










































































Seaduseelnõu, 1996 

 
 
 

… osa 
Seltsing 

 
1. peatükk. 

ÜLDSÄTTED 
 
 
 
 § 1. Seltsingu mõiste 
 
 Seltsingulepinguga kohustub kaks või enam isikut (seltsinglased) 
tegutsema ühise eesmärgi saavutamiseks, aidates sellele kaasa lepingus 
määratud viisil, iseäranis panuste tegemisega.  
 
 
 § 2. Panused  
 
 (1) Seltsinglase panuseks võib olla igasugune ühise eesmärgi 
edendamine, sealhulgas seltsingule teenuste osutamine. 
 (2) Seltsinglaste panused on võrdsed, kui lepinguga ei ole ette nähtud 
teisiti. 
 (3) Rahas või asendatavates või äratarvitatavates asjades sooritatavad 
panused lähevad kahtluse korral seltsinglaste ühisomandisse. Sama kehtib 
muude üleantavate esemete kohta, kui need antakse seltsingule üle hindamise 
järgi, mis ei ole määratud ainult kasumi jaotamiseks. 
 (4) Riski kandmise ja vastutusele eseme puuduste eest kohaldatakse 
vastavalt üürilepingu kohta sätestatut, kui seltsinglane annab asja seltsingu 
kasutusse, ja müügilepingu kohta sätestatut, kui ta annab omandi seltsingule üle.  
 (5) Seltsinglane ei ole kohustatud suurendama kokkulepitud panust ega 
sooritama täiendavaid panuseid, kui tema kokkulepitud osalus väheneb kahjumi 
tagajärjel. 
 
 

 
3. peatükk. 

SELTSINGLASTEVAHELISED SUHTED 
 
 
 
 § 3. Seltsingu juhtimine  
 
 (1) Igal seltsinglasel on õigus ja kohustus osaleda seltsingu juhtimises, kui 
ei ole kokku lepitud teisiti. 
 (2) Kui ühingulepinguga ei ole kokku lepitud teisiti, juhivad seltsinglased 
seltsingut ühiselt ning iga tehingu tegemiseks on vajalik kõigi seltsinglaste 
nõusolek. 
 
. 
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 § 4. Juhtimine üksikute seltsinglaste poolt 
 
 (1) Ühingulepinguga võib juhtimisõiguse anda ühele või mitmele 
seltsinglasele. Sellisel juhul ei osale teised seltsinglased seltsingu juhtimises. Kui 
juhtimine on antud mitmele seltsinglasele, juhivad nad seltsingut ühiselt ning iga 
tehingu tegemiseks on vajalik kõigi seltsinglaste nõusolek, kui ei ole kokku lepitud 
teisiti. 
 (2) Mõjuval põhjusel võib seltsinglasele seltsingulepinguga antud 
juhtimisõiguse ära võtta teiste seltsinglaste ühehäälse otsusega, kui 
ühingulepinguga ei ole ette nähtud seltsinglaste otsuste tegemine  
häälteenamusega. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige olulise kohustuse 
täitmatajätmine seltsinglase poolt või võimetus seltsingut juhtida. 
 (3) Seltsinglane võib mõjuval põhjusel juhtimisõigusest loobuda. Sellisel 
juhul kohaldatakse vastavalt käsundi §-s 15 sätestatut. 
 
 
 § 5. Vastuvaidlemisõigus  
 
 Juhtima õigustatud seltsinglane ei või teha tegu, kui teine juhtima 
õigustatud osanik vaidleb sellele vastu. 
 
 
 § 6. Juhtimiseks õigustatud seltsinglase õigused ja kohustused 
 
 (1) Juhtimiseks õigustatud seltsinglane ei tohi juhtimisülesandeid kahtluse 
korral anda üle kolmandale isikule. Vastavalt kohaldatakse käsundi §-s 6 
sätestatut. 
 (2) Muus osas kohaldatakse juhtivate seltsinglaste õigustele ja 
kohustustele teiste seltsinglaste suhtes käsundi kohta sätestatut, kui 
seltsingulepingust ega käesolevas osas sätestatust ei tulene teisiti.  
 
