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1. Päevakorra tutvustus 
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4. Halduri tasu süsteemi ümberkujundamine 

5. Kaitsmiseta tunnustatavate nõuete nimekirja täiendamine 
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1. Päevakorra tutvustus 

V. Murumets: Salvestame vestlust protokolli jaoks. Põhiteemasid on 4. Arutame maksejõuetuse mõiste 
täpsustamist, asjaõigusliku pandipidaja õigusi pankrotimenetluses, halduri tasu süsteemi 
ümberkujundamist ja kaitsmiseta tunnustatavate nõuete nimekirja täiendamist. Selgitame täna praegusi 
seisukohti, vahetame mõtteid. Praeguse arvestusega on see viimane revisjoni komisjoni koosolek. 
Komisjoni liikmetel on õigus kõikide teemade osas esitada ka kirjalikke seisukohti. 

2. Maksejõuetuse mõiste täpsustamine 

K. Padu ja I. Niklus : Teema tutvustamine 

P. Varul:  Ettepaneku lg 21 ja PankrS § 10 lg 2 nimetatud tingimused ei ole ju maksejõuetuse eeldused. 
Need tingimused omavad tähtsust ajutise halduri määramisel. Sel hetkel veel ei otsustata maksejõuetuse 
üle. Need viitavad, et on põhjendatud kahtlus. 

K. Kerstna-Vaks:  Mis vahe on eeldusel ja põhjendatud kahtlusel? 

P. Varul:  Põhjendatud kahtlus on siis, kui on viited, et midagi on korrast ära. Võib kahelda 
maksejõulisuses. Tähendab, sellega tasub tegeleda. Kui võlgnik saab näidata, et ei ole põhjendatud 
kahtlus, siis kohus otsustabki, et selle asjaga ei tegeleta. Seega 10 lg 2 eeldused võiks siit ära võtta. 

I. Niklus:  Ei ole selle vastu, aga tuleks vältida olukorda, kus ilmnevad, et on probleemid, aga ei näita veel 
midagi. Samas peab võlausaldaja hakkama seda tõendama. Teatud juhtudel on need dokumendid 
lennanud Panamale vms, dokumente ei leita, tõendada ei saa. Eesmärk ongi nende eelduste kaudu 
sundida neid isikuid dokumente mitte ära kaotama. 10 lg 2 on sinna toodud Saksa kohtupraktika 
eeskujul, kus on enamvähem samad asjad eeldustena välja arendatud, kuigi veel detailsemalt. Esmalt 
tuleks eristada, kas meil üldse on vaja eeldusi, millal öelda, et isik on maksejõuetu ja kui on vaja, siis 
tuleks vaadata, mis need eeldused olema peaksid. 

P. Varul:  Oluline on, mis on nende eelduste seadmise eesmärgiks. 10 lg 2 nimetatud eeldused on 
selleks, et otsustada, kas ajutine haldur määrata. Võib-olla tõendamiskoormise mõttes remontida 
paragrahvi 10. Kui mõelda, mis võiks aga olla maksejõuetuse eelduseks, siis see on PankrS § 31 teema, 
mitte § 1, kus peab olema definitsioon. 

I. Niklus:  Ma ei taha ka väita, et 10 lg 2 nimetatud tingimused kindlasti peaksid maksejõuetuse eeldused 
olema. Võrreldes 10 lõiget 2 Saksa praktikaga, siis näiteks on seal selline eeldus, et juriidiline isik on 
maksejõuetu, kui ta lõpetab elektri, sooja, vee, kanalisatsiooni, maksude jms maksmise. Mis meil need 
eeldused siis olla võiksid? 

P. Varul:  Kui mingid eeldused sõnastada, siis oleks see § 31 teema. § 1 on defineeriv, annab põhimõtte. 
Et teha vahet, mis on maksejõuetus ja mis on pankrot. Kõige väärtuslikum osa selles mõistes on, et 
maksejõuetus ei ole ajutine. Seda ei tohiks ära kaotada. Need kriteeriumid, millest Indrek rääkis, on küll 
õiged, aga need ei oma tähendust selle otsustamisel, kas isik on maksejõuetu või mitte. Pigem on see, et 
millal see algus on. Äriseadustik juba viitab, kust tekib juhatuse kohustus. 5% vastu ei ole, miks mitte. 
Aga ei toeta, maksejõuetuse mõiste sellist muutmist. See ei ole juhuslikult selliseks kujundatud. Lisaks, 
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20 päeva jooksul alates millest? Kuhugi sobivasse kohta pankrotiseaduses võib mingid eeldused küll 
tuua. Üldistavalt juriidiliste isikute kohta. Näiteks eeldused, mis on äriseadustikus, saab tuua üldistavat 
pankrotiseaduses. Aga mis on see alguse moment, millal kohus saab öelda, et nüüd on alus pankrot 
välja kuulutada, seal ei ole määravat tähendust, millal pankrot tekkis. Pankroti mõiste, see defineeriv 
paragrahv ei peaks minema nii detaili. 

I. Niklus:  Seega lg 21 võtaks ära ja mõtleks mõistliku asenduse §-i 31 või kuskile lähedale. § 31 on 
muidugi juba hektiline. Võib olla ka § 311.  

P. Varul:  Lisaks peaks suutma need eeldused sõnastada, mitte viite kaudu andma. Kui mõiste paragrahv 
on defineeriv, piisavalt üldine, siis saab näiteks §-s 31 minna detaili. Vaadata täiendavaid tingimusi.  

J. Truuts: Üheks eelduseks võiks olla näiteks see, kui võlgnik varjab oma vara või ei esita näiteks 
majandusaastaaruannet. Sellest võiks midagi tuletada.  

P. Varul:  Siis on see eelduse ümber lükkamise võimalus. Nt kui majandusaastaaruanne on esitamata, 
kuid isik ei ole tegelikult maksejõuetu. 

Ettepaneku lõige 2 võiks samuti olla mujal. Seal, kus me räägime juhatuse liikme vastutusest, pankroti 
põhjustest. See on alguse küsimus, see ei ole olemuslik küsimus. Ei tohi loobuda sellest ajutisuse 
kriteeriumist. Ka tuleb üle mõelda, 20 päeva jooksul millest? Protsendi osas on oluline, et oleks ka 
ajutisuse kriteerium. Need kriteeriumid võiksid eelduste juurde ehk minna.  

I. Niklus:  Ajutisuse kriteeriumi jätsin välja seetõttu, et ajutisus väljamakse testi puhul mõjutab eelkõige 
seda, kuidas hindame vara, mis läheb nö positiivse poole peale. Mõtlesin, et meil Eestis ilmselt ei ole 
mõistlik väljamakse testi siduda rea tuleviku prognoosidega. Näiteks, kus hakkame ennustama, kas see 
isik 3 kuu pärast maksejõuetuse ületab või mitte. Saksamaal on loogika selles, et ei saa sundida isikuid, 
kes on tulevikus võimelised turul osalema, sundida pankrotti minema. Aga see test oleks Eesti jaoks liiga 
keeruline. See, kas § 1 jääb lihtsalt definitsiooniks ja eeldused mujale viia, on tehniline küsimus. Aga 
ranguse mõttes jätsin ajutisuse välja 

K. Kerstna-Vaks:  Seletuskirjas on räägitud rangusest just juriidiliste isikute aspektist, aga füüsiliste osas 
ei ole seoseid toodud. See ajutisuse kriteerium tõepoolest sisaldab väga palju subjektiivsust ja kuna 
kohus kuulutab pankroti välja, siis ka palju kohtu diskretsiooni. Füüsilise isiku puhul on see hinnang, kas 
on ajutine või alaline raskus, väga oluline. Paraku enamus neist saavad oma sissetuleku töötegemisest. 
Nt on tal võlgu 3 kuu kommunaalmaksete osas ja muid võlgu pole. Selle % puhul tuleb tema pankrot siis 
välja kuulutada. Samas ei pruugi see olla üldse püsiv. Füüsilised isikud praegu aga väga soovivad enda 
pankroti väljakuulutamist, samas ei saa nad isegi aru, mis asi pankrotimenetlus on ja mida see nende 
jaoks tähendab. Kas Saksamaal on need protsendid välja pakutud siis ainult juriidiliste isikute või ka 
füüsiliste isikute puhul? Füüsilise isiku puhul selline range lähenemine ja kohtu diskretsiooni 
vähendamine ei oleks hea. Eesmärk muuta pankrotiavalduse esitamise aeg selgemaks ja tuua 
varasemaks on loomulikult õige ja vajalik. Ka võiks olla selgem juhtorganite liikmete vastutus, see on õige 
suund. Aga füüsiliste isikute puhul ei ole see lähenemine üldse vajalik. Neid ei ole vaja kutsuda 
võimalikult vara kohtusse. Siinkohal füüsiliste ja juriidiliste isikute puhul tuleb täiesti erinevalt läheneda. 
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P. Varul:  Tegelik probleem on meil see, kust hakkab peale juhatuse liikme vastutus. Nordic Baltic 
võrgustiku soovitused rõhutavad ka, et maksejõuetuse olemuslik tunnus pankroti väljakuulutamiseks on, 
et see ei ole ajutine. 

