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Ettepanekud  
pankrotiseaduse ja teiste seadust muutmiseks  
 

Austatud justiitsminister Urmas Reinsalu 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (edaspidi Koda) tänab Teid võimaluse eest kaasa 
rääkida maksejõuetusõiguse revisjoni ettevalmistamise protsessis. Ühtlasi märgime, et kooskõlas 
Teiega Kojas 18.05.2015 toimunud kohtumise tulemustega edastame Teile kokkuvõtte varem 
saadetud ettepanekutest pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmiseks (lisatud). Koondi esimese 
osa moodustavad ettepanekud, mille menetlemist peab Koda esmatähtsaks. Koondist on välja 
jäetud eelnevalt esitatud ettepanekud, mis on juba leidnud lahenduse või on kaotanud aktuaalsuse 
muudel põhjustel.  

Maksejõuetusõiguse revisjoni vajalikkusest on räägitud mitu aastat. Märgime, et laiemas plaanis 
on suureks probleemiks pankrotimenetluste ebaefektiivsusega kaasnev negatiivne mõju 
ettevõtluskultuurile Eestis. Võlausaldajad tunnetavad pankrotiprotsesse üldjuhul kui lootusetuid 
olukordi, kus võlgade sissenõudmine on aeganõudev ja bürokraatlik ning lõpeb vaid vähestel 
juhtudel nõuete osalise rahuldamisega. Pankrotimenetluste ebaefektiivsus süvendab juhatuse ja 
omanike vastutamatuse ning karistamatuse tunnet. Tulemuseks on üldise ärieetika ja 
ettevõtluskultuuri paigalseis ning riskide suhteliselt kõrge tase kogu Eesti ettevõtlussektoris, mis 
mõjub negatiivselt nii kodu- kui välismaiste investorite investeerimisotsustele. 
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Väga suur osa pankrotte lõpeb raugemisega, sest puuduvad piisavad rahalised vahendid 
menetluste läbiviimiseks, mis tähendab, et enamik menetlusi jääb võlausaldajate jaoks  soovitud 
lahendita.  

Ühtlasi on probleemiks kontrollimatult tegutsevad „professionaalsed likvideerijad“. Juhatuse 
liikmete vahetamine pankrotimenetluse vältel pikendab märgatavalt menetluse pikkust. Kuna 
esineb palju võimalusi varade väljaviimiseks ettevõtetest, suurendab see omanikel/juhatuse 
liikmetel vastutustunde puudumist veelgi. Nimetatud probleemidele oodatakse lahendusi riigilt 
eelkõige läbi kehtiva asjakohase õiguse täiendamise.  

Käesolevaga esitame Koja poolt väljatöötatud ettepanekute paketi, mis võtab arvesse, et 
põhjalikud muudatused saab läbi viia revisjoni käigus, kuid on kiireloomulisi küsimusi, mis 
vajavad kohest lahendamist, mh põhjusel, et pankrotimenetluse tasude süsteem on püsinud 
muutumatuna juba üle 10 aasta, kuid nii tarbijahinnaindeks kui  töötasu alammäär on selle aja 
jooksul oluliselt tõusnud ning tasude uuendamisel peaks sellega ka arvestama.   

Eelnõu ettevalmistamine kahes järgus on vajalik või siis vähemalt parim alternatiiv. Samuti on 
oluline tõsiselt kaaluda ka varasemates Koja poolt tehtud ettepanekutes sisalduvat nn Soome 
pankrotiombudsmani põhimõtte rakendamisest Eestis. Koda on valmis selles protsessis aktiivselt 
osalema.   

Koda peab maksejõuetusõiguse revisjoni teemat ülimalt oluliseks ning sellega seonduvalt on 
kavas veel mitmed arutelud, mille tulemustest teavitame Teid täiendavalt.  

  

Lugupidamisega,  

/digitaalselt allkirjastatud/   /digitaalselt allkirjastatud/ 
 
Mati Kadak     Terje Eipre     
    
Koja esimees      Koja aseesimees 

Kutsekogu juhatuse esimees   
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