 
 § 7. Volituseta asjaajamise sätete kohaldamine 
 
 Kui seltsinglane, kes ei ole juhtimiseks õigustatud, hoolitseb seltsingu 
asjade eest või kui juhtimiseks õigustatud seltsinglane ületab oma volitusi, 
kohaldatakse vastavalt volituseta asjaajamise sätteid. 
 
 
 § 8. Aruandlus ja teabe andmine 
 
 (1) Juhtimiseks õigustatud seltsinglane on seltsingu lõpetamisel ja, kui 
seltsingu eesmärk või juhtimisülesanded seda nõuavad, ka juba seltsingusuhte 
kestuse ajal kohustatud seltsinglastele oma tegevusest aru andma. Ta peab 
esitama seltsinglastele vajalikud teated ja andma nende nõudel teavet seltsingu 
tehingute kohta. Seltsingalsel on samuti õigus tutuvuda kõigu seltsingu 
dokumentidega. 
 (2) Esimeses lõikes nimetatud õigusi välistav või piirav kokkulepe on 
tühine. 
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 § 9. Otsused 
 
 (1) Igapäevase tegevuse raamidest väljaminevate tegude tegemiseks on 
vajalik osanike otsus. Otuse vastuvõtmiseks on vajalik kõigi seltsinglaste 
nõusolek, kui seaduses või seltsingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti.  
 (2) Kui vastavalt seltsingulepingule tehakse otsuseid häälteenamusega, 
tuleb enamus kahtluse korral arvestada seltsinglaste arvu järgi. 
 
 
 § 10. Konkurentsikeeld 
 
 Ükski seltsinglane ei tohi oma eriliseks kasuks teha tehinguid, millega 
seltsingu eesmärk nurjataks või seda kahjustataks 
 
 
 § 11. Seltsinglasõiguste üleandmatus 
 
 Seltsingusuhtest tekkinud seltsinglastele üksteise suhtes kuuluvad 
nõudeõigused ei ole üleantavad, välja arvatud seltsinglasele juhtimisest tuleneva 
kulutuste hüvitamise nõue ja nõue kasumile või likvideerimisel saadavale varale. 
 
 
 § 12. Seltsinguvara 
 
 (1) Seltsinglaste panused ja juhtimisega seltsingu jaoks omandatud 
esemed lähevad seltsinglaste ühisomandisse. 
 (2) Seltsinguvarasse kuulub ka vara, mis omandatakse seltsinguvarasse 
kuuluva õiguse alusel või hüvitusena seltsinguvarasse kuuluva eseme 
hävitamise, rikkumise või äravõtmise eest. 
 (3) Nõude kuuluvuse seltsinguvarasse peab võlgnik alles siis enda suhtes 
kehtida kaskma, kui võlgnik saab kuuluvusest teada. Vastavalt kohaldatakse 
üldosa §-des 139 ja 141 2. lõikes sätestatut. 
 
 
 § 13. Seltsinguvara seotus 
 
 (1) Seltsinglane ei või käsutada seltsinguvarasse kuuluvaid esemeid ega 
oma osa seltsinguvaras. Seltsinglane ei või nõuda seltsinguvara jagamist. 
 (2) Seltsinguvarasse kuuluva nõuet ei või võlgnik tasaarvestada talle 
üksiku seltsinglase vastu kuuluva nõudega. 
 
 
 § 14. Arvestusaruanne ja kasumi jaotamine 
 
 (1) Seltsinglane võib arvestusaruannet ning kasumi ja kahjumi jaotamist 
nõuda alles pärast seltsingu lõpetamist. 
 (2) Kui seltsing on pikema kestusega, tuleb arvestusaruanne koostada ja 
kasum jaotada kahtluse korral iga majanduaasta lõpus. 
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§ 15. Osad kasumis ja kahjumis 
 
 (1) Kui seltsinglaste osalus kasumis ja kahjumis ei ole määratud, 
arvestatakse igale seltsinglasele langev osa vastavalt tema panuse suurusele, kui 
seltsingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti. 
 (2) Kui määratud on ainult osa kasumis või kahjumis, kehtib määramine 
kahtluse korral nii kasumi kui kahjumi suhtes. 