K. Kerstna-Vaks:  Kui kohtule pankrotiavaldus esitatakse, kohus peab läbi viima istungi. Seal eelistungil 
hakkab kauplemine ja palutakse aega maksmiseks. See aeg on enamasti ikka pikem kui 20 päeva. Kui 
seada selline konkreetne eeldus, kas kohtul üldse on võimalust hakata aega andma? Ja mis hetkest 
seda 20 päeva arvestada? Reaalselt annab kohus teinekord isegi mitu kuud aega. Raske on ette 
ennustada, mis selliste väga selgete kriteeriumite puhul kohtupraktikas toimuma hakkab. 

K. Siibak:  Mitte ainult kohtupraktikas, vaid see hakkaks otseselt mõjutama ettevõtluskeskkonda. Praegu 
ei ole ettevõtetele reaalselt likviidsusjuhtimise nõudeid. Likviidsusjuhtimise normatiivid ja regulatsioon on 
finantssektori ettevõtetele. Kui vaadata suurt pilti, siis maailm liigub selle poole, et likviidsusjuhtimise 
nõuded tulevad ka muudele ettevõtetele. Ei välista, et osadele ettevõtetele on need juba olemas. 
Rangema regulatsiooni alla minevad ettevõtjad võib-olla saavad olema mingite kriitiliste teenuste 
pakkujad, sest vastasel juhul see tooks kaasa suuri sotsiaalseid pingeid vms. Olen veendunud, et 
pankrotimõistega neid kriteeriume aga siduda ei tohiks. Küll aga olen nõus, et need võivad olla §-s 31 
täpsemalt lahti kirjutatud, aga mitte mõistesse toodud. Mõiste peaks olema kohaldatav võimalikult 
laiadele juhtudele. Mõiste muutmine on väga laia mõjuga. Kui seda muuta ettepaneku kohaselt, siis meie 
peame hakkama krediidiasutustele sellest erinevaid regulatsioone kirjutama. Pangandussektoris kehtib 
likviidsusele hoopis teistsugune regulatsioon, kui see, mis välja pakutud. Aga täna kehtiv on ka 
pangandusele sobiv. 

I. Niklus: Saksamaal on nii, et see väljamakse test füüsilistele isikutele kindlasti kohaldub, aga 
protsendilisi määrasid nad rangelt füüsiliste isikute puhul ei rakenda. Samamoodi nagu Eestis, füüsilisel 
isikul ei ole ka seal kohustust pankrotiavalduse esitamiseks. Lõiget 1 tuleks siis vastavalt täpsustada, et 
nad nii kergekäeliselt pankrotimenetlusse ei tuleks.  

Mina ütleks, et väljapakutud kriteeriumid ei ole liiga ranged. Soov oligi ju muuta pankrotiavalduse 
esitamise hetke selgemaks ja tõsta see varasemaks. Kui me maksejõuetuse mõistega midagi ei tee, siis 
ei muutu midagi ka raugemise määras. Saksamaal on raugemise protsent u 25% ja nad peavad 
maksejõuetuse väljamakse testi üheks selle põhjuseks. Kui me ei tee mõistet rangemaks, siis me lubame 
ka edaspidi u 68% menetlusi raugeda. Näiteks Soomes on sarnane % ja nad peavadki seda 
normaalseks. Varem oli see neil veel kõrgem, aga rangema kohtupraktika tulemusel on mõnevõrra 
langenud. Võib kaaluda jätta paragrahvi 1 samaks ja need eeldused mujale panna. 

P. Varul:  Üks võimalik koht oleks veel § 28 lg 3 või lg 2 järel. Eesmärk on ju see, et juhatuse liikmed 
esitaksid pankrotiavalduse õigel ajal. Tulebki juhatuse liikmeid pigistada ja sellel eesmärgil luua 
konkreetsemad tingimused. PankrS § 1 lg 2 ei muudaks. 

I. Niklus:  Kui panna §-i 28 näiteks lõikena 3, siis tuleks see teha selliselt, et luua eeldus, millal juriidilise 
isiku puhul maksejõuetust eeldame.  

P. Varul:  See oleks hea lahendus. 
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K. Kerstna-Vaks:  See oleks parem ja jätaks ka kohtutele diskretsiooni alles.  

I. Niklus: ettepaneku § 1 lg 2 p 2 puhul on 20 päeva algus hetk arvestuspäev ehk see võib hakata 
jooksma igast hetkest. Juriidiline isik peaks suutma igal aja hetkel sisuliselt esitada väljamakse testi 
tulemuse. Ta peaks igal hetkel suutma näidata, kas ta mingil konkreetsel ajal oli maksejõuetu. Muidugi ei 
ole vaja testi teha niisama, vaid siis, kui ta ei suuda oma kohustusi täita ja seda temalt küsitakse. Ka 
äriseadustiku § 1851 ei ole juhatuse liikme puhul öeldud, mis ajast see 20 päeva kulgema hakkab. 

P. Varul:  Praegu siiski ei klapi see, et see 5% on liiga karm. Kui täna on viimane tähtaeg ja homme on 
sissenõutav, siis ongi maksejõuetu. Aga mitte millegi muuga ei seondu. 10 lg 2 on ju ka lähtutud, et kui 
30 päeva jooksul pärast sissenõutavaks muutumist ei ole maksnud, siis 10 päeva veel hoiatust. See 
peab kokku jooksma. Ja ka arvestuse alused peavad olema selged. Seda 5% võib olla keeruline 
arvestada. Ja kas lg 2 punkte 1 ja 2 ei saaks kokku panna. Kas ei või tekkida siin palju vaidlusi, kas võlg 
on 5% või hoopis 4,9%. Võib-olla võiks eeldus olla selline, et ei ole ära maksnud nõuet, mis on muutunud 
sissenõutavaks, 30 päeva jooksul ja see nõue on vähemalt nii suur. 

K. Kerstna-Vaks: Kuidas see aga suhestub saneerimisega? Kui kohus saab saneerimisavalduse ja teeb 
selle testi ära, siis ma väidan, et 95 juhul on tegemist alalise maksejõuetusega. Ja saneerida ei saa. 

A. Õunpuu:  Kui seda muuta, peab muutma ka saneerimisseadust. Vaadates kumulatiivselt lg 2 kui ka 
netovara negatiivsust, siis need kriteeriumid on liiga ranged. Füüsilise isiku puhul ei peaks me üldse 
tahtma maksejõuetust selliselt esile kutsuda. Juriidiliste isikute puhul on mõistlik, et juhatus peab 
hakkama varem liigutama, aga sellisel juhul on küsimus juhatuse liikme vastutusest. Hiljem jõuame 
netovara negatiivsuse kriteeriumini. Võib-olla sellest piisaks. Kui Saksamaal öeldakse, et väga tõhus on 
olnud, siis kas selle ülevõlgnevuse testi tõttu või et kohus taolised protsendid määranud on? 

I. Niklus:  Ülevõlgnevuse ehk meie mõistes bilansi test on kommentaaride sõnul harva rakendatav ja 
pigem poliitilise tähendusega. Kaalutud on ka ülevõlgnevuse testi välja jätmist. 

K. Kerstna-Vaks:  Eestis rakendatakse kogu aeg seda ülevõlgnevuse testi. 

I. Niklus:  Aga need protsendid on üks elemente, mis on aidanud. Elemente on muidugi rohkem. Näiteks 
üks element on ka halduri tasu süsteem, mis on aidanud kaasa raugemiste vähendamisel. Füüsiliste 
isikute puhul võib-olla tõesti tuleks see piir siia panna. Saksas on füüsilistele isikutele erimenetlus, seega 
seal on see teisiti. Seega ei välista, et peaks ettepaneku lg 2 p 1 keskendama juriidilistele isikutele. 
Pärandvara pankroti puhul tuleks mõelda, Saksas ütlevad, et sellel on pärandvara pankrotile tähendus 
olemas.  

A. Õunpuu:  Saksamaal on ülevõlgnevuse testil tähendus saneerimise jaoks, sest neil saneerimine 
toimub pankrotimenetluse raames, aga meil on eraldi. 

K. Kerstna-Vaks:  Jah, kui pärast pankroti välja kuulutamist on kaks valikut – pankrotimenetlus või 
saneerimine – siis on hoopis teine olukord. Euroopa suundumus on ju vastupidine. 

I. Niklus: Võib-olla tuleks Eesti saneerimismenetluses ära kaotada see väga range piiri tõmbamine, et ta 
ei tohi olla maksejõuetu. 
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K. Kerstna-Vaks, P. Varul:  See oleks õige. 

H. Võsu: Nõustun eelkõnelejatega, et mõiste võiks olla üldisem ja mitte nii detailne, kui ettepanekus. Kui 
mõelda väikefirmadele, kes teevad vahendustehinguid jms, siis maksejõuetus tuleb neil selliste 
kriteeriumite puhul väga kiiresti vastu. Pigem võiks tegemist olla eeldustega.  

A. Õunpuu:  Võib-olla on ühekorraga kõike seda natuke liiga palju. Äkki piisaks netovara negatiivsuse 
eeldusest. Erinevalt Saksa praktikast ei ole meil kõike seda veel läbi töötatud, meil pole praktikat ja pole 
mille järgi sisustada neid tingimusi. 

I. Niklus:  Kriteeriumid on ranged küll, aga kui me praegu seda asja ei muuda, siis jäävadki need 
etteheited edasi kestma, et pankrotimenetlus ei toimi. Üheks variandiks tõesti oleks, et lõike 2 sätestame 
hoopis paragrahvis 28 või seal lähedal eeldusena, mis oleks küll ilmselt vähem tõhus, aga oleks samm 
edasi. 

