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 Kohtutäitur peab avalik-õiguslikku ametit 
enda nimel ja vastutusel vaba elukutsena.

 Kohtutäitur peab ametitegevuses olema 
erapooletu ning äratama usaldust kõigis 
isikutes, kelle kasuks või kelle suhtes ta 
toiminguid teeb.

 Kohtutäitur peab järgima oma ametivannet 
ning käituma väärikalt ka väljaspool 
ametitegevust.



 Kohtutäitur teeb ametitoiminguid:
1) täitemenetluse läbiviimisel täitemenetluse 

seadustiku alusel;
2) dokumentide kättetoimetamisel 

kohtumenetlusseaduste alusel;
3) pärandi inventuuri tegemisel ja pärandvara 

valitsemisel pärimisseaduse alusel;
4) seaduses ettenähtud juhtudel ja korras kohtu või 

haldusorgani taotlusel enampakkumise 
(edaspidi ametlik enampakkumine) läbiviimisel 
väljaspool täitemenetlust;

5) välisriigist laekuva elatise vahendamisel 
perehüvitiste seaduse alusel.

 Kohtutäitur võib keelduda ametitoimingu tegemisest 
ainult seaduses ettenähtud alustel ja korras!



 Kohtutäitur on kohustatud viivitamata 
tarvitusele võtma kõik seadusega lubatud 
abinõud täitedokumendi täitmiseks, koguma 
täitemenetluseks vajalikku teavet ning 
selgitama täitemenetluse osalistele nende 
õigusi ja kohustusi.

 Kohtutäitur täidab rahalisi nõudeid, välja 
arvatud lapse elatisnõuded, nende täitmisele 
esitamise järjekorras.



 Kohtutäitur viib täitemenetluse läbi 
sissenõudja avalduse 
(edaspidi täitmisavaldus) ja täitedokumendi 
alusel. 

 Kohtutäitur viib täitemenetluse läbi sõltumata 
sissenõudja avaldusest, kui täitedokumendiks 
on kohtutäituri tasu maksmise või täitekulu 
väljamõistmise otsus, samuti muul seaduses 
sätestatud juhul.



 Teabe nõudmise õigus
 Kohtutäituril on õigus nõuda võlgnikult 

täitemenetluseks vajalikku suulist ja kirjalikku 
teavet ning täitemenetluseks vajaliku dokumendi 
või muu eseme ettenäitamist. 

 Kohtutäituril on täitemenetluses õigus isikult 
nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist ning 
isikul on kohustus vastav dokument 
kohtutäiturile esitada.

 Kohtutäitur peab välja selgitama, miks lapse 
elatise võlgnik ei täida lapse ülalpidamise 
kohustust, millised on tema sissetulekud ning 
kuidas ta kavatseb elatise võlgnevust likvideerida



 Kohtutäituril on õigus pöörduda 
täitemenetluseks vajaliku suulise ja kirjaliku 
teabe saamiseks kolmanda isiku poole, 
sealhulgas nõuda andmeid võlgniku elu- või 
asukoha ning kontaktandmete kohta, kui on alust 
arvata, et kolmas isik sellist infot omab. 

 Kohtutäituril on õigus nõuda täitemenetluseks 
vajalikke andmeid võlgniku tasunõude ja muude 
hüvede kohta võlgniku tööandjalt ja teistelt 
võlgniku suhtes kohustatud isikutelt. 

 Kolmas isik on kohustatud andmeid esitama, 
välja arvatud juhul, kui tal on seaduse alusel 
õigus andmete esitamisest keelduda.



 Krediidiasutustelt võib kohtutäitur nõuda 
andmeid võlgniku kontode, hoiuste ja muude 
krediidiasutuse poolt võlgnikule pakutavate 
teenuste kasutamise kohta 

 Kohtutäituril on õigus täitmisele esitatud 
täitedokumendi alusel nõuda riigi või 
kohaliku omavalitsuse andmekogu 
vastutavalt töötlejalt andmeid võlgniku 
elukoha, tööandja ja sissetulekuallikate, 
ülalpeetavate ja võlgnikule kuuluva vara ning 
sellel lasuvate kohustuste kohta. 



 Mida kiiremini võlgnik pärast täitmisteate saamist 
võla täidab, seda väiksemad kulutused talle seoses 
täitemenetlusega tekivad. 

 Täitmisteates on märgitud täitedokumendi 
vabatahtliku täitmise tähtaeg. Kui kogu võlgnevus 
tasutakse täitmisteatele märgitud vabatahtliku 
täitmise tähtaja jooksul, peab võlgnik maksma 
kohtutäituri tasu üksnes poole ulatuses. 

 Juhul, kui võlgnikul ei ole võimalik võlga täitmisteates 
märgitud tähtaja jooksul täita, tuleb võlgnikul 
viivitamatult pöörduda kohtutäituri poole ja teavitada 
teda oma varadest ning ülalpeetavatest, lisades oma 
väiteid tõendavad dokumendid (näiteks lapse 
sünnitunnistusest koopia). 