 
 
 
 

4. peatükk. 
SELTSINGLASTE SUHTED KOLMANDATE ISIKUTEGA 

 
 
 
 § 16. Esindamine 
 
 (1) Kui seltsinglane on seltsingulepingu järgi õigustatud seltsingut juhtima, 
loetakse kahtluse korral, et ta on ka volitatud esindama teisi seltsinglasi suhetes 
kolmandate isikutega. 
 (2) Kui seltsinglane sõlmib seltsingu arvel, kuid omal nimel kolmanda 
isikuga tehinguid, saab ainult tema kolmanda isiku suhtes neist tehingutest 
õigustatud ja kohustatud. 
 (3) Kui seltsinglane sõlmib kolmanda isikuga tehinguid seltsingu või kõigi 
seltsinglaste nimel, saavad ülejäänud seltsinglased kolmanda isiku suhtes ainult 
niivõrd õigustatud ja kohustatud, kui see tuleneb esinduse sätetest. 
 
 
 § 17. Esindusõiguse äravõtmine 
 
 Mõjuval põhjusel võib seltsinglasele seltsingulepinguga antud 
esindusõiguse ära võtta teiste seltsinglaste ühehäälse otsusega, kui 
ühingulepinguga ei ole ette nähtud seltsinglaste otsuste tegemine  
häälteenamusega. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige olulise kohustuse 
täitmatajätmine seltsinglase poolt või võimetus seltsingut esindada. Kui 
seltsinglane on seltsingulepinguga volitatud seltsingut nii esindama kui , võib 
esindusõiguse ära võtta ainult koos juhtimisõiguse äravõtmisega. 
 
 
 § 18. Seltsinglaste vastutus  
 
 Seltsinglaste poolt ühiselt kolmandate isikute ees võetud kohustuste eest 
vastutavad seltsinglased solidaarselt, kui võlausaldajaga ei ole kokku lepitud 
teisti. 
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5. peatükk. 
 

SELTSINGU LÕPETAMINE NING SELTSINGLASE LAHKUMINE VÕI 
VÄLJAARVAMINE 

 § 19. Seltsingulepingu lõpetamise alused 
 
 Seltsinguleping lõpetatakse: 
 1) seltsinglaste otsusega; 
 2) ülesütlemisega; 
 3) seltsinglase surmaga, kui seltsingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti; 
 4) seltsingu eesmärgi saavutamisega või selle saavutamise võimatuse 
ilmnemisega; 
 5) tähtaja möödumisega; 
 6) seltsinglase pankrotiga või teovõimetuks muutumisega. 
 (2) Seltsingulepingu lõppemine ei muuda kohustusi kolmandate isikute 
suhtes. 
 
 
 § 20.  Ülesütlemine seltsinglase poolt 
 
 (1) Kui seltsinguleping ei ole sõlmitud määratud ajaks, võib iga seltsinglane 
selle igal ajal üles öelda. Kui seltsingulepingu ajaline kestus on määratud, võib 
selle üles öelda ainult mõjuval põhjusel. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige olulise 
kohustuse täitmatajätmine teise seltsinglase poolt või selle täitmise võimatus.  
 (2) Kui seltsingulepingus on ülesütlemistähtaeg määratud, võib lepingu 1. 
lõikes nimetatud mõjuvatel põhjustel üles öelda ka tähtaega järgimata. 
 (3) Kui seltsinguleping on sõlmitud seltsinglase eluajaks, võib selle samal 
viisil üles öelda nagu määramata ajaks tehtud seltsingu. Sama kehtib, kui 
seltsingut pärast määratud tähtaja möödumist vaikimisi jätkatakse. 
 (4) Ülesütlemine ei tohi toimuda ebasobival ajal, välja arvatud juhul kui 
ebasobival ajal ülesütlemiseks on olemas mõjuv põhjus. Kui seltsinglane ütleb 
ilma sellise põhjuseta üles ebasobival ajal, peab ta teistele seltsinglastele 
hüvitama sellest tekkinud kahju. 
 (5) Kokkulepe, millega õigus seltsing olulisel põhjusel üles öelda 
välistatakse või nende sätete vastaselt piiratakse, on tühine. 
 
