
peamised 
muutused

KOHUSTUSTEST 
VABASTAMISE

PERIOOD LÜHEM
vastavalt direktiivi ülevõtmisele

väheneb kohutustest

vabastamise periood kolmele (3)

aastale ning algab koos pankroti

väljakuulutamisega.

USALDUSISIK
nõustab võlgnikku kogu 

menetluse jooksul. Aitab selgitada

välja võlgniku majandusliku

olukorra, valida menetlusliigi,

nõustab ja abistab

VÕLGNIKU 
NÕUSTAMISE

SÜSTEEM
korraldatakse ümber ja 

suurendatakse nõustamise

osakaalu

VÕLAUSALDAJA
ÕIGUS TAOTLEDA
VÜM ALGATAMIST

kuid võlgnik peab selleks andma

oma nõusoleku

ÜHTNE 
MAKSEJÕUETUS-

AVALDUS

mille alusel on võimalik algatada nii

pankroti-, kohustustest 

vabastamise kui ka võlgade 

ümberkujundamise menetlus



Võimaldada ausatele, kuid makseraskustesse sattunud füüsilistele isikutele efektiivsed võimalused võlgade

ümberkujundamiseks või uueks alguseks.

Oluline on tagada, et menetlus ei oleks üleliia kulukas ega koormav, samuti vähendada võimalikku 

kaasnevat ebasoovitud sotsiaalset halvakspanu.

Menetlus peab olema osaliste jaoks kättesaadavad, arusaadavad, kiired ja odavad.

Suurendada võlgade ümberkujundamise menetluste arvu pankroti- ja kohustustest vabastamise 

menetluste arvelt. Selleks luuakse ühtse maksejõuetusavalduse süsteem, suurendatakse võlgniku 

nõustamise osakaalu, antakse võlausaldajale õigus võlgade ümberkujundamismenetluse algatamiseks

(võlgniku nõusolekul), eristatakse menetlusi püsiva ja ajutise maksejõuetuse puhul.

muuta füüsilise isiku maksejõuetusmenetlused efektiivsemaks, kiiremaks ja kulutõhusamaks, mida aitab

tagada usaldusisiku kutse reguleerimine ja nõustamisteenuse kvaliteedi parandamine, samuti usaldusisiku

igakordne määramine, ühtse maksejõuetusavalduse loomine, kaebeõiguste ülevaatamine.

tõsta võlausaldajate nõuete rahuldamise määra läbi õiguse andmise võlausaldajale esitada mh võlgade

ümberkujundamise menetluse avaldus, professionaalse usaldusisiku tegevus menetluse planeerimisel,

võlgniku nõustamisel ja järelevalve teostamisel.
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MAKSEJÕUETUSAVALDUS

AVALDUSE LÄBI 
VAATAMATA 

JÄTMINE

PANKROTI 
VÄLJAKUULUTAMINE

PANKROTI 
VÄLJAKUULUTAMINE 
JA KVM ALGATAMINE

VÕLGADE 
ÜMBERKUJUNDAMISE 

MENETLUSE 
ALGATAMINE

Menetluse algatamine 
maksejõuetusmenetluse avalduse alusel

MENETLUST EI 
ALGATATA

PANKRSFIMSFIMS



VÕLGNIKU VARA-
JA VÕLANIMEKIRI

Kohus määrab UI 

nimetamisel 30

päeva pikkuse

tähtaja võlgniku vara-

ja võlanimekirja (ja 

lisade) esitamiseks.

Tähtaega võib 

pikendada.

Sisaldab 1) võlgniku 

ja temaga koos 

elavate 

perekonnaliikmete 

vara, nõuete ja kõigi 

sissetulekute 

nimekirja; 2) võlgiku 

rahaliste kohustuste 

nimekirja; 3) võlgniku 

viimase kolme aasta 

tuludeklaratsioonide 

ja maksekonto 

väljavõtteid, ja muid 

dokumente.
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MAKSEJÕUETUS-
AVALDUS (MJA)

Võlgnik (sh FIE/ 

abikaasad) või 

võlausaldaja esitavad 

füüsilise isiku suhtes 

avalduse 

(kohustuslikud 

vormid)

MENETLUSSE 
VÕTMINE/ 

KEELDUMINE

Kohus võib enne 

avalduse menetlusse 

võtmise lahendamist 

või esitamist 

kohaldada selle 

tagamiseks esialgset 

õiguskaitset (sh 

peatada TM).

USALDUSISIKU 
NIMETAMINE (UI)

Kui kohus võtab 

menetlusse MJA, 

otsustab kohus UI 

nimetamise 

(nõusolek).