P. Varul: Siis me tegeleksime probleemiga, mis eesmärgiks on. Ajutisuse kriteerium ei tohiks kaduma 
minna. 

J. Truuts:  Ajutisuse kriteeriumi on praktikas kurjalt ära kasutatud. Päris välja lülitada vast ei saaks, aga 
võib-olla tuleks kuidagi täpsustada.  

K. Kerstna-Vaks:  See on kohtu diskretsioon. 

P. Varul:  Saksa seaduses on ju see maksejõuetuse mõiste veel üldisem.  

I. Niklus: Saksas olid kaalutlused järgmised. Haldurid küll ütlesid, et lai käsitlus võimaldab turul 
tegutseda maksejõuetutel juriidilistel isikutel. Lai mõiste aga jäeti sisse poliitilistel kaalutlustel selleks, et 
turule jääksid alles juriidilised isikud, kes oleksid nt pärast majanduskriisi siiski võimelised turul hakkama 
saama. Ei soositud nende pankrotti ajamist. See ei pea ka Eesti puhul välistatud olema. Eeldused seda 
toetaksid.  

P. Varul:  Praegu siis ei peaks puutuma lõiget 2, see on fundamentaalne ja võiksime tegeleda eeldustega 
seal, kus on nende jaoks õige koht. Ei saa ka olla, et eeldus on 20 päeva, aga 10 lg-s 2 on 30 päeva. 
Need peaksid sama sammu käima. 

T. Tõnisson:  Seoses saneerimise ja maksejõuetuse mõistega, siis võib-olla oleks hea, kui see mõiste ei 
lähe sinna §-i 1, sest me hakkame ka saneerimist muutma. Seal saame mõelda, kas maksejõuetuid 
isikuid ka lasta saneerida. Aga kui praegu mõistet muudame, siis see muudab diskussiooni 
keerulisemaks.  

K. Padu:  Võtame järgmiseks ettepaneku lõiked 3 ja 31. 

I. Niklus: Teema tutvustus. 

P. Varul:  Lõige 3 on pigem täpsustava tähendusega. Selguse mõttes on õige lause, et kohustusena 
võetakse arvesse ka sissenõutavaks mitte muutunud nõudeid. Seda on ju alati küsitud, et mis vahe on 
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lõikel 2 ja 3. Siin põhiline erisus juriidilise ja füüsilise isiku puhul ongi see, et juriidilise isiku puhul 
võetakse arvesse ka sissenõutavaks mitte muutunud nõudeid.  

I. Niklus:  Saksa õiguses eristatakse likvideerimisväärtust ja tegevuse jätkamise väärtust. 
Likvideerimisväärtus on sarnane sellega, kui otsustatakse isik ära lõpetada. Aga tegevuse jätkamise 
väärtuse osas saab otsida paremat hinda, head turusituatsiooni arvestada. Likvideerimisväärtuse puhul 
tuleks koostada likvideerimise bilanss. 

P. Varul:  Kas see toob kaasa mingit muudatust? Viimane lause ei too, on aga selgitamise mõttes vajalik. 

K. Kerstna-Vaks:  Ilmselt bilansilise testi osas kasutatakse praegu kombineeritud süsteemi. Võetakse 
arvesse eelkõige sissenõutavaks muutunud nõuded. 

K. Siibak:  Arutasin finantsarvestuse spetsialistidega. Kui tegutsevaid äriühinguid auditeeritakse või 
tehakse majandusaastaaruandeid, siis lähtutakse jätkuvuse printsiibist. Kui on maksejõuetuse olukord, 
siis hinnatakse varasid likvideerimisväärtusest lähtuvalt. See on rahvusvaheline praktika. Lg 3 teist lauset 
ei oleks vaja. Likvideerimisväärtuse järgi neid hindamiskriteeriume ja põhimõtteid on palju. RTJ selgitab 
selle üksikasjalikult lahti.  

J. Truuts:  Pigem ei ole jah mõistlik ühte asja välja tuua. Võib hoopis segadust tekitada, et miks 
sissenõutavaks mitte muutunud nõudeid arvestada, see on ju loogiline.  

I. Niklus:  Võib ka seletuskirjas selle likvideerimisväärtuse arvestamist avada. Siin võib-olla on 
ülereguleerimine. Miks ka mitte sissenõutavaks muutunud nõuded, põhjus on selles, et võetaks arvesse 
kogu vara. Kas netovara negatiivsuse eeldus on vajalik? 

K. Kerstna-Vaks:  Eeldus kui selline on õige. 

P. Varul:  Eeldusena sobib.  

I. Niklus:  Ilmselt oleks mõistlik paragrahvi 28 panna, mitte eraldi paragrahvi teha.  

3. Asjaõigusliku tagatisõigusega pandipidaja õiguse d pankrotimenetluses 

V. Murumets:  Teema tutvustus. 

P. Varul:  Ajalugu vaadates, siis algselt ei olnud paragrahvis 44 midagi asjaõigusliku tagatisõigusega 
pandipidajast räägitud. Siis tegi Riigikohus ühe lahendi ja ütles, et sellisel juhul hüpoteegipidaja, kellel 
isiklikku nõuet ei ole, saab oma nõude realiseerida täitemenetluses. See ei saa aga olla põhimõtteliselt 
õige. Pankrotiseaduse üks põhimõte on, et pankrotivara müüakse ainult pankrotimenetluses ja ainult 
pankrotihalduri poolt. Siis aga Justiitsministeerium lisas lõike 3, mille kohaselt kolmandast isikust pantija, 
kellel isiklikku nõuet ei ole, ei ole pankrotivõlausaldaja ja mis viis selleni, et selline pandipidaja saigi 
väljaspool pankrotimenetlust oma nõuet realiseerida. Järgmisena võeti see säte välja. Põhjus oli selles, 
et lihtsalt öelda, et ta ei ole pankrotivõlausaldaja, ei ole õige. Ilma eriregulatsioonita. Ei ole vale öelda, et 
ta ei ole pankrotivõlausaldaja, kuna tal ei ole isiklikku nõuet. Kui pandipidaja nõue isikliku võlgniku vastu 
on sissenõutav ja ta ei saa seda kätte, tal on õigus kasutada oma realiseerimisõigust, siis selleks, et ta 
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saaks seda teha pankrotivara suhtes, peab ta oma nõude pankrotimenetluses kaitsma. See on õigesti 
välja pakutud. Ka tema teavitamine on õige. Kui väljamakse toimub pankrotivarast, peab halduril ja teistel 
võlausaldajatel olema õigus kontrollida nõuet. Kui aga nõue ei ole sissenõutavaks muutunud, siis ei saa 
lähtuda mingisugusest üldpõhimõttest, vaid tuleb vaadata pankrotimenetluse spetsiifikat. Tuleb vaadata, 
et pankrotivõlausaldajate huvi ei saaks kahjustada. On võimalik, et nõue ei muutugi kunagi 
sissenõutavaks, isiklik võlgnik täidab nõuet. Kui kinnisasi aga pankrotimenetluses koos hüpoteegiga 
maha müüakse, siis muutub hind väga odavaks. Ostja ostab hüpoteegiga asja, see peegeldub hinnas ja 
ostja võib asja saada väga odavalt. Ostja on siis võitja. Võlausaldajad kannavad kahju. Pakutud 
regulatsioon selle situatsiooni jaoks ei ole õige. Peaks olema nii, et on õige öelda, et ta ei ole 
võlausaldaja ja seejärel anda regulatsioon, millised reeglid talle kehtivad. Kui ta tahab oma nõude 
pankrotimenetluses esitada, peab ta selle kaitsma. Olen nõus ka ettepanekuga, et tal ei peaks olema 
tavapärase võlausaldaja õigusi. Kui aga nõue sissenõutavaks muutunud ei ole, peaks tegema nii, haldur 
müüb vara ära ja pandipidaja nõuet käsitletakse tingimuslikuna, raha tuleks hoiustada. Paragrahvis 152 
tuleks siis pikendada seda 3 aastast perioodi. Peaks olema selle olukorra jaoks erisäte, et hoiustatakse 
nii kauaks, kuni see nõue võib muutuda sissenõutavaks. 

K. Kerstna-Vaks:  Eluasemelaenu puhul võib see aeg olla 20-30 aastat.  

P. Varul:  Siis võiks hoiustatavat summat vastavalt vähendada.  

K. Kerstna-Vaks:  Kas haldur peaks nii kaua ametis olema? 

K. Padu: Võimalik on sellisel juhul järeljagamise kohustus panna maksejõuetuse teenistusele. 

P. Varul:  Seega tuleb vältida seda, kus ostja võidab võlausaldajate arvelt. 

V. Murumets:  Üks küsimus, mis hoiustamise puhul jääb, on see, et seda sissenõutava nõude summat, 
mis ei ole ainult laenujääk, vaid ka kõik muu, mis sinna alla võib minna, ei ole teada. Ja teistpidi ei oleks 
õige ka see, kui deponeerida kogu hüpoteegi summa, kuivõrd see tegelik nõude summa võib olla oluliselt 
väiksem.  

