata. 
 
PankrS § 23 lg 3: „Ajutise halduri tunnitasu ülemmäär on Eesti Advokatuuri poolt 
kodulehel iga aasta 1.aprillil avaldatud advokaadi keskmine tunnitasu määr. Ajutise halduri 
tasule maksude lisamisel lähtutakse käesoleva seaduse § 65 lõikes 11 sätestatust.“ ja PankrS 
§ 65 lg 5: „Halduri tunnitasu määr peab olema mõistlik.  Haldurile makstav tunnitasu ei 
või üldjuhul ületada advokaadi töö eest makstavat keskmist tunnitasu määra. Eesti 
Advokatuur avaldab keskmise tunnitasu määra oma kodulehel iga aasta 1. aprilliks.“ 
Toetame siinkohal Advokatuuri seisukohti, et taoline sõnastus ei anna täpset ettekujutust, 
mille alusel arvestatakse keskmine tunnitasu määr ja kas kõikidele juhtudele rakendatakse 
sarnast määra või toimub diferentseerimine. Kui tasumäära pankrotihaldurist või 
menetlusest sõltuvalt diferentseerida, siis mille alusel?  
 
Kui Advokatuur nõustub määra avaldama, siis on ettepanek muuta PankrS § 65 lg 5 
sõnastust nii, et halduri tunnitasu määr peab olema mõistlik. Haldurile makstav tunnitasu 
ei või üldjuhul ületada advokaadi töö eest makstavat keskmist tunnitasu määra (2 erinevat 
määra: halduritoiming ja lepinguline esindaja). Eesti Advokatuur avaldab keskmise 
pankrotihaldurina tegutseva advokaadi tunnitasu määra pankrotihalduri halduritoimingute 
täitmise eest (PankrS §. 652) oma kodulehel iga aasta 1. aprilliks. See määr on äriühingute 
pankrottide puhul kohaldatav tunnitasu halduritoimingute täitmise eest, mitte tegutsemise 
eest kohtus pankrotipesa lepingulise esindajana 
 
PankrS § 65 lg 7: „Füüsilise isiku pankrotimenetluses võib haldur taotleda tasu põhitasuna, 
kuid mitte rohkem kui  kolmekordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud alampalga määr.“ 
VTK-s taolist ettepanekut ei olnud. Palume selgitada, kuidas see ettepanek eelnõusse 
tekkis? Seletuskirjast nähtuvalt antakse haldurile võimalus valida, kas ta soovib tööaja 
arvestamise kohustust füüsilise isiku pankrotimenetluses täita või nõustub ka füüsilise isiku 
pankrotimenetluse läbiviimise eest saama tasu toimingutasu põhimõttel. Teeme ettepaneku 
sõnastada seletuskirja mõte eelnõus paremini, et füüsiliste isikute pankrotimenetlustes ei 
välistataks kolmest alampalgamäärast kõrgemaid tasusid.  
 
Peame vajalikuks, et eelnõu autorid töötaksid välja justiitsministri määruse eelnõu, millega 
kehtestatakse ajutise halduri ja halduri tasu ning hüvitamisele kuuluvate kulutuste 
arvestamise täpsem kord, nõuded kalkulatsioonile, halduri tasu ja kulude hüvitamise 
avaldusele, toimingutasu suurus (PankrS § 65 lg 10). See võimaldaks paremini mõista 
eenõu autorite kavatsusi tasusüsteemi ümberkorraldamisel. Põhiseaduse § 113 sätestab, et 
riiklikud maksud, koormised, lõivud, trahvid ja sundkindlustuse maksed sätestab seadus. 
Peame õigeks, et pankrotihalduri toimingutasu määrad kehtestatakse seadusega, mitte 
ministri määrusega, vt ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 
19.12.2003. a kohtuotsus nr 3-4-1-22-03.  Riigikohtu üldkogu on leidnud, et põhiseaduse 
§ 113 kaitsealas on avalik-õiguslikud rahalised kohustused, sõltumata sellest, kuidas neid 
ühes või teises õigusaktis nimetatakse. Kuigi eelviidatud Riigikohtu lahendiga tunnistati 
põhiseadusevastaseks kohtutäituritasu määrade kehtestamine justiitsministri määrusega, 
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on analoogiliselt lahendi punktis 18 sätestatule on ka pankrotihaldur isik, kes täidab 
riiklikke funktsioone, mille riik on otsustanud anda täitmiseks sõltumatule eraisikule. 
Pankrotihalduri tegevus on reguleeritud avaliku õiguse normidega ning ta tegutseb avalik-
õiguslikes suhetes, kasutades talle riigi poolt antud võimuvolitusi. Riigikohus möönab 
lahendi punktis 19, et avalik-õiguslike rahaliste kohustuste kehtestamise delegeerimine 
täidesaatvale võimule võib olla lubatav tingimusel, kui see tuleneb rahalise kohustuse 
iseloomust ning seadusandja määrab kindlaks diskretsiooni ulatuse, mis võib seisneda tasu 
alam- ja ülemmäära seadusega sätestamises, tasu suuruse arvestamise aluste kehtestamises 
vms. 
 