 
 § 21. Seltsinglase surm. 
 
 (1) Seltsinglase surmast tuleb pärijate poolt teistele seltsinglastele 
viivitamata teatada. See kehtib ka siis, kui surm vastavalt seltsingulepingule 
seltsingut ei lõpeta. Sama kohustus on seltsinglase vastu pankrotimenetluse 
alustamisel pankrotihalduril. 
 (2) Ühingulepinguga võib näha ette, et seltsing lõpeb seltsinglase surmaga 
ka juhul, kui see koosneb enam kui kahest isikust. 
 (3) Surnud seltsinglase pärijad ei pea täitma mingeid pärast seltsinglase 
surma tekkinud kohustusi seltsingule ega või esitada mingeid nõudeid seltsingu 
tulevikus tekkivale kasumile. 
 (4) Seltsinglase pärija saa seltsingalse surma korral iseenesest 
seltsinglaseks. Selline kokkulepe on tühine.  
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 (5) Kui seltsinglasel on täitmata mingi kohustus seltsingu suhtes, peavad 
pärijad selle täitma. Kohustuse täitmatajätmise korral vastutavad pärijad ainult 
tahtluse või raske ettevaatamatuse korral. 
 (6) Õigused ja kohustused, mis on tekkinud pärandaja eluajal suhtest 
seltsinguga, lähevad üle tema pärijatele. 
 § 22. Ülesütlemine võlausaldaja poolt 
 
 (1) Kui seltsinglase võlausaldaja nõude rahuldamiseks on edutult toimunud 
täitmine seltsinglase varast, võib ta seltsingu ilma ülesütlemistähtaega järgimata 
üles öelda. 
 (2) Kuni seltsing on olemas, ei saa võlausaldaja seltsingusuhtest 
tulenevaid seltsinglase õigusi, välja arvatud nõudeõigust kasumiosale, maksma 
panna. 
 
 
 § 23. Seltsingu likvideerimine 
 
 (1) Peale seltsingu lõpetamist toimub seltsinglaste vahel seltsingu 
likvideerimine. 
 (2) Likvideerimisele kohaldatakse vastavalt kaasomandi jaotamise sätteid, 
kui käesolevas peatükis sätestatust ei tulene teisiti.  
 (3) Esemed, mis seltsinglane on andnud seltsingu kasutusse, tuleb talle 
tagasi anda. Juhuse läbi kaotsi läinud või halvenenud eseme eest ei või ta 
hüvitust nõuda. 
 (4) Kohustuste täitmiseks ja panuste tagastamiseks tuleb seltsinguvara, 
niivõrd kui see on vajalik, müüa. 
 
 
 § 24. Juhtimisõiguse ja esindusõiguse lõppemine 
 
 (1) Seltsingu lõpetamisega lõpeb seltsingulepinguga seltsinglasele antud 
juhtimisõigus, kui seltsingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Seltsingu 
lõpetamisest alates kuulub juhtimisõigus kõigile seltsinglastele ühiselt. 
Seltsinglasele seltsingulepinguga antud juhtimisõigus kehtib tema suhtes ajani, 
mil ta saab või peab teada saama seltsingu lõpetamisest. 
 (2) Kui viivitusega on seotud oht, on iga seltsinglane õigustatud ja 
kohustatud talle seltsingulepinguga üle kantud tehinguid jätkama kuni 
seltsinglased selle eest muul viisil hoolitseda saavad. Sama kohustus lasub 
surnud seltsinglase pärijatel. 
 