P. Varul:  Siin tuleb teha kompromiss tagatise tugevuse ja pankrotimenetluse põhimõtete vahel. See on 
umbes sama, et hüpoteegiga koormatud asja müügi tulemist kantakse osa pankrotimenetluse kulusid. 
Hüpoteegipidajale peab olema tagatud, et tema tagatis kaduma ei lähe. Kui tal on sissenõutav nõue, ei 
ole probleemi. Aga kui sissenõutavat nõuet ei ole, siis tuleb vältida olukorda, kus võlausaldaja tagatist 
lõppastmes vaja ei olegi ja ostja võidab teiste võlausaldajate arvelt. 

K. Kerstna-Vaks:  Saan sellest murest aru, aga raha hoiustamine 30 aastaks võib olla ebamõistlik. 
Näiteks olen nõustanud järeljagamist ERA Panga puhul. Mõningad väljamaksed olid väga väikesed, 
näiteks 50 senti või veel vähem. Lisaks kaovad võlausaldajad ära, surevad ja juriidilised isikud lõppevad. 
Kui surevad, tuleb leida pärijad. Ja siis jaotised ei kehti, need tuleb ümber teha. Sellises olukorras see 
raha on võlausaldajate jaoks suhteliselt kadunud raha. Kaasused on muidugi äärmiselt erinevad. Kui 
tagatise aeg on lühem, siis ei oleks probleemi. Aga klassikalise eluasemelaenu puhul on keerulisem. 
Mingit muud varianti ei ole? 
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P. Varul:  Lähtekoht peab olema see, et peab olema võlausaldajate kollektiivsete huvide parim järgimine. 
Teiseks see, et tuleb järgida pandipidaja õigusi. Need kaks põhimõtet tuleb ühildada. 

M. Kadak:  Kunagi PankrS § 44 lg 3 loomisel oli põhiline eesmärk kaitsta pandipidajate huve. Nüüd 
kasutatakse selle paragrahvi puudumist ära hüpoteegipidajate vastu. Näiteks toodi täitmisele 
hüpoteegipidaja nõue ja vahetult enne täitmisele andmist võõrandati kinnisasi kolmandale firmale, kes 
laenu ei võtnud, koos hüpoteegiga. Ja siis hakkasid tulema pankrotiavaldused. Esimese kahe puhul 
kohus leidis, et pankrotti ei ole. Siis 2-3 aastat tegelesin. Sain nii kaugele, et juba peaaegu oleks 
toimunud oksjon. Päev enne tuli aga kohtu määrus täitemenetlus peatada seoses pankroti algatamisega. 
Ja praeguse pankrotihalduri käest küsisin, siiamaani on müümata. See on selgelt hüpoteegipidaja huve 
kahjustav.  

P. Varul:  See on hoopis teine küsimus, see ei seondu mitte ainult paragrahviga 44, vaid sellega, et kui 
täitemenetlus on viidud nii kaugele, siis lubada lõpuni viia. 

K. Padu:  See on pigem üldisem teema, mida kaalume pandieseme pankrotimenetluse välise 
realiseerimise teema all. 

T. Tõnisson:  Seal ei oleks tegemist ka ainult täitemenetluse küsimusega, puutumus on ka 
kriminaalmenetluses seatud arestidega. 

P. Varul:  Paragrahv 44 puhul kõik peale lõike 7 klapib. Lõike 7 asemel tuleks panna see, mis saab siis, 
kui puudub sissenõutav nõue. Peab olema selge põhimõte, et kui tahab saada tulemit, peab oma nõude 
ära kaitsma. Peab olema võimalus kontrollida pankrotimenetluses, et nõue on kaitstud. 

K. Padu:  Ilmselt siin on ikka mõeldud nii, et see kaitsmine kehtib igal juhul, kui pankrotimenetluses nõuet 
esitada soovitakse. 

J. Truuts: Loogiline oleks, et deponeeritakse ikka kaitstud summa, mitte hüpoteegi summa.  

V. Murumets:  Sellisel juhul peab olema ka selge, et see nö kaitstav nõue ei ole mitte ainult laenu jääk, 
vaid ka võimalikud muud kaasnevad nõuded. 

P. Varul:  Isiklikku nõuet mitte omav hüpoteegipidaja ei saa sattuda paremasse olukorda võrreldes selle 
võlausaldajaga, kellel on ka nõue tagatud, kellel on isiklik nõue hüpoteegiga. Ta peab ka oma nõuet 
kaitsma. Ta ei saa saada oluliselt paremat olukorda sellest hüpoteegipidajast, kellel on isiklik nõue.  

V. Murumets: Seda küll, aga tegemist on siiski põhimõtteliselt erinevate olukordadega. Nõue kolmanda 
isiku vastu ei muutu ju sissenõutavaks ja oleks väga ebaloogiline öelda vastupidist. Nõuet, mida 
hüpoteegi kaudu realiseerida saaks, ei ole. Aga samas hüpoteek tagab ju ikkagi olukorda, kus see nõue 
võiks tekkida. Ja mitte ainult laenujääki, aga ka võimalikke sanktsioone. 

P. Varul:  Sanktsioone ei saaks arvestada. See ongi see kompromissi koht. See on pankrotimenetluse 
eripära. Me ei saa nõustuda, et isikliku nõudeta hüpoteegipidaja on nagu riik riigis. Ei ole võimalik, et 
tema õigusi pankrot ei mõjuta. 
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V. Murumets:  Hüpoteegi ideega on see jällegi vastuolus. Laenuandja hindab laenuvõtja usaldusväärsust 
ja annab laenu vastavalt sellele, hindab ka kolmandast isikust tagatise andja riski. Kui ütleme, et 
hüpoteek nt sissenõudmiskulusid ei kata, on see jällegi hüpoteeki kahjustav.  

P. Varul:  Muidugi pankrotimenetlus ju mõjutab hüpoteegipidajat. Kui ka näiteks hüpoteegipidaja ei esita 
pankrotimenetluses oma nõuet, siis ta jääbki hüpoteegist ilma. Ega hüpoteek ei saa olla nii püha. Ka 
isikliku nõudega hüpoteegipidaja peab kuni 15% ulatuses asja väärtusest pankrotimenetlusse 
panustama. Ettepanekust jääb mulje, et isikliku nõudeta hüpoteegipidajal on õigus valida, kas ta oma 
nõude pankrotimenetluses esitab või mitte. Ja siis on tal veel õigus hüvitisele. 

K. Padu:  Siin on mõeldud neid olukordi, kus isikliku nõudeta hüpoteegipidajal on pankrotimenetluses 
realiseeritavast hüpoteegist tagumine järjekoht, st hüpoteek kustuks.  

P. Varul:  Siiski ei ole praegu tagatud olukord, kus hüpoteegipidajal ei ole sissenõutavat nõuet, ta on 
esimesel järjekohal, ei ole ka nõuet esitanud, aga asi müüakse koos hüpoteegiga odavalt. Samas 
hüpoteeki kunagi ei realiseeritagi ja võitjaks osutub ostja. Hoiustamise skeem võimaldaks seda, et 
hüpoteegipidaja oleks maksimaalselt tagatud ja võlausaldajad ei satuks sellisesse olukorda, kus nad ei 
saa midagi ja ainuke võitja on ostja. 

K. Kerstna-Vaks:  Seda ei tohi olla.  

M. Kadak:  Lisaks ma toetan seda, et kui pankroti väljakuulutamisel täitemenetlus käib, siis teatud 
juhtudel ei peaks seda lõpetama, vaid saaks lõpuni viia. Näiteks kohtutäitur müüb ära, võtab oma tasu ja 
annab raha pankrotipessa. Aga minu näite puhul on olukord, kus esitati pankrotiavaldus, peatati 
täitemenetlus, aga pankrotti siiamaani välja kuulutatud ei ole, vaidlevad.  

T. Tõnisson:  See on küll natukene laiem teema, mida meil praegu revisjonis sees ka ei ole.  

M. Kadak:  Aga see on ainult üks paragrahv ära muuta, muuta kohtu diskretsiooniks, kas 
pankrotiavalduse esitamisel täitemenetlus peatub või mitte. 

P. Varul:  Minu teada ka Riigikohus on avaldanud arvamust, et on ebanormaalne, et kui täitemenetlus on 
jõudnud nii kaugele, et müük on kohe toimumas, siis pankroti väljakuulutamisel täitemenetlus lõpeb ja 
need toimingud tuleb pankrotimenetluses uuesti teha. 

J. Truuts:  See on teema, mida tuleks käsitleda laiemalt. 

P. Varul:  Tuleks vaadata PankrS § 45. 

K. Kerstna-Vaks:  Mati rääkis eelkõige pankrotiavalduse ja pankroti välja kuulutamise vahepealsest 
perioodist. 

M. Kadak:  See, ja toetan ka Pauli ettepanekut. 

P. Varul:  Kuidas ikkagi PankrS § 44 jääb? Mis need lahendused võiksid olla, kui isikliku nõudeta 
hüpoteegipidaja nõue ei ole muutunud sissenõutavaks? 
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K. Padu:  Ainus lahendus, mis praegu meil on, ongi deponeerimise võimalus, kuid siin võib veel olla 
variante. 