Eelnõuga lisatavas § 652 lõikes 1 sätestatud toimingud võivad olla sõltuvalt menetlusest 
töömahu poolest väga erinevad, seepärast ei ole mõistlik neid võrdselt hinnastada.  
 
Võrdlusmäär ei tohi osutuda kunstlikuks piiranguks olukorras, kus pankrotihaldur teeb 
tavalisest enam tööd menetluse läbiviimisel. Teeme ettepaneku töötada välja valem, mis 
arvestaks ka pankrotivara väärtuse ja ka pankrotimenetluse riskide juhtimisega. 
Pankrotihalduri töö on küll võrreldav advokaadi tööga, kuid lisaks on tegemist ikkagi 
menetluse juhtimisega, mis võib sisaldada ka ettevõtte juhtimist. Samuti vara valitsemist 
millega kaasnevad riskid. 
 
Arusaamatuks jääb võrdlusmäärade arvutamine. Eelnõu seletuskirja toodud näites on tasu 
suurus arvestatud kohati vahemiku maksimum-, kohati miinimum- ja kohati vahemiku 
keskele jäävast väärtusest. Eelnõu peab andma üheselt arusaadava valemi, kuidas 
võrdlusmäära suurust peab arvestama.  
 
Antud juhul ei saa Koda toetada halduritoimingute järgi toimingutasu kohaldamist, kuna 
tutvumiseks pole saadetud hinnastatud halduritoiminguid ning osad toimingud üldse 
nimekirjas puuduvad (sh. eelarve koostamine). Antud juhul pole võimalik tasu määramist 
ning selle suurust hinnata ja arvamust avaldada. Kindel aga on see, et pankrotimenetlused 
on väga erinevad ning halduri toiminguid hinnastada ning sel alusel tunnitasu piirata pole 
mõistlik. Meie hinnangul ei peaks halduritoimingute arvu alusel tasu määrama, kuna see 
on ebaõiglane ning haldurit mitte motiveeriv tasustamise süsteem. 
 
Ei ole põhjendatud, PankrS § 651 lg 3 viimane lause „.Pandieseme müügist saadud raha 
arvatakse võrdlusmäära arvestamisel pankrotivara hulka PankrS § 153 lg 2 sätestatud 
ulatuses.“ Halduri tasu tuleks endiselt arvestada ka halduri poolt müüdud pandieseme 
müügi summalt ning seda põhimõtet pole tarvidust muuta. Pankrotihaldur müüb ju ka 
pandiga tagatud vara ning tagab selle säilimise kogu ulatuses, mitte 15% ulatuses.Lisaks 
on eelnõus kirjas, et halduri tasud on väiksed, kuid tasu arvestus vaid 15% müüdud varast 
vähendaks tasusid olulisel määral veelgi. See pole aga kooskõlas reformi eesmärgiga. 
 
