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Arvamuse esitamine pankrotiseaduse  
muutmise seaduse  
väljatöötamiskavatsuse kohta 
 
 
Lugupeetud Urmas Reinsalu 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab Justiitsministeeriumit 
võimaluse eest avaldada arvamust pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu 
väljatöötamiskavatsuse (VTK) kohta.   

 
 
Pankrotihaldurite tasude maksmine 
 
Kaubanduskoda nõustub, et olukord, kus haldurid ei saa tehtud töö eest tasu ning isegi 
menetluskulude katmine võib toimuda mõne teise pankrotimenetluse varade arvelt, ei ole 
õiglane ega jätkusuutlik. Seetõttu pooldame kõige enam lahendusvarianti, mille kohaselt 
tuuakse pankrotihaldurite tasude maksmine ajaliselt ettepoole ning tasu makstakse ositi (nt 
kolmes osas esialgse jaotusettepaneku, jaotusettepaneku ning lõpparuande kinnitamisel).  
 
Selline lahendus aitab tagada, et haldurid ei jää tasust täiesti ilma, kui pankrotimenetluse 
lõpuks tasu maksmiseks varasid enam ei jätku. Samuti võimaldaks see halduritele vähemalt 
osalise tasu mõistliku aja jooksul ja nad ei pea selleks ootama pankrotimenetluse lõppu, mis 
võib (sh ka nendest sõltumatute asjaolude tõttu) võtta aega keskmiselt kuni 2 aastat. Ositi  
maksmisel suureneks võimalus katta kulud ühe pankrotimenetluse piires ja olemasoleva 
pankrotivara arvelt. See tähendaks küll võlausaldajate olukorra mõningast halvenemist 
pankrotimenetluses, kuid teisalt väheneks selle võrra pankrotihaldurite vajadus kanda 
menetlusega seotud kulud mõne varaka pankrotimenetluse arvelt. Viimati mainitud juhul 
kahjustatakse nende võlausaldajate huve, kes ei ole varatu või ebapiisava varaga 
pankrotimenetlusega mingil moel seotud. See aga on Kaubanduskoja hinnangul ebaõiglasem 
võrreldes olukorraga, kus kahjustada saavad üksnes probleemse pankrotimenetlusega seotud 
võlausaldajate huvid. Kirjeldatud põhjustel eelistame lahendusi, mis aitaksid vähese varaga 
pankrotimenetluste korral piirata varakate pankrotimenetlustega seotud võlausaldajate huvide 
kahjustumist.  
 
Lisaks toetame VTK-s märgitud pankrotiombudsmani ideed. Kaubanduskoda on ka varasemalt 
maksejõuetusõiguse revisjoni kohta arvamust avaldades rõhutanud vajadust muuta 
maksejõuetusmenetlus kiiremaks ja tõhusamaks. Leiame, et pankrotimeistrite vastases 
võitluses oleks mõistlik võtta eeskuju Soomest, kus pankrotiombudsmani instituut on toiminud 
tulemuslikult. Lisaks varatute pankrotimenetluste tõhusamale lahendamisele saaks 
ombudsman valvata nii pankrotimenetluse varade kasutuse kui ka haldurite tegevuse 



 

 

õiguspärasuse üle. Selline järelevalve aitaks muuhulgas maandada halduri tasude ositi 
maksmisega kaasnevat riski, et halduritel võib pärast esmase tasu saamist väheneda 
motivatsioon pankrotimenetluse tõhusaks lõpuleviimiseks.  
 
 
Töötuskindlustushüvitis tööandja maksejõuetuse korral 
 
Töötajatele töötuskindlustushüvitise väljamaksmisega seoses toetame lahendust, mille 
kohaselt töötaja vabastatakse tööandja maksejõuetuse korral pankrotiavalduse esitamise 
kuludest ning need jäävad riigi kanda. Nõustume Tartu Maakohtu esitatud arvamusega, et 
selline lahendus oleks asjaolusid arvestades kõige lihtsam ning töötajasõbralikum, 
suurendamata seejuures oluliselt riigi kulusid. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
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Peadirektor 
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