A. Õunpuu: Riigikohus on ise ka olnud väga vastandlikel seisukohtadel. Öelnud, et kui selle kolmanda 
isiku pankrot välja kuulutatakse, ei mõjuta kuidagi nõude sissenõutavust. Siis nad on olnud suhteliselt 
skeptilised igasuguste lepingute punktide suhtes, mis lubavad lepinguid üles öelda. Eriti tarbijalepingute 
puhul, kui kolmandast isikust tagatise omanik läheb pankrotti, et siis üles ütlemise korral peab võlgnik 
kohe seda nõuet täitma hakkama. Ühest küljest ütlevad, et nõuet ei tohi sissenõutavaks muuta, sellist 
punkti ei tohi lepingus olla, sest see on kellegi suhtes jube kahjustav. Samas teisest küljest 
deponeeritakse maksimaalselt 10 aastat. Seega ei saa nõuet sissenõutavaks muuta, aga tagatis võib 10 
aasta pärast ka ära kaduda. Saksamaal on öeldud, et tagatise omaniku pankroti korral, kui on lepinguline 
kokkulepe, et võib üles öelda, siis võibki seda teha. Raskuskese on hoopis seal.  

K. Kerstna-Vaks: Või leidma teise tagatise. 

A. Õunpuu:  Siin võiks ollagi võimalus realiseerida täitemenetluses (üleüldse, kas on kolmandast isikust 
tagatise andja või ka siis, kui on tagatise andja on isiklik võlgnik). 

K. Kerstna-Vaks:  Riigikohus on seisukohal, et kolmandast isikust võlgniku jaoks, nn isikliku võlgniku 
jaoks ei ole tagatiseandja pankrot tema probleem. Aga teisest küljest võiks seda hinnata kui tagatise 
väärtuse vähenemist või tagatise kadumist. Aga põhivõlgnikul muidugi peaks olema mõistlik aeg, mille 
jooksul ta selle probleemi pangaga ära klaarib. 

A. Õunpuu:  Pangad muidugi enam eriti kolmanda isiku tagatisi ei võta. Turg on konservatiivsemaks 
läinud. 

P. Varul:  Ega me ei taha tagatist ära kaotada, vaid seda ikka tagada talle. Küll aga peame vaatama, et 
võlausaldajate huvid ei saaks kahjustada siis, kui pärast selgub, et hüpoteeki hüpoteegipidajale vaja ei 
läinudki.  

V. Murumets:  See ei ole päris õige loogika, et hüpoteek on nö igaksjuhuks seatud. 

P. Varul:  Siin tuleb mõista pankroti loogikat. See on see, et kohe tuleb midagi otsustada, pankroti 
olukorras ei saa enam oodata. 

J. Truuts:  Deponeerimine ju lahendaks selle küsimuse. See ei saaks küll olla 2 aastat, aga näiteks 5 
aastat vms. 

A. Õunpuu:  Praktikas lähtutakse PankrS § 152 lõikest 1 ja kümnest aastast. 

P. Varul:  Võiks deponeerimise puhuks lisada sinna erisätte, et kui on selline olukord. 

K. Kerstna-Vaks: Seda raha saaks hoida kohtu deposiidis. Ainus küsimus on, kes sealt väljamakseid 
teeks. Teatud menetlustes see võib olla väga suur tegemine. Hoidmine ja kes välja maksab. 



 
 

 
 
 

Projekt nr 2014-2020.12.02.006.01.15-0007 „Õiguse r evisjon“  
 
 
 

12 
 

M. Kadak:  Võiks muuta § 17 ja § 45 selliselt, et kohus võib täitemenetluse peatada ja 45 selliselt, et kui 
täitemenetlus on jõudnud teatud faasi, saab selle sõltumata pankroti välja kuulutamisest lõpuni viia. 

K. Kerstna-Vaks:  Paragrahvi 17 võiks muuta küll, see ei ole suur muutus. Kohtudiskretsiooni loomisel 
tuleb kaebeõigust ka vaadata. 

P. Varul:  Paragrahvi 45 võiks tõesti muuta.  

K. Padu: Kas paragrahv 17 muutmine selliselt, et pankrotiavalduse esitamisel täitemenetlust ei peatata, 
ei võimalda võlgniku ja võlausaldaja kokkuleppel kahjustada teisi võlausaldajaid? 

J. Truuts:  See on alati probleem, eriti kui võlausaldajad on lähikondsed. Tehakse tehinguid, et kiiresti 
midagi pankrotivarast välja viia. Me ei saa arvestada, et kõik, kes turul tegutsevad on ausad, 
kuritarvitustega tuleb arvestada. Mingisugune kiire hüpoteegi seadmine ja täitemenetluses realiseerimine 
kiirelt, on mõeldav. Kuidagi võib nõustuda, et see on kohtu diskretsiooniõigus, aga siis peab kohus seda 
väga sisuliselt kaaluma. 

M. Kadak:  Aga kui müügi tulem kanda pankrotipessa? 

J. Truuts: Alati on müügihinna probleem.  

A. Õunpuu: Seda teemat tuleks põhjalikumalt käsitleda mingil muul ajal.  

V. Murumets: Pankrotiseaduse § 44 osas on vast kõik argumendid saanud kõlada ja võiksime liikuda 
halduri tasu teema juurde. 

4. Halduri tasu süsteemi ümberkujundamine 

K. Padu:  Jätkame sealt, kus eelmine kord pooleli jäime. 

J. Truuts: Esindan täna KPK kutsekogu seisukohti. Esiteks toimingutasud, väga huvitav mõte, aga 
probleem on selles, et ei ole olemas ministri määruse eelnõu, millised need toimingutasud olema saavad. 
Ka see on segane, mis põhimõttel toimingutasusid arvestatakse. Paljud tegevused võivad olla väga 
erineva ajamahuga. Nõudeavalduse nimekirja kandmine võib-olla tõesti on ühe mahuga, aga 
nõudeavalduse läbivaatamine võib olla väga erinev. Kas on mingi kompensatsioonimehhanism, näiteks 
kui soovib saada toimingutasu ettenähtud määras, siis ei pea täiendavaid tõendeid esitama, aga kui 
toiming võtab oluliselt rohkem aega ja seda on tõendatud, siis saaks mingisuguse ajatasu juurde küsida. 
See tuleks läbi mõelda. Seda saaks teha siis, kui on ministri määrus mingil kujul olema. 

M. Kadak:  Halduri tasud peaksid alati olema seaduses, meil on praktika olemas. Riigikohus on kaks 
korda seda öelnud. 

K. Kerstna-Vaks: See oli tookord Justiitsministeeriumi suunis, et määruses reguleerida. 

K. Padu:  Iseenesest ei ole ka keeruline neid seaduses sätestada. 
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K. Kerstna-Vaks: Igasuguste määrade seadusesse kirjutamisel on omad nõrgad kohad, neid on 
keeruline muuta. Pankrotitoimkonna liikmete tasumäärad on ka praegu ministri määruses. Eesmärk oli 
teha kahvlid. 

J. Truuts:  Kalkulatsioon võiks ka kohtule rohkem siduv olla. Praeguse ettepaneku järgi on kalkulatsioon 
lihtsalt haldurile täiendavaks ülesandeks. Esimesel üldkoosolekul ei ole reeglina halduril ka vajalikku 
informatsiooni, et koostada normaalne kalkulatsioon. Puuduvad raamatupidamisdokumendid, ei saa 
hinnata, palju võiks aega kuluda erikontrolliks. Ka hagimenetluste mahtu on väga keeruline hinnata. 
Võrreldes advokaadiga, siis advokaadil on andmed olemas, mille pinnalt hagi esitada. Haldur hakkab aga 
kohtusse minnes alles infot saama. Selliselt mahtu prognoosida on pea võimatu. Nõustuda saaks selle 
mõttega, et haldur kalkulatsioonina avaldab enda ja enda abiliste tunnitasu ja vajaminevate toimingute 
loetelu. Aga tegevuste mahtu mitte. Näiteks, haldurile ei anta raamatupidamist üle, haldur hindab, et 
kulub 40 tundi, teeb kuriteoteate ja siis ilmub ka raamatupidamine kiirelt välja, 40 tundi ei kulugi.  

Kulude kinnitamise ja kulude osas nõustume, et kulude kinnitamine peaks olema jaotusettepaneku osa. 
Samas ei saa aru, miks ei võiks kulusid jooksvalt kinnitada. Riigikohus on küll öelnud, et need 
vaadatakse üle pankrotimenetluse lõpus, aga võiks teha muudatuse, et vastavalt halduri taotlusele võiks 
kohus näiteks korra poole aasta kohta kulusid kinnitada ja need oleksid lõplikud. Mitu aastat hiljem on 
neid kulusid raske põhjendada. Muidugi võib öelda, et haldur võiks kirja panna. Kõige kirjalik 
põhjendamine suurendaks aga oluliselt halduri koormust, ei pea seda vajalikuks. Ka saaks muidugi 
võlgnikule ja võlausaldajatele anda võimaluse avaldada kulude kinnitamise kohta arvamusi. See ei oleks 
menetluse kiiruse mõtte midagi rasket ega keerulist. Lisaks on lahtine, kas massikohustused, maksud 
vajavad kinnitamist? Kas käibemaksu tasumine vajab kinnitamist? Kas seda saab haldurilt pärast tagasi 
nõuda, kui haldur ei ole kohtule teatanud? 

K. Kerstna-Vaks:  Revisjonis ei tellitud massikohustuste ja kulutuste mõistete täpsustamist. See ei ole 
selle ettepaneku osa. See on kindlasti väga suur teema, aga see ei ole tellimus. 