Hetkel ei ole ka VTK kohaselt teada, kuidas ja mille alusel töötatakse välja bürookulude 
suurus, mis arvatakse tunnitasu hulka. Peame oluliseks, et see oleks eluliselt õiglane 
(näiteks büroohotelli teenuse näitel). Lisaks pole adutav, mis olukorras, kus Riigikohus 
aktsepteerib põhjendatud juhtudel pankrotimenetluses bürookulu on üldse tarvilik 
bürookulu arvestamine tasu hulka. Koda seda ideed ei toeta. 
 
Kokkuvõtvalt on tasutamise süsteem mitte jälgitav, segane ja arusaamatu ning sellist 
süsteemi me ei saa toetada. Ettepanek ei taga selgust halduri tasu suuruses ning pole 
läbipaistev. Lisaks ei loo süsteem haldurile turvatunnet, te ta saab tehtud töö eest tasustatud. 
 
Seni kuni ei ole eelpool toodud kitsaskohad lahendatud teeme ettepaneku praegust toimivat 
süsteemi mitte muuta. Kaaluda võiks mõne täpsustava sätte lisamist praegu kehtivassse 
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õigusesse, mis täpsustavalt selgitaks halduri tasu kujunemist vastavalt võrdlusmääradele ja 
põhjendaks võrdlusmäärades tasu justnimelt pankrotimenetluse juhtimise, riskide 
haldamise jms, mille suurus sõltub vara mahtust. Samuti asjaoluga, et pankrotimenetlusi 
viiakse läbi avalikes huvides, ning praegune võrdlusmäärades tasusüsteem tagab paremini 
halduri kutsetegevuse jätkusuutlikuse.  
 

5. Kohtute spetsialiseerumine 
 
Eelnõu koostaja juhtis tähelepanu, et koos maksejõuetusasjade menetlemise koondamisega 
spetsialiseeritud kohtutesse ja kohtunike menetleda, tuleks üle vaadata ka halduri 
nimetamist käsitlevad sätted. Leiame, et praegu kohtuniku usaldusel põhinev 
pankrotihalduri valik on end valdavas osas õigustanud ning pretensioone on halduri 
määramisel olnud väga harva. Ka Põhja- ja Baltimaade maksejõuetuse võrgustiku 
soovitustes märgitakse, et pankrotihalduri peab määrama kohus (XI.7.). Samas võiks 
võlausaldajatel olla tänasest suurem õigus olla ära kuulatud halduri määramisel, kuna 
menetlus käib nende, mitte aga kohtu vahendite arvelt. 
 
Leiame, et füüsiliste ja juriidiliste isikute pankrotimenetluste kohtualluvuse eristamist ei 
peaks lubama, kuna valdavalt ongi pankrotiasjad seotud füüsiliste isikutega ning see 
kohtute koormust oluliselt ei vähendaks. Füüsilised isikud on sageli seotud ka oma 
äriühingute pankrottidega ning mõistlik on taolisi menetlusi läbida koos sama kohtuniku 
juhtimisel. 
 
Kui füüsiliste isikute maksejõuetusasjade kohtualluvust ei muudeta, siis jääb ju ka Pärnu 
ja Viru Maakohtu kohtunike koolitusvajadus endiselt alles. Seega see ei lahendaks 
tõstatatud kohtumenetluse kvaliteedi ja efektiivsuse probleeme. Võib-olla oleks mõistlik 
kui igasse kohtusse määrata spetsialiseerunud kohtunikud, kes lahendavad nii füüsiliste kui 
ka juriidiliste isikute pankrotiasju. Enamus pankrotimenetlusi on praegu füüsiliste isikute 
menetlused, juriidiliste isikute omi on väga vähe. 
 

6. Nõudeavalduse sisu ja esitamine 
 
Koda ei nõustu nõudeavalduse esitamise tähtaja lühendamisega. Senine 2-kuuline tähtaeg 
on praktikas kinnistunud ja selle lühendamine ühele kuule ei muuda pankrotimenetlust 
sisuliselt kiiremaks, pigem tekitaks segadust ning võlausaldajad peaks hakkama jälgima, 
millises menetluses milline nõuete esitamise tähtaeg kehtib. Kannatada saaks õiguskindlus.  
 
