
Kohtutäitur vaatab kaebuse läbiKohtutäitur vaatab kaebuse läbi
                                                                                

ning teeb seejärelning teeb seejärel  

otsuse ja toimetab selle Teile kätte. Teil on õigusotsuse ja toimetab selle Teile kätte. Teil on õigus
osaleda ka kaebuse läbivaatamisel.osaleda ka kaebuse läbivaatamisel.  

Kui Te ei ole kohtutäituri otsusega rahul, võiteKui Te ei ole kohtutäituri otsusega rahul, võite
selleselle                                                                                                        otsuseotsuse  

kättesaamisest arvates maakohtus vaidlustada.kättesaamisest arvates maakohtus vaidlustada.  

Kohtutäiturile eelnevalt kaebust esitamata Kohtutäiturile eelnevalt kaebust esitamata ei saaei saa
kohtusse pöörduda.kohtusse pöörduda.    

Välja arvatud juhul,Välja arvatud juhul, kui kohtutäitur ei ole kaebust kui kohtutäitur ei ole kaebust
läbi vaadanud - siis võib kohtutäituri otsuse võiläbi vaadanud - siis võib kohtutäituri otsuse või
tegevuse peale esitada kaebuse kohtule koheselt,tegevuse peale esitada kaebuse kohtule koheselt,
kuna kaebuse esitaja on teinud endast oleneva, etkuna kaebuse esitaja on teinud endast oleneva, et
läbida kohustuslik kohtueelne menetlus.läbida kohustuslik kohtueelne menetlus.  

Soovitused, kuidas kaitsta oma
õigusi täitemenetluses ja tähtajad

avalduste või kaebuste
edastamiseks. 

VÕLGNIKE ÕIGUSTESTVÕLGNIKE ÕIGUSTEST
TÄITEMENETLUSESTÄITEMENETLUSES

Justiitsministeerium ei anna kohtutäiturile
täitemenetluses korraldusi, ei vahenda
kohtutäituri ja menetlusosalise suhtlust ega
sekku täitemenetlusse. Välja arvatud juhul,
kui kohtutäitur on eksinud selgelt sätestatud
ja üheselt mõistetava õigusnormi vastu või
väljakujunenud kohtupraktika vastu.
Ministeerium kontrollib kohtutäituri
ametitegevust osas, mis puudutab
töökorralduslike ja tehnilisi küsimusi nagu
kohtutäituri ametialase arvelduskonto käivet,
kohtutäituri tasu ettemaksu ja täitekulu, tasu
võtmise seaduslikkust, ametitoimingute
registreerimist ja infotehnoloogilise töö
korraldust.
Justiitsministeerium ei väljasta teavet
inimeste täiteasjade kohta - seda infot saab
kohtutäiturilt ning Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Kojalt.

Kui Te ei nõustu kohtutäituri otsuse võiKui Te ei nõustu kohtutäituri otsuse või
tegevusega, võite esitada talle kaebuse.tegevusega, võite esitada talle kaebuse.
Kaebus tuleb esitada Kaebus tuleb esitada 10 päeva jooksul10 päeva jooksul
kirjalikult vabas vormis ning selles peab olemakirjalikult vabas vormis ning selles peab olema
järgmine info:järgmine info:  

Pane tähele!Pane tähele!

10 PÄEVA JOOKSUL10 PÄEVA JOOKSUL

15 PÄEVA JOOKSUL15 PÄEVA JOOKSUL

10 PÄEVA JOOKSUL10 PÄEVA JOOKSUL

KAEBUSE ESITAMINEKAEBUSE ESITAMINE
KOHTUTÄITURILEKOHTUTÄITURILE

kaebuse esitaja andmed;kaebuse esitaja andmed;
täitemenetluse number, võlgniku võitäitemenetluse number, võlgniku või
sissenõudja andmed;sissenõudja andmed;
millise otsuse või toimingu peale kaebusmillise otsuse või toimingu peale kaebus
esitatakse;esitatakse;
mida kohtutäiturile ette heidetakse jamida kohtutäiturile ette heidetakse ja  
mida kaebusega taotletakse.mida kaebusega taotletakse.