J. Truuts:  Aga kohtupraktika on massikohustuste kinnitamise osas väga erinev. 

K. Kerstna-Vaks:  Massikohustusi ei peaks kinnitama. Vastasel juhul peaks iga elektriarvet kinnitama, 
see on pigem koolitamise küsimus. Ettepanekus ei ole kindlasti silmas peetud, et massikohustusi peaks 
kinnitama.  

V. Murumets:  Selles osas võib seletuskirja lisada selgitusi. Pedagoogilisi sätteid pole mõtet seadusesse 
kirjutada, sellega võivad kaasneda omad segadused.  

K. Kerstna-Vaks: Kindlasti peab haldur olema valmis tehtud kulutusi vajadusel selgitama. Näiteks kui 
seisval ettevõttel tekivad järsku suured elektriarved, siis peaks seda selgitama. Kinnitama neid ei pea, 
aga selgitusi küsida ikka võib.  

K. Padu:  See oleks pigem küsimus halduri vastutusest kui kulude kinnitamisest. 

J. Truuts:  Kui siit edasi minna, siis ettepanekus on välja pakutud, et halduril on õigus saada lisatasu, kui 
ta ennast ise kohtus esindab. Aga kas ei peaks kaaluma lisaks õigusabile haldurile lisatasu maksmist ka 
muude tegevuste, nt raamatupidamise erikontrolli, tõlketööde jms eest, kui haldur need isiklikult ära teeb. 
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Pankrotimenetlus on pigem administreeriv tegevus, mille üks osa on kohtus pankrotipesa esindamine. 
Lihtsamas menetluses saab haldur sellega hakkama, aga kui vastas on mitu advokaati, siis ei vea haldur 
üksi välja. Siit ka mõte, miks võiks raamatupidamise ja tõlketööd selle sama suuna alla minna.  

Võrdlusmäär vs tunnitasu, Kersti ütles, et tema seda ei toeta, siit tuleb kerge kompensatsioonimehhanism 
menetluste vahel. Kui eelmisel aastal jõustus muudatus, et haldur võib menetlustes tunnitasu küsida, siis 
see lahendas haldurite jaoks ära väga suure probleemi. Kuigi haldurid varem tahtsid tasu süsteemi 
muutust, siis seoses selle muudatusega on vajadus palju väiksemaks jäänud. Probleem on endiselt see, 
et halduri jaoks teatud menetlustes lihtsalt ei ole raha. Seega sõltumata tasu arvestamise alustest, tasu ei 
saa. Eelnõu ei näe ette mingit täiendavat kompensatsioonimehhanismi, ei näe ette, kust tuleb täiendav 
raha selliste menetluste tarbeks. 

K. Padu:  Seoses maksejõuetuse teenistuse loomisega, kui menetlus raugeb, siis tuleb vaadata, kas on 
avalik huvi. Kui on, siis teenistus võtab üle ja rahastab menetlust. Kui ei ole, siis peabki raugema.  

J. Truuts:  Praegu on keeruline terviklikku pilti näha, kuna terviklikku eelnõu veel ei ole. Eelnõus on välja 
toodud, et paljudes riikides on haldurile pandivara müügilt ikkagi mingi protsent, mitte tunnitasu. Tahaksin 
rõhutada, et pandieseme haldamine ja valitsemine ei saa olla seotud puhtalt tunnitasuga. Pandiesemed 
on kallid asjad ja haldur võtab nendega riskid. Riskijuhtimise tasu ei ole haldurile ette nähtud, see võiks 
kuidagi säilida. 

K. Kerstna-Vaks:  Seda 15% reeglit praegu ei ole muudetud. 

J. Truuts:  Eelnõus pakutud võrdlusmäär piirab täielikult halduri tasu, ka juhul, kui haldur näiteks teeb 
oluliselt rohkem tööd, kulutab rohkem tunde. Kui võrdlusmäär tuleb vastu, siis sellest rohkem haldur tasu 
ei saa. Ettepanek on ikkagi kuidagi teistmoodi ka võrdlusmäära põhimõte säilitada.  

K. Kerstna-Vaks:  See on siis ristsubsideerimine. Ühtede võlausaldajate arvel teist menetlust 
finantseerida. 

J. Truuts:  Seda ei saagi täielikult välistada, see peab olema lihtsalt mõistlik. 

K. Kerstna-Vaks:  See ei ole õigusloome küsimus. Kui menetluses raha ei ole, siis ei tohiks seal tööd 
teha. 

J. Truuts:  Praktikas see ei tööta. Edasi minnes, siis arutletakse, kas halduri tasu on liiga suur või liiga 
väike. Probleem on selles, et kõlapinda leiavad üksikud menetluse, kus haldurite tasud on liiga kõrged. 
Kohtupraktikast jääb mulje nagu haldurite tasud oleksid jube suured, samas enamike menetluste puhul 
see ei kehti.  

K. Padu:  Eelnõu eesmärk ei ole ju halduri tasude vähendamine. 

J. Truuts: Eelnõu järgi halduri tasu väheneks, sest võrdlusmäär piirab neid. Kusjuures, halduri töö on nii 
suure riskiga, et kindlustusseltsid ei ole nõus isegi kindlustama. Seaduses sätestatud miinimum 
kindlustus on tagatud, aga kui haldur tahaks end kõrgemalt kindlustada, ta ei saa. Seni on halduri tasu 
osas kehtinud kompensatsioonimehhanism, mis on toiminud just võrdlusmäärade näol. 
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K. Siibak:  Halduri töö on ühelt poolt sarnane advokaadi tööga, aga teiselt poolt on see ka ärijuhtimine. 
Kõlab usutavalt, et halduritel võib kindlustuse saamisega probleeme olla.  

J. Truuts: Mingi kompensatsioonimehhanism, mis arvestab ka vara väärtuse ja selle riskide juhtimisega, 
võiks olla. Kindlasti ei taha me nõustuda, et võrdlusmääras arvestatakse pandieseme müügist ainult 
15%. Eelnõus on küll põhjendatud, et 85% pandieseme müügist nagu ei tulegi pankrotivarasse, milles on 
oma loogika. Aga pandieseme haldamine jms käib siiski kogu pandieseme ja mitte ainult 15% ulatuses. 
See oli leheküljel 3, 651 lg 3 viimane lause. 

K. Kerstna-Vaks:  Kuna 153 lg 2 põhimõtte muutmist ei tellitud, siis ongi nii, et muu ei lähe pankrotivara 
hulka, vaid läheb pandipidajale.  

J. Truuts:  Teatud loogika on, aga siis tulekski võib-olla teisiti käsitleda, et haldur haldab ja müüb ju ikka 
kogu vara. 

Riigiõigusabi määra osas on tehtud ettepanek tõsta ühe menetluse puhul maksimaalselt kahele 
miinimum palgale, mis on väga tervitatav, aga samas tunnitasu osas seatakse piir vastavalt riigiõigusabi 
seadusele. Kutsekogu ei tahaks sellega nõustuda.  

K. Kerstna-Vaks:  Jah, see on loogiline. Riigiõigusabi peaks tsiviilmenetlustes pakkuma sama hinnaga. 
Advokaadid osutavad ka teenust sama hinnaga.  

J. Truuts:  EBRD põhimõte, et ainus eesõigus halduri tasu ees saaks olla pandipidaja nõudel. Praktikas 
on tekkinud probleem, et menetlused on läbi viidud ja kui on välja makstud halduri esialgne tasu, aga 
mingis menetlusetapis selgub, et haldur kaotab ja tekivad õigusabi kulud, siis loetakse need 
massikulutusteks. On olnud probleem, kus väljamakstud kulud ja halduri tasud nõutakse tagasi. See ei 
peaks nii olema. Menetlust tuleks vaadata protsessina ja kui on halduri tasu ja menetluskulu välja 
makstud, siis kui hiljem tekib kogemata kulusid, mitte muidugi sihilikult tekitatuid, siis ei tohiks see kaasa 
tuua seda, et haldur kaotab tasu, mille on saanud esialgse tasuna. Ka probleem, et võib-olla menetluse 
lõpus on veel mingit raha, aga haldur tasu ei saa, kuna menetluskulu makstakse enne välja. Seda tuleks 
ka jagada asjaoludele, nagu praegu on kulutuste jagamisel põhimõte. Et kui ei jätku kõigi jaoks, siis 
vastavalt asjaoludele. Aga seadus ei võimalda massi niimoodi vastavalt asjaoludele jagada. 

Halduri tasu praegu on läbipaistev, see on prognoositav. Kui vara maht on mingis summas, siis vastab 
sellele kindel tasu, mis tuleneb seadusest. Kohtul on ka võimalik seda määra vähendada.  

Revisjoni teemades on ka pankrotimenetlustest teatamise muudatus, et haldur peaks veel põhjalikumalt 
seda tegema hakkama, aga täpsustust ei ole. Mida see tähendab? Üldisemas plaanis oleks vaja mõelda, 
mida see teavitamine endast kujutab. 

K. Padu:  Sellist muudatust ei ole revisjonis. Ainult PankrS § 44 lg 4-7 osas on pakutud, et isikliku 
nõudeta hüpoteegipidajat tuleb ka teavitada. Praegu näeb seadus ette, et teavitatakse teadaolevaid 
võlausaldajaid ja seda ei ole plaanis muuta.  