 
 § 25. Kohustuste täitmine 
 
 (1) Seltsinguvarast tuleb esmalt täita ühised kohustused, sealhulgas 
kohustused, mis on võlausaldajate suhtes seltsinglaste vahel jagatud või mille 
eest vastutavad seltsinglase ees võlgnikena teised seltsinglased. Kui kohustus ei 
ole veel sissenõutav või on vaieldav, tuleb selle tasumiseks vajalik säilitada. 
 (2) Kui seltsinguvarast ühiste kohustuste täitmiseks ei piisa, peavad 
seltsinglased puuduoleva summa eest vastutama suhtes, milles nad peavad 
katma kahjumi. Kui seltsinglaselt ei saa talle langevat summat kätte, peavad 
teised seltsinglased katma puudujäägi samas suhtes. 
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 § 26. Panuste tagastamine 
 
 (1) Peale kohustuste täitmist ülejäänud seltsinguvarast tuleb tagastada 
seltsinglaste panused. Panuste eest, mis ei seisnenud rahas, tuleb hüvitada 
väärtus, mis neil oli tegemise ajal. Kui seltsinguvarast ei piisa paigutuste 
tagastamiseks, kohaldatakse § 25  2. lõikes sätestatut. 
 (2) Panuste eest, mis seisnesid teenuste osutamises või eseme kasutusse 
andmises, ei või hüvitust nõuda, kui teisiti ei ole kokku lepitud. 
 
 
 § 27. Ülejäägi jagamine 
 
 Kui pärast ühiste kohustuste täitmist ja panuste tagastamist jääb vara üle, 
kuulub see seltsinglastele vastavalt nende osade suhtele kasumis. 
 
 
 § 28 Jätkamine 
 
 Kui seltsingulepingus on määratud, et, kui seltsinglane ütleb 
seltsingulepingu üles või sureb või kui tema vastu algatatakse pankrotimenetlust, 
jätkatakse seltsingut teiste seltsinglastega, loetakse vastav seltsinglane 
sündmuse saabumisel seltsingust lahkunuks. 
 
 
 § 29. Väljaarvamine 
 
 Kui ilmnevad § 20 1. lõikes nimetatud mõjuvad põhjused seltsingulepingu 
ülesütlemiseks, võib neid asjaolusid põhjustanud seltsinglase seltsingust välja 
arvata. Väljaarvamisõigus kuulub teistele seltsinglastele ühiselt. Väljaarvamine 
toimub avaldusega väljaarvatava seltsinglase suhtes. 
 
 
 § 30. Osa suurenemine 
 
 (1) Kui seltsinglane väljub seltsingust või arvatakse sealt välja, suureneb 
teiste seltsinglaste osalus vastavalt tema osaluse arvel. 
 (2) Teised seltsinglased on kohustatud lahkunud või välja arvatud 
seltsinglasele esemed, mis ta on seltsingule kasutusse andnud, vastavalt § 23 3. 
lõikes sätestatule tagastama ja maksma talle selle, mida ta oleks saanud, 
likvideerimise korral, kui seltsing oleks tema lahkumise või väljaarvamise ajal 
lõpetatud. 
 
 
 § 31. Lahkunud või välja arvatud seltsinglase vastutus 
 
 (1) Teised seltsinglased peavad väljuja vabastama ühistest kohustustest. 
Kui ühised kohustused ei ole veel sissenõutavad, võivad nad lahkunud või välja 
arvatud seltsinglasele tema vabastamise asemel anda tagatise.  
 (2) Kui seltsinguvarast ei piisa ühiste kohustuste ja panuste katteks, peab 
väljuja vastutama teiste seltsinglaste ees puuduoleva summa eest vastavalt tema 
osalusele kahjumis. 
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 (3) Võlausaldajate suhtes vastutab seltsingust lahkunud või väljaarvatud 
seltsinglane solidaarselt teiste seltsinglastega seltsingu kohustuste eest, mis on 
tekkinud enne tema lahkumist, kui see kohustus on muutunud sissenõutavaks viie 
aasta jooksul arvates väljumisest või väljaarvamisest. 
 