Kui on palju nõudeid menetluses, ei jõua ka haldur neid läbi vaadata ja puudusi lasta 
kõrvaldada. Senises praktikas ei ole nõuete esitamise tähtaeg olnud menetlust takistavaks 
ehk Koja hinnangul ei esine praktikas probleemi, mille lahendamiseks oleks vajalik 
sekkuda tänaseks juba mitu aastakümmet kinnistunud praktika muutmise teel. Menetlused 
venivad muudel põhjustel, mitte nõudeavalduste esitamise tähtaja tõttu. 
 
PankrS § 94 lõike 3 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Puuduste tähtaegsel 
kõrvaldamisel loetakse nõudeavaldus esitatuks avalduse esialgse esitamise päeval. Kui 
puudusi ei kõrvaldata, võib kohus lugeda, et nõudeavaldust ei ole esitatud.“ Vajab 
täpsustamist, kes pöördub kohtusse, et kohus otsustaks, kas nõue on esitatud või mitte? Kas 
võlausaldaja saab ka tutvuda endiselt kogu nõudeavaldusega või vaid nõuete nimekirjaga? 
Millise aja jooksul või millal see pöörduja pöördub kohtusse? Kas enne esialgse nimekirja 
koostamist või pärast (kui näiteks keegi ei vaidlusta nõuet)? Kui selleks pöördujaks on 
võlausaldaja, siis kas ta peab sellest informeerima ka haldurit? Millal kohus peab 
otsustama, kas lugeda nõue esitatuks? Kui kohus loeb nõude esitatuks, kas siis koostab 
haldur uue esialgse nimekirja? Kui jah, siis millise aja jooksul? Kas siis on uus tutvumise 
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tähtaeg? Kas kohus lahendab selle taotluse määrusega? Kas määrus on kaevatav? Kui 
(teistele) nõuetele vastuväiteid ei esitatud, siis kas sellest kohtu otsustusest sõltub lõpliku 
nimekirja koostamise tähtaeg? 
 
Lahendus, et kõik täitedokumendid on automaatselt kaitsmiseta tunnustatud, ei ole mõistlik 
(eriti töövaidluskomisjoni lahendid, EMTA ja EAS-i nõudeid, vahekohtu lahendid, 
kohtutäituri tasu otsuseid ja notariaalselt tõestatud kokkuleppeid). Praktikas vormistatakse 
kohtutäituri tasu otsus kohe täitemenetluse alguses ning vastavalt seadusele on aga õigus 
saada tasu proportsionaalselt täidetud nõudega. Vahekohtulahendite osas valitseb 
ülemäärane õiguslik ebaselgus (nt muude riikide ebaselges õiguslikus ruumis ning 
kontrollimatu tulemiga lahendid). Riigikohus on lahendis 2-18-4731 märkinud, et 
vahekohtu otsuse sisulist õigsust tunnustamismenetluses ei kontrollita (v.a. võimalik 
vastuolu tunnustava riigi avaliku korraga). Nõude aluseks olevate haldusaktide 
vaidlustamismenetlus peab toimuma maakohtus, mitte halduskohtus ning kohtusse peaks 
pöörduma võlausaldaja, kelle nõue jäi tunnustamata. 
 

7. Nõuete kirjalik kaitsmine ja tunnustamine hagita menetluses 
 
Toetame ettepanekut luua üldklausel, et kõik nõuete vaidlused alluvad maakohtule. 
Reform peaks puudutama ka avalik-õiguslike nõuete tunnustamise üle peetavate vaidluste 
teemat. Riigikohus on öelnud, et kui keegi avalik-õiguslikule nõudele esitab vastuväite, 
peab pöörduma halduskohtusse ja asi lahendatakse halduskohtus. Seaduse mõte on olnud 
siin mitte vahet teha, aga Riigikohus on asju teisiti lahendanud. See teema peab reformis 
käsitletud ja selge olema.  
 

8. Võlgniku kaasaaitamiskohustuse tagamine ja enese mittesüüstamise privileeg  
 
Taotleme pankrotihaldurile info ja dokumentide esitamiseks kohustatud kolmanda isiku 
suhtes sunniraha rakendamise õigust. Praegusel juhul on ainus tõhus vahend kohustatud 
isiku füüsiline arestimine. 
 