 Kohtutäitur on kohustatud vastama 
menetlusosalise esitatud avaldustele ja 
selgitustaotlustele, kui need on seotud 
kohtutäituri menetluses oleva täiteasjaga, 
sealhulgas kohtutäituri poolt lõpetatud 
täiteasjaga

 Isikul on õigus antud täiteasja raames 
kohtutäiturilt infot saada 



 Kohtutäitur vastab avaldusele nii kiiresti kui 
võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 
kalendripäeva möödumisel avalduse või 
selgitustaotluse laekumisest arvates.



 isikut ei ole võimalik tuvastada,

 puuduvad isiku kontaktandmed,

 isikul puudub õigus nõutavat teavet saada,

 isik on piiratud teovõimega ja talle on kohtu 
poolt määratud eestkostja ning märgukiri või 
selgitustaotlus on esitatud esindaja eelneva 
nõusolekuta,



 isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta 
ei soovi pöördumisele vastust,

 pöördumine ei ole esitatud eesti keeles ja 
«Keeleseaduse» § 8 kohaselt ei ole adressaat 
kohustatud sellele vastama,

 pöördumise sisu ei ole loetav või arusaadav,
 pöördumine on deklaratiivse tähendusega,
 vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu 

kohtutäituri töökorralduse muutmist, takistab 
talle pandud avalike ülesannete täitmist või 
nõuab põhjendamatult suuri kulutusi.



 Olenevalt konkreetsetest asjaoludest, tuleb 
täiendava info saamiseks mittearestitava 
summa kasutamise tingimuste osas pöörduda 
asja menetleva kohtutäituri või oma panga 
poole.

 Elatusmiinimumi säilitamiseks peab võlgnik 
kohtutäiturile esitama ka avalduse 
elatusmiinimumi säilitamiseks võlgniku poolt 
nimetatud pangas!



 Kohtutäituril puudub info, millisesse panka 
võlgniku sissetulekud laekuvad ning seetõttu ta 
ei tea, kuhu elatusmiinimum jätta. 

 Selleks, et kontole jäetaks alles miinimumpalk, 
tuleb viivitamata pöörduda kohtutäituri poole 
ning esitada avaldus elatusmiinimumi aresti alt 
vabastamiseks koos oma sissetulekuid ja 
ülalpeetavaid tõendavate dokumentidega. 

 Kohtutäitur tühistab võlgniku avalduse alusel 
kolme tööpäeva jooksul konto arestimise 
ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele 
mittekuuluva sissetuleku



Sissetulekuks loetakse eelkõige 
 võlgniku töötasu või muud sellesarnast tasu,
 päevaraha, 
 konkurentsist hoidumise tasu, 
 intellektuaalse omandi üleandmisest või kasutada 

andmisest saadavat tasu, 
 pensioni, 
 dividende ning 
 kaupa, teenust, või rahaliselt hinnatavat 

soodustust, mida isik on saanud seoses töö- või 
teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või 
kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise 
lepingulise suhtega.



1) riiklikud peretoetused;
2) puudega inimese sotsiaaltoetus;
3) sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse 
tähenduses;

4) kunstliku viljastamise ja embrüokaitse 
seaduse alusel makstav hüvitis;
5) Eesti Töötukassa kaudu makstud 
töötutoetus, stipendium, sõidu- ja 
majutustoetus ning toetus ettevõtluse 
alustamiseks;



 6) kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu 
makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud 
sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis;NB
61) töövõimetoetus; NB – al 2019
7) seadusel põhinev elatis; NB
8) vanemahüvitis;

 9) rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse 
seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise 
töövõimetuse hüvitis;
10) riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;
11) vanglast vabanemise toetus;

 12) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud 
isiku seaduse alusel makstav represseeritu toetus 
(al 2018).



 Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest 
ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa 
nädala või päeva sissetulekust.

 NB Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole 
viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, 
võib sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate 
täitemenetluste arvust arestida ühes kuus kuni 
20 protsenti sissetulekust, mis ei ole suurem kui lõikes 1 
nimetatud sissetulek, millest on maha arvatud 
Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik 
elatusmiinimum. 

 Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla Statistikaameti 
poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi. Käesolevas 
paragrahvis sätestatut ei kohaldata lapse elatisnõude 
täitmisele.



 Vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul annab 
kohtutäitur veel kord võimaluse nõuet 
vabatahtlikult täita. 

 Vabatahtliku täitmise tähtaeg on oluline, kuna 
täitedokumendi täitmise puhul enne 
täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks 
antud tähtaja möödumist peab võlgnik 
maksma kohtutäituri tasu üksnes poole 
ulatuses seaduses ettenähtust.