 
 § 32. Lõpetamata tehingud 
 
 (1) Lahkunud või välja arvatud seltsinglane osaleb seltsingu kasumis ja 
kahjumis, mis tuleneb tema lahkumise või väljaarvamise ajaks lõpetamata 
tehingutest. Teistel seltsinglastel on õigus need tehingud nii lõpetada nagu neile 
tundub kasulikumana. 
 (2) Lahkunud või välja arvatud seltsinglane võib iga majandusaasta lõpul 
nõuda aruannet vahepeal lõpetatud tehingute kohta, talle kuuluva summa 
väljamaksmist ja teavet veel lõpetamata tehingute seisu kohta. 
 
 

 
 
 

6. peatükk. 
VAIKIV SELTSING 

 
 
 
 § 33. Vaikiva ühingu mõiste ja olemus  
 
 (1) Vaikiva seltsingu lepinguga kohustub vaikiv seltsinglane ettevõtte 
omaniku suhtes teatud panuse tegemiseks ettevõtte või selle osa majandamiseks, 
ettevõtte omanik aga vaikivale seltsinglasele osa maksmiseks kasumist, mis 
vastab tema panusele. 
 (2) Panuseks võib olla kindlaksmääratud rahasumma, konkreetne asi, õigus 
või muu vara, mis on kasutatav majandustegevuses. 
 (3) Vaikiv seltsinglane on kohustatud üle andma oma panuse eseme 
ettevõtte omanikule või võimaldama tal seda kasutada majandustegevuses 
kokkulepitud aja jooksul. 
 (4) Kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti, saab ettevõtja vaikiva 
seltsinglase poolt üle antud vara omanikuks. 
 (5) Ettevõtte majandamisel tehtud tehingutest tulenevad õigused ja 
kohustused ainult ettevõtte omanikule. Vaikiva seltsinglase suhtes peab ettevõtte 
omanik ettevõtet hoolikalt majandama ning toimima vaikiva seltsinglase suhtes 
heas usus. 
 
 
 § 34. Osaluse üleandmine  
 
 Vaikivat osalust võib üle anda ainult ettevõtte omaniku nõusolekul. 
Nõusoleku võib anda juba seltsingulepingus. 
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 § 35. Vaikiva seltsinglase täiendavad õigused  
 
 (1) Seltsingulepinguga võib ette näha, et vaikivale seltsinglasele kuulub 
lisaks kasumis osalemise õigusele ka juhtimisõigus, samuti seaduses ette nähtud 
ulatusest suuremad kontrolliõigused. 
 (2) Kui vaikivale seltsinglasele antakse juhtimisõigus, võib talt selle ära 
võtta vastavalt § 4 2. lõikes sätestatule ainult lepinguga ette nähtud juhtudel või 
olulisel põhjusel. 
 
 
 § 36. Vaikiva seltsinglase kontrolliõigus 
 
 Vaikival seltsinglasel on õigus kontrollida ettevõtte oamniku äridokumente 
ja raamatupidamiskandeid, mis puudutavad majandustegevust, milles ta osaleb ja 
saada ettevõtte omaniku majandusaasta aruande ärakirja. 
 
 
 § 37. Kasum ja kahjum 
 
 (1) Kasumi ja kahjumi jaotamine tuleb ette näha seltsingulepingus. Kui 
seda ei ole tehtud, jagatakse kasum ja kahjum vastavalt ettevõtte väärtuse 
suhtele vaikiva seltsinglase panusesse vaikiva seltsingu loomise ajal. 
 (2) Seltsingulepinguga võib ette näha, et vaikiv seltsinglane ei osale 
kahjumi kandmises. Tema osalemist kasumis ei saa välistada. 
 (3) Kui vaikiv seltsinglane osaleb vastavalt § 35 1. lõikele juhtimises, on tal 
õigus saada selle eest täiendavalt mõistuspärane osa kasumist. Ülejäänud kasum 
tuleb jagada vastavalt 2. lõikes sätestatule. 
 