9. Täitemenetluse jätkamise võimaldamine ajutise halduri nimetamisel ja pandieseme 
realiseerimine väljaspool pankrotimenetlust 

 
Revisjoni põhiteesiks on raugevate pankrotimenetluste arvu vähendamine ja 
maksejõuetuse põhjuste ja põhjustajate väljaselgitamine, kuid pandieseme välistamine 
pankrotivarast seda eesmärki ei täida. Ka VTK-s nenditakse raugevate pankrotimenetluste 
arvu suurenemist. Kui võimaldada pandiesemete realiseerimine pankrotimenetluste 
väliselt, tuleks vahendid pankrotimenetluste läbiviimiseks leida suuremas osas 
riigieelarvest. Oleme seisukohal, et pankrotihaldur võõrandab ka pandiga koormatud vara 
pankrotimenetluses ning vastutab vara säilimise eest, samuti on pankrotivara 
võõrandamisel pandiese pankrotihalduri tasu arvestamise alus, kuid kulud ei või ületada 
üldreeglina 15%. Vastasel juhul väheneks efektiivselt läbiviidavate pankrotimenetluste arv 
ja ka pankrotihaldurite tasu oluliselt, mis pole samuti praeguse revisjoni eesmärk. 
 
PankrS § 65 lg 2 kohaselt arvestatakse pankrotihalduri tasu pankrotivara müügist ja 
tagasivõitmisest, samuti halduri muu tegevuse tulemusena pankrotivarasse laekunud ja 
pankrotivara hulka arvatud rahast lähtudes. Seega, kui pandiese realiseeritakse väljaspool 
pankrotimenetlust, ei saa pankrotihalduri tasustamist siduda pankrotivarasse laekunud ja 
pankrotivara hulka arvatud rahaga. Seda põhjusel, et kui pandiese puudub, siis 
pankrotivarasse ka midagi ei laeku. Küll aga ei ole harvad juhud, kus pandipidajale tehtud 
väljamaksest kinnipeetud 15% on võimaldanud pankrotivara oluliselt suurendada (esitada 
tagasivõitmise hagisid, esitada hagisid võlgnevuste sissenõudmiseks jne) ning seeläbi 
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lõppastmes vähendada ka PankrS § 153 lg-s 2 sätestatud suhtarvu ning rahuldada ka II 
järgu võlausaldajate (sh EMTA) nõudeid. Muudatuse tulemusel võivad jääda avastamata 
ka vara tagasivõitmise võimalused, välja selgitamata pankroti põhjused ja tuvastamata 
võimalikud pankrotikuriteod. 
 
VTK-s kõneldakse üldistes terminites pandiesemest ja pandipidajast, kuid jääb selgusetuks 
millisest pandiõiguslikust režiimist räägitakse. Eesti õiguses on mitmeid erinevaid 
pandiliike – käsipant, registerpant, kinnispant, merivõlg, üürileandja pandiõigus. VTK-st 
ei selgu, mida teha pandipidajate konkurentsi korral ja keda eelistada? Panditud vara müüki 
peab olema võimalik peatada kohtu kaudu, kui pandieset on vaja võlgniku tervendamiseks 
või kompromissiks või kui pandi seadmine on tagasivõidetav. Kaaluda tuleb ka 
pankrotihaldurile õiguse andmist müüa pandiese seadusest tuleneva kohtutäituri 
pädevusega, kui PankrS § 140 sätestatud tähtaegade jooksul ei ole pankrotimenetluses 
õnnestunud vara müüa. Oluline on siinkohal, et pankrotihaldur on huvitatud vara 
realiseerimisest võimalikult kõrge hinna eest, kuid pandipidaja huvi täitemenetluses 
piirdub vaid enda nõude rahuldamiseks piisavaga. 
 