J. Truuts:  Veel üks ettepanek on muuta füüsilisest isikust võlgniku pankrotimenetluse lõpetamist selliselt, 
et kui ainus eesmärk on kohustusest vabastamine ja vara ei ole, ehk saab menetluse lõpetada 
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jaotusettepaneku kinnitamisega. Jaotusettepanekus sisalduksid siis kõik lõpparuande andmed. See 
muudaks menetluse u kolmandiku võrra kiiremaks. Lõpparuande esitamine praktikas sellisel juhul midagi 
juurde ei anna.  

K. Padu:  Võtame selle mõtte teadmiseks, aga praegu käsitleme halduri tasu teemat.  

K. Kerstna-Vaks: Eelnõu mõte ei olnud halduri tasu vähendamine, vaid muuta halduri tasu arvestamise 
alused läbipaistvaks. Et ka kõrvalseisjad saaksid aru, mida haldur teeb ja mille eest tasu küsib. 
Halduritega kohtumisel ei ole keegi ka kulude eelkalkuleerimisele vastu vaielnud. See, et kohe alguses ei 
ole kõiki andmeid lauale panna, see on VÕS-i tähenduses mittesiduv eelarve. See tähendab, et nii pea 
kui olud muutuvad, peab viivitamatult kohut ja võlausaldajaid teavitama. Kuna keegi eelarvet ei kinnita, ei 
ole olemas ka selle kinnitamiseks mingit menetlust ega kaebuste esitamist. See on nö informatsioon, 
millele kohus ja võlausaldajad saavad oma seisukohad esitada. Küsimus on selles, mida tagantjärele 
põhjendatud kuluks loetakse. Eelarve koostamiseks saab kehtestada ka vastavad formularid. Seda võiks 
teha Koda. Seda ei ole tehtud. 

Riikides, kus tunnitasu alusel halduri tasu arvestatakse, on probleemiks see, et halduri tasud on liiga 
kõrged. Küsimus on, kas iga halduri tund peab üldse saama tasustatud. Selles mõttes on protsent 
muidugi hästi mugav. Kui ühes asjas teen vähem tööd, saan ikka oma protsendi. Teises asjas teen 
rohkem tööd, aga ei saa nii palju tasu. See on nö ristsubsideerimine. Keskne küsimus tunnitasu peale üle 
minemisel on see, mis on tunnitasu maksimummäär. Miinimummäär ei ole küsimus. Advokatuuri 
keskmine tunnihind kindlasti halduri tasu ei vähenda. Kui tunnihind oleks väga madal, siis oleks tõesti 
probleem. Eelnõu kirjutamise vajadus oli ikkagi see, et Riigikohus ja õiguskantsler ei ole praegu rahul 
halduri tasu arvestamisel protsendiga. See ei ole läbipaistev.  

J. Truuts:  Küsimus on selles, et paljudes menetlustes jääb raha saamata ja praktikas ei ole võimalik neid 
ka tegemata jätta.  

K. Kerstna-Vaks:  Aga sellistes menetlustes ei ole ka töö enamasti keeruline. Vaadates Soome ja Saksa 
seadusi, siis neil on seadused väga napid ja üldised selles osas. Üldjuhul on tasu võlausaldajate või 
kohtu otsustada ja kohtu diskretsioon on lai. Võlausaldajad ja kohus näevad, kas haldur teeb tööd või 
mitte. Selleks, et seda vajadusel kõrgema astme kohtule nähtavaks teha, ongi eelarvestamine ja aru 
andmine. See ei peaks olema tohutu administratiivne koormus. Kui haldur otsustab mingi hagi esitada, 
siis ta teeb seal tööd ja selle hagi võitmise tulemusel on tal ka raha, millest enda tasu maksta. See on 
see risk, mis on selle töö osa.  

J. Truuts:  Üks asi on tasu saamata jäämise risk, teine asi on äriprotsessi ja ärijuhtimise risk. Üks asi on 
varatu menetluse läbiviimine, mida peaks ka kindlasti kompenseerima. Aga teine asi on selle 
pandieseme 15% juures. 

K. Kerstna-Vaks: See on Soome põhimõte, et võrdlusmäär piirab tunnitasu, et see ei sööks ära 
pankrotivara. Mõte on selles, et tunnitasud ei läheks ülemõistuse suureks. Regulatsiooni võtmeküsimus 
on tunnitasu suurus. Kui tunnitasu suurus on 50 eurot, siis see ei ole mõistlik.  

K. Padu:  Mõjuanalüüsis on pakutud, et tunnitasu võiks olla kuni 120 eurot. 
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M. Kadak:  Kas sellele lisandub käibemaks? 

K. Padu: Lisanduks käibemaks, seda põhimõtet ei ole plaanis muuta.  

K. Kerstna-Vaks: Kuni 2004 ju haldurid pidasid tööajaarvestust. Kui tulid tasu alam- ja ülemmäärad, ei 
tehtud seda enam.  

J. Truuts:  Ma leian, et ei ole õigustatud täielikult vara mahult tasu ära kaotamine. 

K. Kerstna-Vaks: Siis tuleks jääda protsendi põhimõtte juurde. See ei välista muidugi eelkalkulatsiooni 
esitamist.  

J. Truuts:  Meie mõte on olnud selles, et eelkalkulatsioonil on mõte siis, kui võlausaldajad selle ära 
kinnitavad, on see ka edaspidi siduv.  

K. Kerstna-Vaks: Riigikohtu seisukoht on, et lõpparuandega vaadatakse halduri tasu üle. Selles on oma 
loogika, sest alles menetluse lõpus saab selle pildi, kuidas menetlus on läinud, mis on olnud selle 
edukus. Mõnda asja on vaja distantsilt hinnata.  

J. Truuts:  Keeruline on põhjendada kulusid mitme aasta pärast. 

K. Kerstna-Vaks: Seal on säte, et kulude kohta tuleks teavet anda üks kord aastas. See välistab selle, et 
menetluse lõpus peaks kõike hakkama tagantjärele otsima. 

J. Truuts:  Miks neid kulusid siis kinnitada ei või? 

K. Kerstna-Vaks: See on Riigikohtu seisukohast tulenev. Kui me otsustame, et see põhimõte peaks 
olema erinev, siis saab seda muuta. Kehtiva seaduse kohaselt saaks esialgseid kulusid kinnitada, aga 
Riigikohtu hinnangul saab ikkagi lõpus need üle vaadata.  

J. Truuts:  Kas seda lahendit ei saaks näha sellisena, et ei tohiks kinnitada kulusid, mille 
väljamaksmiseks raha ei ole.  

K. Kerstna-Vaks:  Seda ei tohiks loomulikult teha. Võimalus on, et antakse näiteks õigus mingite 
kulutuste tegemiseks, aga klausliga, et raha on olemas. Pankrotimenetluse omapära on, et seal on raha 
puudus, sellest ei saa üle ega ümber. Teatud riigid finantseerivad varatuid menetlusi. Meil on ka plaanis 
põhimõtteliselt ombudsmani kaudu seda tegema hakata. Ka võlausaldajad võivad maksta.  

J. Truuts:  On olnud probleeme, kus võlausaldajad, sõltumata sellest, et haldur ütleb, et ei ole mõtet 
kohtusse minna, seda ikkagi nõuavad. Maksavad ära ka deposiidi, et haldur saaks tasu. Ja siis hakkavad 
nad vaidlustama. See deposiiti makstud summa on samas hüvitamisjärgus kui halduri tasu ja kuna see 
on sinna makstud ja raha ei tulnud, siis makske see tagasi. See muidugi ei vaja seaduse tasandil 
reguleerimist. 

P. Varul:  Halduri tasustamise ja kulude juures on kaks põhimõtet. Esiteks, haldur teeb oma töö ise. Oma 
ülesannete täitmise, mitte nt kui keegi valvab vms. Kui ta kasutab kõrvalist abi, siis katab ta need kulud 
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oma arvelt. Tasustamisel kehtib põhimõte, et ta saab ikkagi teatud protsendi või osa sellest, mille osas ta 
suurendab pankrotivara. Tükitöö põhimõte. Kui võlausaldajad saavad rohkem, saab ka haldur rohkem. 
Probleem on see, et haldurid võivad teha palju tööd, aga müüdavat vara on vähe. Ja seetõttu on 
ebaõiglane ainult sellel põhimõttel tasu arvestamine. Võiks olla mingi eelarve, kalkulatsioon ajalise 
arvestuse, eelarve kohta. Kui protsent vara suurendamisest on õiglane, siis sellega tulekski piirduda ega 
muid tunde vms kinni maksta. Aga juhul kui see on ebaõiglane, vara suurendada ei õnnestunud, aga on 
palju tööd teinud, siis võiks selle tunnitasu arvesse võtta. Advokaadi keskmisest tunnitasu määrast 
lähtuma ei peaks. Pankrotimenetluses ei ole klienti. Mis see tunnitasu olema peab, ei ole vastu kas 120 
või 110 vms. Peab olema mõistlik. Aga olen vastu sellele, et eraldi tuua halduri toimingud. See ongi tema 
töö. Nende toimingutega saab eelkõige piirata seda, et neile toimingutele ei tohiks rohkem aega kuluda. 
Ei saa olla, et on mingi protsent tasu, tunnitasu ja siis veel toimingutasud, seda olla ei tohiks. Toimingud 
ongi tema töö. Ka ei ole nõus sellega, et on täiendav tasu selle eest, kui haldur ilma õigusabi kasutamata 
ise kohtus esindab. See seondub kulutustega, kust on välja jäänud põhiasi, mis on seaduses küll sees, 
aga on praktikas valesti läinud. Paragrahv 66 lg 2, õigusalane nõustamine siin kontekstis on ainult see, 
mida haldurilt endalt mõistlikult eeldada ei saa. Meil on ju haldurite eksamid jne, see rajanebki põhimõttel, 
et haldur teeb oma tööd ise, sh osaleb kohtumenetlustes. Mitu korda on olnud tahtmine see siit isegi ära 
võtta. See oli kunagi kompromiss, mis jäi. Praktikas võetakse seda juba tavapäraselt. Isegi näiteks 
tavalise nõuete kaitsmise jaoks on haldur võtnud advokaadi. Olen nõus, et teatud juhtudel on 
õigusalased kulutused vajalikud, eelkõige kui ühel pool on nt haldur ja teisel pool kolm vandeadvokaati. 
Aga muudes olukordades mitte. Ainult äärmine vajadus. Kokkuvõttes, põhialus võiks olla protsent vara 
suurendamisest ja kaasneda võiks tunnitasu probleemsetes olukordadeks, mida aga ei tohiks siduda 
advokaadi keskmise tunnitasuga. Toimingutasudest tuleks loobuda, võib ainult ajamahu osas seada 
eeskujuks. Oma kohustuste täitmiseks tehtud kulutused peab haldur katma oma tasu arvelt. Siia ei kuulu 
müügikulutused jms, aga just kohustuste täitmine.  