 
 § 38. Kasumi ja kahjumi arvestamine 
 
 (1) Kolmekümne päeva jooksul pärast majandusaasta aruande kinnitamist 
peab ettevõtte omanik kasumi ja kahjumi välja arvestama ja vaikivale 
seltsinglasele langeva kasumiosa talle välja maksma. 
 (2) Vaikiv seltsinglane osaleb kahjumi katmises üksnes kuni sissemakstud 
või maksmata panuse ulatuses. Ta ei ole kohustatud järgneva kahjumi tõttu 
tagastama väljamakstud kasumit. Seni, kuni tema panus on kahjumiga 
vähenenud, kaetakse kasumist panuse vähenemine. 
 (3) Kui vaikiv seltsinglane ei ole panust täielikult tasunud, kaetakse 
kasumiga eelkõige tema panus. 
 (4) Vaikivale seltsinglasele väljamaksmata kasumiosa ei suurenda tema 
panust, kui teisiti ei ole kokku lepitud. 
 
 
 § 39. Vaikiva seltsingu ülesütlemine ja vaikiva seltsinglase surm 
 
 (1) Vaikiva seltsinguleping lõpeb: 
 1) lepingutähtaja möödumisel; 
 2) lepingu ülesütlemisel, kui see ei olnud sõlmitud tähtajaliselt; 
 3) lepingus märgitud ettevõtte tegevuse lõppemisel; 
 4) ettevõtte omaniku pankrotistumisel. 
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 (2) Kui lepingus ei ole näidatud teisiti, võib seltsingulepingu üles öelda 
vähemalt kuus kuud enne majandusaasta lõppu.  
 (3) Seltsingu ülesütlemisele seltsinglase või vaikiva seltsingu võlausaldaja 
poolt kohaldatakse vastavalt §-des 20 ja 22 sätestatut. 
 (4) Vaikiva seltsinglase surma korral jätkatakse vaikivat seltsingut tema  
pärijatega, kuid nii ettevõtte omanik või pärijad võivad siiski nõuda, et seltsing 
lõpetataks jooksva majandusaasta lõpuks. Lepingupool peab selle suhtes 6 
nädala jooksul pärast vastava kirjaliku üleskutse saabumist teise poole poolt oma 
seisukoha avaldama.  
 (5) Kui 4. lõikes nimetatud ülekutset ei tehta või kui pärija sellele ei vasta, 
jätkatakse seltsingut pärijatega. Üleskutse esitamise õigus lõpeb ühe aasta 
möödumissel pärast seltsinglase surmast teadasaamist. 
 
 
 § 40. Likvideerimine 
 
 (1) Ettevõtja on kohustatud tagastama vaikivale seltsinglasele 30 päeva 
jooksul lepingu lõppemisest tema kasumi arvelt suurenenud või kahjumi tagajärjel 
vähenenud panuse. 
 (2) Vaikiv seltsingalne osaleb kasumis ja kahjumis, mis tuleneb tema 
väljumise ajaks lõpetamata tehingutest. Ettevõtte omanik peab need tehingud 
lõpetama. 
 
 
 § 41. Omaniku pankrot 
 
 (1) Ettevõtte omaniku vastu pankrotimenetluse alustamisel võib vaikiv 
seltsinglane oma panuse alusel esitada tema vastu pankrotivõlausaldajana nõude 
ulatuses, mille võrra tema panus ületab tema osa kahjumis. 
 (2) Kui vaikiv seltsinglane on oma panuse võlgu, peab ta puuduva osa 
maksma pankrotivarasse ulatuses, mis on vajalik katmaks tema osa kahjumis. 
 
 
 § 42. Tagasivõitmine 
 
 (1) Kui viimasel aastal enne pankrotimenetluse alustamist ettevõtte 
omaniku ja vaikiva seltsinglase vahel sõlmitud kokkuleppe alusel on seltsinglasele 
panus täielikult või osaliselt tagastatud või kui tema osast tekkinud kahjumis on 
täielikult või osaliselt loobutud, võib tagastamise või loobumise pankrotihalduri 
poolt vaidlustada, sõltumata sellest, kas tagastamine või loobumine toimus 
seltsingu lõpetamisega või ilma selleta. 
 (2) Vaidlustamine on välistatud, kui pankroti põhjustas asjaolu, mis tekkis 
alles pärast tagastamise või loobumise kokkulepet. 
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