Tuleb vältida VTK-ga tekitatavat olukorda, mil võlgnikud hakkavad edaspidi kogu vara 
pankrotimenetluse ootuses pantima näiteks seotud isikutele ning pantimata vara puudub. 
Kui puudub pantimata vara, siis hakkaks sellise kontseptsiooni kohaselt raugevate 
pankrotimenetluste arv veelgi suurenema. Sellega kahjustatakse teiste võlausaldajate 
huvisid. Arvestades asjaolu, et tihti on enamus pankrotivarast pandiõigusega koormatud, 
siis pandiesemete realiseerimisel väljaspool pankrotimenetlust ei ole rahalisi vahendeid 
menetluste läbiviimiseks ja sellel juhul langeb varatute menetluste finantseerimise 
kohustus riigile (maksejõuetusinstitutsiooni kaudu). 
 
Võlausaldajaid tuleb kohelda võrdselt (Karin Madissoni kontseptsioon, lk 22), sealhulgas 
peab pandipidaja osalema menetluse kulude kandmises. Menetluskulude kandmises 
osalemine on laenuandja kohustuse sotsiaalne mõõde. Üldjuhul on pandipidajaks 
professionaalne krediidiasutus, kellelt võib mõistlikult eeldada menetluskulude kandmises 
osalemist (tegemist on tema ettenähtava ja kaalutletult võetud äririskiga).  
 
Pankrotihalduril peab olema õigus hinnata, kas pant on seaduspärane ja seatud õigustatud 
alusel ehk kas seatud tagatise eest on ka vastusooritus saadud. Tagasivõidetava pandiga 
pandieset ei tohi mingil juhul pankrotimenetluse väliselt realiseerida.  
 
Samuti on põhjendatud anda pankrotihaldurile õigus taotleda kohtult vajadusel 
täitemenetluse peatamist. Pandieseme realiseerimine väljaspool pankrotimenetlust võib 
avaldada olulist negatiivset mõju pankrotimenetluse läbiviimisele. Seetõttu peame 
vajalikuks, et täiendavalt analüüsitakse olulisi, kuid VTK-s tähelepanu alt kõrvale jäänud 
aspekte: 

1. pandiesemega seotud kulude (nt maksud, kommunaalkulud, kindlustus, valve jms) 
kandmine ja selle järjekoht pandieseme müügi tulemi jaotuskavas; 

2. TMS § 149 alusel sundtäitmisega ühinenud täiteasjade nõuete rahuldamine 
pandieseme realiseerimisest saadud tulemi alusel, kui pandiese realiseeriti 
pankrotimenetluse väliselt; 

3. võlgniku vallasvara säilitamine oludes, kus panditud kinnisasi on realiseeritud 
pankrotimenetluse väliselt; 

4. eelnevast tulenevate kulude kandmise kohustuse ulatus; 
5. käibemaksu tasumine maksustatava vara realiseerimisel, täitemenetluses vara 

võõrandamisel jääb käibemaksu tasumine võlgniku kanda, kellel aga enamasti ei 
ole selleks vahendeid. 
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Kokkuvõttes leiame, et pandieseme realiseerimine väljaspool pankrotimenetlust peaks 
olema erandiks vaid teatud eritingimuste korral ning üldjuhul peaks pandieseme 
realiseerimine toimuma pankrotimenetluse kaudu. 
 
Erandina teeme ettepaneku muuta PankrS § 17 lg 3 selliselt, et kohus võib ajutise halduri 
ettepanekul lubada täitemenetlust jätkata. Taoline paindlikkus oleks vajalik näiteks 
juhtudel kus kohtutäitur on täitemenetluses välja kuulutanud võlgniku vara 
enampakkumise ning võlgniku esitatud pankrotiavaldus on tehtud ilmse sooviga nurjata 
enampakkumine ning põhjustada kohtuvaidlusi. Täitemenetluse jätkudes kannaks 
kohtutäitur vara müügist saadud tulemi pärast enda tasu mahaarvamist pankrotipessa.  Nii 
oleks tagatud vara tsiviilkäive võimalikult suures osas. Eelnevaga seonduvalt teeme 
ettepaneku muuta ka PankrS § 45 selliselt, et kohus võib otsustada, et jätkuva 
täitemenetluse korral PankrS § 45 asjakohaste arestimisaktide suhtes ei rakendata. 
 

