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Justiitsministri määruse „Maksejõuetusavalduse esitamisel ja võlgade 

ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine“ eelnõu seletuskiri 

 

1. Sissejuhatus 

1.1. Sisukokkuvõte 

 

Eelnõukohase määrusega kehtestatakse maksejõuetusavalduse esitamisel ja võlgade 

ümberkujundamise menetluses kasutatavad vormid. Määrus kehtestatakse füüsilise isiku 

maksejõuetuse seaduse § 9 lõike 1 alusel. 

 

 

1.2. Ettevalmistaja 

 

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse 

talituse nõunik Kristiina Padu (tel 620 8163, kristiina.padu@just.ee). Eelnõu on keeleliselt 

toimetanud õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetaja Airi Kapanen 

(airi.kapanen@just.ee). 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs  

 

§ 1. Maksejõuetusavalduse esitamisel ja võlgade ümberkujundamise menetluses 

kasutatavate vormide kehtestamine 
 

Määrusega kehtestatakse uued vormid: 

1) võlgniku maksejõuetusavaldus (vorm FIMM-1); 

2) abikaasade ühine maksejõuetusavaldus (vorm FIMM-2); 

3) võlausaldaja maksejõuetusavaldus (vorm FIMM-3); 

4) varanimekiri (vorm FIMM-4); 

5) võlanimekiri (vorm FIMM-5); 

6) võlgade ümberkujundamise kava (vorm FIMM-6). 

 

Need vormid hakkavad asendama võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse alusel 

kehtestatud eelmisi vorme. 

 

Vormid avaldatakse Justiitsministeeriumi veebilehel ning tehakse kättesaadavaks maakohtutes 

ja nende veebilehel. 

 

Määruse jõustumisajaks on kavandatud 1. juuli 2022, mis on seotud füüsilise isiku 

maksejõuetuse seaduse planeeritava jõustumisega. 

 

 

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõul ei ole puutumust Euroopa Liidu õigusega. 

 

4. Määruse mõjud 

 

Määrusega kaasnevate muudatuste mõju on hinnatud füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse 
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eelnõu1 ettevalmistamisel. 

 

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 

eeldatavad tulud 

 

Määruse rakendamisel tuleb kehtestatavad vormid avaldada Justiitsministeeriumi veebilehel ja 

teha kättesaadavaks maakohtutes. Kulusid ei kaasne. 

 

6. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. juulil 2022, kuna samal kuupäeval jõustub ka füüsilise isiku maksejõuetuse 

seadus.  

 

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Eelnõu esitatakse arvamuse avaldamiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale, Eesti 

Advokatuurile, kohtutele, Eesti Kohtunike Ühingule, Õiguskantsleri Kantseleile, Eesti Juristide 

Liidule, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale, Tallinna 

Tehnikaülikooli õiguse instituudile, Eesti Võlausaldajate Liidule, maksejõuetusõiguse revisjoni 

II etapi töörühmale, Tartu Maakohtu kohtunikule Ülle Raagile, Eesti Võlanõustajate Liidule, 

võlanõustajatele Ester Saagile ja Evelyn Eichhorstile ning kooskõlastamiseks 

Rahandusministeeriumile, kes VVR-i § 6 lõike 3 kohaselt annab õigusaktide eelnõude ja muude 

küsimuste korral hinnangu ka nende rakendamisega kaasnevate kulude ja tulude kohta, ja 

Sotsiaalministeeriumile. Teistele ministeeriumidele eelnõu kooskõlastamiseks ei esitatud, sest 

ministeeriumid, sh Rahandusministeerium ja Sotsiaalministeerium, on kooskõlastanud 

seaduseelnõu, millest lähtudes on ette valmistatud kõnesolev määruse eelnõu, samuti ei puuduta 

kõnesolev eelnõu ühegi teise ministeeriumi valitsemisala.  

 

 

 

Heddi Lutterus 

asekantsler 

                                                           
1 Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE) on kättesaadav siin: 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/e8d8a377-75b6-446e-81fd-

11d0c256b73a/F%C3%BC%C3%BCsilise%20isiku%20maksej%C3%B5uetuse%20seadus. 
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