Maksegraafiku sõlmimiseks tuleb

pöörduda kohtutäituri poole

avaldusega võlgnevuse osade

kaupa tasumiseks, kus

on lisaks märgitud summa, mida

olete nõus igakuiselt tasuma ning

kas soovite pangakonto-,

töötasu- ja pensioni arestist

vabastamist.

 Avalduse juurde tuleks lisada ka

sissetulekute väljavõte. 

Seejärel küsib kohtutäitur

sissenõudja nõusolekut ning

juhul, kui ta nõustub, on Teil

võimalik tasuda võlgnevust

kokkuleppe alusel.

Korrektse täitmise korral on

pangakonto, töötasu ja muud

sissetulekud reeglina arestivabad.

Juhul, kui võlgnikul on mitu

kohtutäiturit, siis tuleb

maksegraafiku taotlus esitada

kõikidele kohtutäituritele eraldi.

Täitemenetlus algab sellega, et

kohtutäitur toimetab võlgnikule

kätte täitmisteate. 

Selles on märgitud nii

sissenõudja kui ka võlgniku

nimi; täitedokumendi tähistus;

vabatahtliku täitmise tähtaeg;

hoiatus, et võla vabatahtlikult

tasumata jätmisel võib võlgniku

suhtes teha täitetoiminguid;

viide, et võlgnikul on õigus

taotleda kohtutäituri vastuvõttu

ja tasuda vaid täitemenetluse

alustamise tasu, kui nõue

täidetakse vabatahtliku täitmise

tähtaja jooksul.

Kui võlgnik maksab raha ära enne

vabatahtlikuks täitmiseks antud

tähtaja möödumist, siis peab ta

maksma üksnes täitemenetluse

alustamise tasu. Juhul, kui nõuet ei

tasuta vabatahtliku täitmise tähtaja

jooksul, siis edastab kohtutäitur

arestimisakti krediidiasutusse. 

Vabatahtlik täitmise tähtaeg ei või olla

lühem kui 30 päeva. Sissenõudja

nõusolekul võib seda tähtaega ka

pikendada.

Elatisnõude puhul ei või vabatahtlik

täitmise tähtaeg olla pikem kui 10
päeva.

Kui tasudKui tasud
võla kiiremini,võla kiiremini,

on kuludon kulud
väiksemadväiksemad

OlulisimaOlulisima  
info leiadinfo leiad
täitmisteatesttäitmisteatest



Summa, mida ei tohi arestida,

suureneb iga ülalpeetava kohta
 

võrra palga alammäärast juhul, kui
võlgnik peab ülal teist inimest või

maksab talle elatist. 

Kui kohtutäitur ei ole sissetuleku

arestimisel ülalpeetavatega

arvestanud, peate ise tegema

täiturile avalduse arestivaba

miinimumi suurendamiseks või

palga alammäära säilitamiseks. 

Sel juhul muudab kohtutäitur

arestimisakti 3 tööpäeva jooksul

taotletud ulatuses.

Kui kohtutäitur on jätnud Teie

sissetulekut arestides elatusmiinimumi

arvestamata või arestinud summa, mis

ei kuulu arestimisele, siis tuleb 

alates arestimisest teha kohtutäiturile

avaldus raha tagastamiseks. 

Avalduse juurde võiks lisada vähemalt
jooksva kuu konto väljavõtte, et täitur

näeks arestitud raha päritolu ja saaks

hinnata, kas raha tuleb tagastada 

või ei. 

Kohtutäitur peab laekunud raha

sissenõudjale üle kandma 

kuid mitte enne 3 tööpäeva

möödumist laekumisest arvates. 

Kui on arestitudKui on arestitud
arestimiselearestimisele

mittekuuluv summa,mittekuuluv summa,
tuleb kohtutäiturituleb kohtutäituri
poole pöördudapoole pöörduda

viivitamatultviivitamatult

Võlgniku kasutusse peab jääma igas

kuus sissetulek, mis vastab ühele
palga alammäära suurusele või

vastav osa nädala või päeva

sissetulekust. 