10. Füüsilise isiku pankrotimenetluse lõpetamise aluste erisus 
 
Teeme ettepaneku muuta füüsilisest isikust võlgniku pankrotimenetluse lõpetamist 
selliselt, et kui ainus eesmärk on kohustusest vabastamine ja vara ei ole, ehk saab menetluse 
lõpetada jaotusettepaneku kinnitamisega. Jaotusettepanekus sisalduksid siis kõik 
lõpparuande andmed. See muudaks menetluse u kolmandiku võrra kiiremaks. Lõpparuande 
esitamine praktikas sellisel juhul midagi juurde ei anna.  
 
Lisaks juhime tähelepanu, et kui algatatakse võlgadest vabastamise menetlus, siis peaks 
kohus ka võlgnikule andma konkreetsemad juhtnöörid, millede järgimisel ka võlgnik 
kohustustest vabastatakse.  Praktikas on raske aru saada, milline on kohtu ootus võlgniku 
käitumise osas ning millises ulatuses peaks rahauldatama võlausaldajate nõudeid. 
 

11. Võlausaldaja motiveerimine menetluskulude kandmises 
 
Koda nõustub VTK-s välja pakutud lahendusega, et võlausaldaja avalduse alusel pankroti 
välja kuulutamisega hakkab kehtima eeldus, et pankrotiavaldust ei ole võlgniku poolt 
esitatud õigeaegselt, juhul kui kohustatud isik (st. võlgnik) ei tõenda vastupidist. 
Tõendamiskohustus pankrotimenetluses peab jääma isikule, kes oli pankrotimenetluses 
oleva äriühingu juhatuse liige ka kuni üks aasta enne pankrotimenetluse algust. 
 
Pankrotimenetluste asjaolud annavad paraku Eesti äripraktikas sageli põhjust arvata, et kui 
ettevõttel vara ei ole, siis võlgnik jättis oma kohustuse pankrotist õigeaegselt teatada 
täitmata. Kui võlgnik on pankrotiavalduse esitamise kohustust rikkunud, tuleks hüvitada 
võlausaldajale tema poolt tasutud kohtukulud ja tasutud deposiit. Tuleks kaaluda ka 
deposiidi tasumise kohustuse panemist kohtu korraldusel teatud tingimuste esinemise 
korral äriühingu juhatuse liikmetele.  
 
Deposiidi tasumine on tänases menetluste praktikas harv just seetõttu, et deposiidi tasunud 
võlausaldajal on väga raske seda raha tagasi saada või nõuda selle hüvitamist juhatuse 
liikmetelt. Ettepanek on seaduses sätestada, et kohtul on õigus võlgniku esitatud 
pankrotiavalduse alusel alustatud menetluse raugemisel välja mõista samas lahendis ajutise 
halduril tasu võlgniku juhatuse liikmelt (võlgniku muu vara puudumisel). 
 
Kui kohus lõpetab menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu või kuulutab 
pankroti välja, peaks kohus samas lahendis kohe ka kohustust rikkunud võlgnikult ajutisele 
pankrotihaldurile ja võlausaldajale välja mõistma kulud, sh. deposiiti tasutud raha 
(analoogiliselt kohtukulude menetlemise regulatsiooniga). Nii saaks võlausaldajaid 
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motiveerida pankrotiavaldusi rohkem esitama ning seeläbi väheneks äriregistris 
maksejõuetute äriühingute hulk. 
 
Leiame, et VTK-s tuleks jätta kavandatud võimalus võlausaldaja poolt menetluskulude 
deposiiti tasumise näol alles, kuid võlausaldajat ei saa selleks kohustada ning võlausaldajal 
ei pruugi selleks vahendeid olla.  
 