Arvesse võetakse UI 

kogemusi, erialaseid 

teadmisi ja juhtumi 

eripära.

Kohus kuulab ära 

võlgniku seisukoha UI 

kohta.

Nimetatakse kuni 

pankroti 

väljakuulutamiseni või 

KVM või VÜM ajaks.

UI-l on lisaks FIMS-s 

sätestatud õigustele ka 

kõik ajutise halduri 

õigused.

peatub viivise või ajas

suureneva leppetrahvi

arvestamine.

Peatatakse TM-sed.

AVALDUSE 
LÄBIVAATAMINE

vaadatakse läbi 

PankrS kohaselt, kui 

FIMS ei sätesta teisiti. 

Kohus arutab 

võlgniku ja UI-ga 

võlgnevuste

tasumise väljavaateid 

eesmärgiga valida 

võlgniku 

makseraskuste 

ületamiseks sobivaim 

menetluse liik.

PANKROT/ 
PANKROT +KVM/ 

VÜM/ 
RAHULDAMATA/ 

RAUGEMINE

Kohus ei saa 

otsustada ühtegi 

menetluse algatamist 

võlgniku tahte 

vastaselt, va pankroti 

VU MJA alusel.

Edastatakse 

võlgnikule, MJA 

esitanud 

võlausaldajale, 

avaldatakse AT. 

Abikaasade suhtes 

eraldi otsused, va 

ühine VÜM. 

Võlgniku vanne.

Kaevatav 

Riigikohtuni.



VÜK ei piira 

pandipidaja või muu 

esemelise tagatisega 

VU, kes ei nõustunud 

ümberkujundamisega

, õigust rahuldada 

nõue tagatise arvel. 

Kohtu kinnitatud VÜK 

on täitedokument

ümberkujundatud 

nõude suhtes.

Kui VÜK-s on ette 

nähtud kohustuse 

täitmise tähtaja 

pikendamine, ei saa 

selle jooksul nõuet 

maksma panna.

VÜK ei kehti VU kohta, 

kellele ei ole seda 

tutvumiseks ja 

seisukoha võtmiseks 

kätte toimetatud.
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VÜM

Võlgnik 

makseraskustes, kuid 

ei ole veel püsivalt 

maksejõuetu.

Võlgnik loetakse 

makseraskustes 

olevaks, kui ta ei 

suuda või tõenäoliselt 

ei suuda täita oma 

kohustusi nende 

sissenõutavaks 

muutumise ajal.

Kohus määrab enne 

VÜM algatamist 

summa, mille võlgnik 

peab UI tasu ja 

kulutuste katteks 

deposiidina tasuma, ja 

tähtaja. Võib tasuda 

osamaksetena.

Alused algatamata 

jätmiseks.

Menetluse algatamisel 

määrab kohus kuni 60 

päevase tähtaja, mille 

jooksul UI esitab 

ümberkujundamis-kava 

(VÜK). Võib pikendada 

30 päeva.

VÜK UI koostatud 

võlgniku heakskiidetud 

võlgade osas - ei pea 

hõlmama kõiki VU-d.

ÜK on rahalise 

kohustuse täitmise 

tähtaja pikendamine, 

osadena täitmine või 

kohustuste 

vähendamine.

MJA esitamise ajaks 

sissenõutavaks 

muutunud ja 

kestvuslepingu nõuete 

ÜK.

Elatis ja tahtliku teoga 

tekitatud kahju 

hüvitamine vaid tähtaja 

pikendamine ja 

osadena täitmine.

VÜK toimetatakse VU-

tele, kelle nõuet ÜK-

kse. UI määrab tähtaja 

seisukoha esitamiseks -

vähemalt kaks nädalat, 

kuid mitte rohkem kui 

neli.

Kui VU ei nõustu, esitab 

UI-le avalduse koos 

tõenditega. Kui UI ei 

nõustu, otsustab

kohus.

VÜK kinnitamine 

(eksperdi nimetamine)

/ kinnitamata jätmine 

(täiendav tähtaeg).

Määrus toimetatakse 

kätte võlgnikule, 

kõigile VU-le ja 

kinnitamise korral AT.

VÜK kehtivuse ajal ei 

saa esitada algatada 

kohtumenetlust, mille 

kohta kehtib VÜK. 

Kohustuse suhtes, mille 

kohta VÜK ei kehti, 

jätkatakse MJA 

menetlusse võtmise

ajal või UI nimetamisel 

peatatud täitemenetlus 

(ja kohtumenetlus).

VÜK on menetluse ajal 

muudetav.

VÜM lõpeb VÜK 

tühistamisel, menetluse 

lõpetamisel, 

ennetähtaegsel 

täitmisel, täitmise 

täthaja möödumisel.