 Vabatahtliku täitmise perioodil ei arestita 
võlgniku kontosid ega muud vara. 

 Juhul, kui vabatahtliku täitmise tähtaja 
jooksul võlgnevust ei tasuta, on kohtutäituril 
õigus arestida kontod ja muu vara. 

 Samuti tekib kohustus tasuda 
kohtutäituritasu täies ulatuses. 

 Võlgnevuse vabatahtliku täitmise tähtaeg 
hakkab kulgema täitmisteate kättesaamisest, 
mitte täitmisteatele märgitud kuupäevast!



 Kui seaduses ega kohtulahendis ei ole 
täitedokumendi vabatahtliku täitmise 
tähtaega määratud, määrab selle kohtutäitur.

 Reeglina ei või tähtaeg olla lühem kui 10 
päeva ega pikem kui 30 päeva. 

 Sissenõudja nõusolekul võib kohtutäitur 
määrata täitedokumendi vabatahtliku täitmise 
tähtaja pikema kui 30 päeva.



 Maksegraafiku sõlmimiseks tuleb 
pöörduda sissenõudja poole. Sissenõudja 
kirjaliku nõusoleku alusel saab kohtutäitur 
sõlmida võlgnikuga maksegraafiku.

 Ilma sissenõudja nõusolekuta kohtutäitur 
maksegraafikut sõlmida ei saa. 

 Juhul kui sissenõudja ei nõustu 
maksegraafiku sõlmimisega, on võimalik 
pöörduda nõude ajatamiseks kohtu poole.



 Täitekutse saamisel on võlgnik kohustatud 
viivitamata esitama kohtutäiturile andmed 
oma vara ja ülalpeetavake kohta koos 
vastavate dokumentaalsete tõenditega ning 
avalduse elatusmiinimumi jätmiseks võlgniku 
poolt eelistatud pangas.



 Võlgnik võib taotleda kohtult täitemenetluse 
peatamist, pikendamist või ajatamist (osade 
kaupa tasumine). 

 Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu 
hagi, kui nõue on alusetu.

 Võlgnik saab taotleda kohtutäiturilt arestitud 
sissetuleku vabastamist ulatuses, mis on 
vajalik tema ja ta ülalpeetavate ülapidamiseks 
(üldjuhul alampalk + 1/3 alampalgast 
ülalpeetava kohta).



 saada kohtutäiturilt teavet täitemenetluse 
kohta,

 tutvuda dokumentidega ning saada neist 
ärakirju või koopiaid, 

 esitada kohtutäiturile avaldusi, 
selgitustaotlusi ja kaebusi, sealhulgas 
vaidlustada kaebuse lahendamise kohta 
tehtud kohtutäituri otsuseid kohtus, 

 osaleda vara arestimise juures, osaleda 
enampakkumisel ja teha pakkumisi.



 Eesti kohtutäitur teeb täitetoiminguid üksnes 
Eesti Vabariigi territooriumil. 

 Välisriigis toimuvale täitemenetlusele 
kohaldatakse selle riigi õigust, kus 
täitemenetlus toimub. 

 Välisriigis täitedokumendi täitmiseks vajaliku 
teabe saamiseks on võimalik pöörduda 
Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õigusabi 
talituse poole



 Täitemenetluse alustamiseks tuleb 
sissenõudjal esitada enda valitud (piirkonna) 
täiturile täitmisavaldus ning täitedokument.



 Kohtutäiturile tuleb esitada täitedokumendi 
originaal või notariaalselt või sellega 
võrdsustatud korras kinnitatud koopia. 

 Kohtuotsused ja väärteootsused esitatakse kohtu 
või menetleja kinnitatud ärakirjana.

 Osa täitedokumente võetakse täitmisele, kui nad 
on jõustunud, st neile peab olema lisatud 
jõustumismärge. 

 Täitmisele võetakse jõustunud kohtulahend ning 
töövaidluskomisjoni, üürikomisjoni ja 
liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus, millel 
on jõustumismärge.



 Selleks, et kohtutäiturile täitmiseks 
täitedokumenti esitada, tuleb sissenõudjal 
täita täitmisavaldus, allkirjastada see ning 
esitada koos täitedokumendiga 
kohtutäiturile. 

 Täitmisavalduse ja täitedokumendi võib viia 
kohtutäituri büroosse isiklikult, saata postiga 
või esitada elektrooniliselt. 



 Kohtutäituri poole on võimalik pöörduda, kui 
võlgnik vabatahtlikult ei täida seda, milleks 
teda kohtu või muu pädeva asutuse poolt on 
kohustatud. Näiteks ei maksa võlgnik võlga 
ära, ei vabasta ruume, ei eemalda 
ebaseaduslikku tõkkepuud, ei avalda 
vabandust ajalehes jne. 



 Millised on olnud peamised probleemid 
suhtlemisel kohtutäituritega? 

 Kuidas need on lahenenud?