Võlausaldajaid motiveerib pankrotiavaldust esitama eelkõige lootus saada oma raha tagasi 
võimalikult suures mahus ja väikeste kuludega. Kui võlausaldajad peavad tasuma edaspidi 
täies ulatuses ise oma vahenditest halduri tasu ning haldur ei saa enam finantseeritud vara 
müügist (eelkõige on siiani olnud pankrotihalduri tasu peamiseks katteallikaks 
pankrotivaras olev pandiga tagatud vara, kuid seda vist tahetakse VTK kohaselt kahjuks 
realiseerima pankrotimenetluse väliselt täitemenetluses) siis ilmselgelt väheneb tuntavalt 
väljakuulutatavate pankrottide arv. Esineb suur oht, et maksejõuetuse tegelikke põhjuseid 
ega kuritegelikke pankrotte enam välja ei selgitata või tehakse seda oluliselt vähem. Sellega 
paraneksid küll Eesti riigi statistilised näitajad, aga mitte ärikeskkond ega 
konkurentsivõime, mistõttu kahjustab VTK pakutud menetluskulude täies ulatuses 
võlausaldajate kanda jätmise lahendus selgelt eesmärki motiveerida neid esitama 
pankrotiavaldusi.   
 
Laekumised pankrotivarasse saavad olema põhiliselt tagasivõitmise hagidest, kusjuures 
oleks mõistlik vabastada pankrotihaldur riigilõivu tasumisest (varasemalt see nii oli ka 
reguleeritud) ja kohtulahendis kohtukuludena mõista pankrotivarasse välja ka advokaadist 
pankrotihalduri kulud (tunnitasu), kui haldur end ise kohtus esindab. Praktikas jätab kohus 
halduri töötunni kulu tihti vastaspoolelt välja mõistmata, mis viib aga erinevate 
pankrotihaldurite ebavõrdse kohtlemiseni (mitteadvokaadist pankrotihaldur palkab sageli 
advokaadi kohtumenetluses esindamiseks, kuid advokaadist pankrotihaldur teeb sama töö 
ise). Samuti ei tohiks piirata kohus võlausaldajate ühist soovi tasuda pankrotihaldurile 
eduka töö eest suuremas määras, mida praegune kohtupraktika ei toeta. 
 

12. Ärikeelu rakendamise eeldused, kord ja ulatus.  
 
Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuses 
15.11.2018.a seisuga, ei ole enam sees 14. teemat „Ärikeelu rakendamise eeldused, kord 
ja ulatus“. Kuivõrd 15.11.2018.a dokumendist ei nähtu, kas pankrotiseadust on jätkuvalt 
kavas ärikeelu kohaldamise osas täiendada või on antud kavatsusest loobutud, otsustas 
Eesti Advokatuuri maksejõuetuskomisjon oma 24.01.2019.a istungil jääda 
Justiitsministeeriumile 29.08.2018.a saadetud ettepaneku juurde. Komisjon toetab 
jätkuvalt ettepanekut täpsustada PankrS §-s 91 lõiget 2 juhtorgani liikme suhtes ärikeelu 
kohaldamise eeldusi ning ärikeelu sisu ja ulatust. Komisjon otsustas varem toetada ka 
kavatsuses pakutud põhimõtet, mille kohaselt ärikeelu rakendamise eelduseks ei pea olema 
kuriteokahtlus.  
 
Komisjon toetab jätkuvalt ka ettepanekut piirata kehtivas PankrS §-s 91 lg 1 füüsilisest 
isikust pankrotivõlgniku suhtes automaatselt kohalduva ärikeelu rakendamist. Kui 
pankrotiseaduse muutmine äriühingu juhatuse liikmele ja füüsilisest isikust 
pankrotivõlgnikule ärikeelu kohaldamine on jätkuvalt aktuaalne (kavatusest 15.11.2019.a 
seisuga on teema välja jäetud), jääb komisjon ka oma varasema ettepaneku juurde ning 
palub kaaluda seaduseelnõud täiendada eeltoodu osas järgnevaga:  
 
Ärikeelu kohaldamine juriidilise isiku juhtorgani liikme suhtes peaks sisalduma juba enne 
pankrotimenetlust lõpetavas kohtulahendis; 
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Otsustusõigus ärikeelu kohaldamise vajalikkuse osas äriühingu juhtorgani liikme suhtes 
jääb pankrotihaldurile, kes esitab selle kohta põhjendatud taotluse kohtule. Ärikeelu 
kinnitab kohus kohtulahendiga kohtumenetluse kestel.  
 
 
Lugupidamisega 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mati Kadak 
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