Kohtutäitur võib arestida võlgniku

alampalga ja sellest väiksema

suurusega sissetulekust kuni 20%
kuus, kui võlgniku muust varast ei

piisa sissenõudja nõuete

rahuldamiseks.

Seejuures tuleb kõigepealt lahutada

alampalgast arvestuslik

elatusmiinimum ja alles seejärel saab

leida maksimaalselt 20%, mille võib

võlgnikult ära võtta.

Kuni 20% palga alammäärast saab

võlgnikult ära võtta ainult ühe korra
kuus, olenemata sellest, mitu

täitemenetlust võlgniku suhtes toimub.

Kui täitur on rahaKui täitur on raha
sissenõudjale ülesissenõudjale üle

kandnud, siiskandnud, siis  
ei ole võimalikei ole võimalik

  seda enam täituri kauduseda enam täituri kaudu
tagasi saada.tagasi saada.

ArestivabaArestivaba
miinimumimiinimumi

suurendaminesuurendamine

VALEM 
(584 - 221,36) X 20% = 72,53 € 

Aastal 2020. on elatusmiinimum 
221,36 eurot.

1/31/3

10 TÖÖPÄEVA JOOKSUL10 TÖÖPÄEVA JOOKSUL

3 TÖÖPÄEVA JOOKSUL3 TÖÖPÄEVA JOOKSUL

Seetõttu tasub teha
kohtutäituriga koostööd

ja esitada talle tema
küsitud teave tähtaegselt.

Ülalpeetavad ja elatisÜlalpeetavad ja elatis

Kui kohtutäituril on

andmeid ülalpeetavate

kohta, on ta kohustatud

seda arestimisaktis

arvestama.



Kohtutäitur peab vastama

võlgnikule või menetlusosalisele

nii kiiresti kui võimalik, kuid

mitte hiljem kui 30
kalendripäeva jooksul. 

Kui olete kirjutanud

kohtutäiturile e-posti teel, siis

küsige kirja kättesaamise

kinnitust. Juhul, kui olete

kirjutanud posti teel,

siis võiksite helistada ja küsida,

kas Teie kiri on kätte saadud. 

Selle abil on võimalik vältida

olukorda, et olete oodanud 30

päeva ning kohtutäitur polegi

Teie kirja saanud. Kohtutäituri

büroode kontaktid ja lahtioleku

ajad leiab siit.

Nii büroos kui ka elektrooniliselt

saate infot enda suhtes pooleli

olevate

täitemenetluste nõuete suuruse

kohta ning teha avaldusi ja

kaebusi

kohtutäiturile.

Kohtutäituril on õigus võtta ametitoimingu eest tasu, kui täitemenetlus on
alustatud ja nõuda sellega seotud kulude hüvitamist.

Kohtutäituri tasu võib koosneda menetluse alustamise tasust, menetluse
põhitasust ja täitetoimingu lisatasust ning kohtutäituril on õigus nõuda tasu
ettemaksu seaduses sätestatud juhtudel ning ulatuses. Kohtutäituri
põhitasu ja kohtutäituri tasu ettemaks on proportsionaalne sissenõutava
summaga. 

Kohtutäituri seaduse §-st 35 on võimalik saada ülevaade tasumääradest. 

Täitemenetluses tasub menetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasud
võlgnik. Kohtutäitur saab nõuda Teilt kohtutäituri tasu maksmist ka juhul, kui
põhinõue tasuti täitemenetluse ajal otse sissenõudjale. Täitemenetluses
tekkinud kulude osas koostab kohtutäitur tasu otsuse, kus on lahti
selgitatud, millest tasu koosneb ja võlgnikul on õigus sellega tutvuda.

SuhtlusSuhtlus
kohtutäiturigakohtutäituriga

Kohtutäituri tasudKohtutäituri tasud

https://kpkoda.ee/kohtutaiturid/kohtutaiturid-kontakt/
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018021?leiaKehtiv