J. Truuts:  Kui on selline kohtuasi, mida juristist äriühingu juhatuse liige ise ajaks, siis on põhjendatud, et 
seda ajab haldur. Aga kui kaasneb näiteks ebamõistlik ajakulu, nt tõendid on niivõrd mahukad, et 
advokaadibüroos tegelevad vastaspoolel sellega 4 inimest, siis haldur üksi ei saa vastu. Haldurit peaks 
siis samuti esindama advokaat. Reeglina on see tagasivõitmiste asjas, aga ka nõuete kaitsmisel võib ette 
tulla.  

P. Varul:  See võib olla just see olukord, mida haldurilt endalt ei saa mõistlikult oodata. Tuleb vaadata, 
kus see omab tähendust teiste võlausaldajate huvidele. Kus on selge, et võlausaldajatele raha ei jätku, 
ainult hüpoteegipidaja saab. Käivad nõuete kaitsmise vaidlused, haldur on vastuväited esitanud. Teiste 
võlausaldajate jaoks ei ole oluline, mil moel need nõuded kaitstud saavad. Siis ei ole põhjendatud, et 
advokaatide võtmine pankrotimenetluse kulude arvelt.  

K. Kerstna-Vaks: Kindlasti ei saa olla paralleelselt protsent ja tund. Pauli mõte oli selles, et üldjuhul on 
protsent ja vajadusel tunnitasu. Ja siis toimingutasusid ei olegi vaja. Kui on protsent, siis ei saa haldurid 
eeldada, et neile antakse kogu aeg maksimumprotsendid. Võrreldes Saksamaaga, neil on protsent koos 
üldkuludega ja lisaks lubatakse lisatasu seoses advokaadi rollis tegutsemisel tunnitasu alusel. See 
tekitab hoopis teise pildi. Kui ütleme, et haldur peab kõigega ise hakkama saama, siis peavad ka 
protsendid olema suuremad. Ettepanekus pakutud protsendid on Saksa õigusest võetud ja nendele võib 
haldur endale advokaadi töö eest lisatasu juurde küsida. 
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P. Varul:  Me ei saa nii otseselt vaadata teiste riikide poole, mis puudutab raha. Peame oma riiki 
vaatama.  

K. Kerstna-Vaks:  Toimingutasud kusjuures kehtivad päris paljudes riikides. Protsendist üksi ei piisa. 
Peab suutma näidata, millel tasu nõue põhineb. 

P. Varul:  Tasu arvestamise põhimõtted peaks olema lihtsad. Kohtudiskretsioon peaks ka säilima. Kui 
paneme kindlad toimingutasud, siis kohtudiskretsiooni nagu polegi. Sellisel juhul panna mingid piirangud 
või jätta kohtu otsustada. 

5. Kaitsmiseta tunnustatavate nõuete nimekirja täie ndamine 

K. Padu:  Teema tutvustus. 

P. Varul:  Oluline on lahendada ka küsimus, kas avalik-õiguslike nõuete kaitsmine toimub samas korras 
kui teiste nõuete kaitsmine või peaks vaidlused avalik-õiguslike nõuete üle lahendama halduskohtus. 

K. Padu:  Kehtiv seadus tegelikult sätestab, et kõik nõuete vaidlused toimuvad maakohtus. PankrS § 104 
lg 3 käsitleb ainult võlgniku vastuväidet.  

P. Varul:  Jah, aga selle kaudu Riigikohus tõlgendas, et vaidlused avalik-õiguslike nõuete tunnustamise 
üle tuleb lahendada halduskohtus. Kunagi Justiitsministeerium kaalus seda lahendust, et vaidlused 
avalik-õiguslike nõuete tunnustamise üle peetaks halduskohtus, aga loobus sellest ideest, ei peetud 
õigeks. PankrS § 104 lg 3 jäi sisse kogemata ja tuleb välja võtta. Kuni seal midagi ei selgitata, on 
ebaselge. Haldurid ju ei tea, kas nad peaksid lähtuma riigikohtu praktikast või seadusest. 

K. Kerstna-Vaks:  Riigikohtus on see lähenemine põhimõtteliselt vastupidine. Kas ei saaks teha nii, et 
võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt, kui avalik-õiguslike nõuete kaitsmine peab 
toimuma halduskohtus, siis peab võlausaldaja, kelle nõudele vastuväide esitatakse, samuti ise kohtu 
poole pöörduma. Või tunnistada need nõuded üldse kaitsmiseta tunnustatavateks. Samas on eelnõus 
ettepanek nõuete kaitsmise protseduuri üldse muuta. 

V. Murumets:  Sellisel juhul vastuolu leeveneb, hagita menetluses kehtib ka uurimisprintsiip ja see on 
sarnasem. 

P. Varul:  Vaikides mööda minna ei saa. Teine variant on kirjutada eraldi regulatsioon halduskohtus 
tunnustamiseks. Nüüd kaitsmiseta tunnustamise osas on probleem. Siia võiks panna siiski mingi tähtaja. 
Muidu on oht selles, et korratu võlgnik, lihtsalt on vaidlustamata jätnud. Võlausaldajatel ja halduritel ei ole 
siis võimalik kontrollida ja vaidlustada. Kui võlausaldaja teistpidi nt on lasknud nõude ära aeguda ja nüüd 
esitab aegunud nõude, siis saab vastuväites ikka tugineda aegumisele. Kauge analoogia. Näiteks panna 
sisse, et kaitsmiseta tunnustatav siis, kui jõustumisest on möödunud nt 1 aasta. Nii ei tohiks olla, et 
haldur mitte midagi enam teha ei saa ja see läheks teiste võlausaldajate arvelt.  

J. Truuts:  Seda tuleb ka mõelda, et kui haldusakti vaidlustatakse, siis kuidas vaidlustatakse pandiõigust 
ja nõude rahuldamisjärku, kas see käiks ka halduskohtu kaudu. 
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K. Kerstna-Vaks:  Kas töövaidluskomisjoni otsuseid vaadatakse ka praktikas läbi? 

J. Truuts:  Vaadatakse läbi jah. Seal on väga palju nüansse. Kui tööandja vastu ei vaidle, siis võib sealt 
igasuguseid otsuseid tulla.  

P. Varul:  Kui avalik-õiguslike nõuete tunnustamise vaidlused viia halduskohtusse, siis kindlasti mitte nii, 
et võlausaldaja, kes esitab vastuväite, peaks ka kohtusse kaebuse esitama. Või kui nii kaugele ei soovi 
minna, seoses sellega, et meil nõuete tunnustamine muutub, siis võib mõelda, et ei ole vaja.  

K. Kerstna-Vaks: Jah, selliselt võiks pakkuda küll. 

P. Varul:  Tasuks vaadata kõiki avalik-õiguslikke nõudeid, vaadata, kuivõrd saab laiendada muudele 
nõuetele, kus on jõustunud haldusakt olemas. Aga piisav aeg peaks olema jõustumisest mööda läinud. 

V. Murumets:  Kaalume esitatud ettepanekuid. Ajaraam on napp ja edasi tuleb liikuda suhteliselt kiires 
tempos. Kindlasti tuleb arvestada, et eelnõu ametlik kooskõlastamine ja arvamuste küsimine ei ole 
formaalsus, me eeldame, et seal sisuline arutelu jätkub. 

Otsustati: Rohkem revisjoni komisjoni koosolekuid ei toimu. Vaidlused avalik-õiguslike nõuete 
tunnustamise üle võiksid jääda maakohtu pädevusse, arvestades eelnõu muid ettepanekuid seoses  
nõuete kohtuliku tunnustamisega hagita menetluses, kohtute spetsialiseerumist maksejõuetuse asjadele 
ja kaitsmiseta tunnustatavate nõuete nimekirja täiendamist. Sel eesmärgil tuleb kustutada 
pankrotiseaduse § 104 lõige 3.  
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