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Vorm MKM-1 
Justiitsministri 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide 

esitamise kord” lisa 1 (Justiitsministri    12.2006. a määruse nr   sõnastuses) 

 
NUMBER 

 

 
MENETLEJA 

 

Täidab kohtu kantselei 
SAABUNUD: 

 

Kantselei tempel märkused 
 
 
 

 
MAKSEKÄSU KIIRMENETLUSE AVALDUS 

 

Esitamise kuupäev:  ”………..” …………………………  200 ……… a.                     Esitatakse ................................................ Maakohtule 
 

Enne vormi täitmist palun kindlasti lugeda viimasel leheküljel olevat juhist!     * - täitmiseks kohustuslik!      

1. Pooled ja nende esindajad  
 Koodide seletus:           01  Avaldaja *              03  Avaldaja lepinguline esindaja         05  Avaldaja seaduslik esindaja 
                                   02  Võlgnik  *               04  Võlgniku lepinguline esindaja         06  Võlgniku seaduslik esindaja 
Kood Ees- ja perekonnanimi / Juriidilise isiku nimi Isikukood või sünniaeg / registrikood 
   

Aadress (tänav, maja, korter) Linn (asula) 
  

Riik Postiindeks Maakond Vald, küla 
    

Telefon Faks E-post 

 

   

Kood Ees- ja perekonnanimi / Juriidilise isiku nimi Isikukood või sünniaeg / registrikood 
   

Aadress (tänav, maja, korter) Linn (asula) 
  

Riik Postiindeks Maakond Vald, küla 
    

Telefon Faks E-post 

 

   

Kood Ees- ja perekonnanimi / Juriidilise isiku nimi Isikukood või sünniaeg / registrikood 
   

Aadress (tänav, maja, korter) Linn (asula) 
  

Riik Postiindeks Maakond Vald, küla 
    

Telefon Faks E-post 

 

   

Kood Ees- ja perekonnanimi / Juriidilise isiku nimi Isikukood või sünniaeg / registrikood 
   

Aadress (tänav, maja, korter) Linn (asula) 
  

Riik Postiindeks Maakond Vald, küla 
    

Telefon Faks E-post 

 

   

Kood Muud üksikasjad 
  

 
Kood Muud üksikasjad 



 2 

  

 

 
 

2. Põhinõue 

 2.1 Põhinõue kokku * summa sõnades 

EEK 
 

2.2 Selgitus 

 
 

3. Kõrvalnõuded 
3.1 Intress intressi määr intressi arvestamise periood 

 EEK         %  ◄ 

A = aastas 
B = kuus 
C = päevas 

 

3.2 Viivitusintress (viivis) viivise määr viivise arvestamise periood 

 EEK         % 
 

◄ 

A = aastas 
B = kuus 
C = päevas 

 

3.3 Leppetrahv selgitus 

EEK 
 

3.4  Muud kõrvalnõuded  

 
                              EEK 

selgitus 
 

 
                              EEK 

selgitus 
 

 
                              EEK 

selgitus 
 

 
                              EEK 

selgitus 
 

3.5 Kõrvalnõuded kokku  summa sõnades 

EEK 
 

Nõude koguväärtus summa sõnades 

4. Nõuded kokku * 
EEK 

 

5. Kinnisasja asukoht   
Korteriomandiga või kinnisasja  kaasomandiga seotud maksekäsu kiirmenetluses *  

Riik Postiindeks Maakond Vald, küla 
    

Linn (asula) Tänav, maja, korter 
  

6. Nõude aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus * 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

……………………..………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

……………………..………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

7. Tõendite lühikirjeldus * 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

……………………..………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

……………………..………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………. 
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8. Nõude menetlemine  
8.1 Nõude sissenõutavus *  

 
Kinnitan, et nõue on sissenõutav        Kinnitan, et                                                         

 
◄      

 A = nõue ei sõltu vastastikusest kohustusest 
 B = nõudega seotud vastastikune kohustus on täidetud 

8.2 Nõude menetlemiseks pädev kohus võlgniku vastuväite korral * 
 

Võlgniku vastuväite korral on nõude lahendamiseks hagimenetluses (korteri- või kaasomandist 

tulenevas asjas hagita menetluses) pädev …………………………………………………………  Maakohus.            
 
8.3 Nõude menetlemine võlgniku vastuväite korral  

Soovin, et makseettepanekule vastuväite esitamisel nõude menetlemine lõpetatakse     

8.4 Lisamärkused ja täiendav teave (kui see on asjakohane) 

 

 

9. Menetluskulud                      
9.1 Avalduse esitamise eest tasutud riigilõiv * 

tasumise kuupäev viitenumber    konto kuhu tasuti maksja nimi 

EEK 
 
 

   

9.2 Postikulud                      

EEK 
selgitus 

9.3 Kulud õigusabile  

EEK 
selgitus 

9.4 Muud menetluskulud  

EEK 
selgitus 

EEK 
selgitus 

EEK 
selgitus 

EEK 
selgitus 

9.5 Menetluskulud kokku * 

EEK 
summa sõnades 

 

10. Võla tasumine   
 Maksekorralduse andmed, kuhu võlgnik saab tasuda võla  

Makse saaja 
 

Pank Konto number 
  

Selgitus Viitenumber 
  

 

11. Allkiri 

11.1 Avalduse esitaja allkiri ∗∗∗∗   
Ees- ja perekonnanimi  
 
 

Allkiri 

11.2 Esindaja kinnitus esindusõiguse kohta 
 
 Kinnitan oma esindusõiguse olemasolu             

 
 Esindusõiguse alus: …………………………………………………………………………………………………………………………             
 

TsMS § 482 lg 3: kinnitus esindusõiguse olemasolu kohta ja viide esindusõiguse alusele tuleb lisada juhul, kui avalduse esitab 
esindaja 
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JUHISED MAKSEKÄSU KIIRMENETLUSE AVALDUSE TÄITMISEKS 

 
Maksekäsu kiirmenetlus on formaliseeritud menetlus, mis võimaldab 
võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kulutustega 
saada täitedokument (maksekäsk). Maksekäsu kiirmenetlust reguleerib 
tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) 49. peatükk (§-d 481-497).  

Maksekäsumenetluses ei toimu kohtuistungit ning  kohus teeb lahendi 
üksnes maksekäsu kiirmenetluse avalduse põhjal. Seetõttu on oluline, 
et avaldus oleks korrektselt täidetud. Avaldus peab olema täidetud 
selgelt ja loetavalt. Tärniga (∗∗∗∗) tähistatud väljad on täitmiseks 
kohustuslikud. Avaldusele ei lisata nõuet või esindusõigust tõendavaid 
dokumente. 

Avalduses tuleb märkida avalduse esitamise kuupäev ja kohtu nimi, 
kuhu avaldus esitatakse. Maksekäsu kiirmenetluse avaldus esitatakse 
sellele maakohtule, mille tööpiirkonnas on füüsilisest isikust võlgniku 
elukoht või juriidilisest isikust võlgniku asukoht. Korteriomandiga või 
kinnisasja kaasomandiga seotud maksekäsu kiirmenetluses esitatakse 
avaldus sellele kohtule, mille tööpiirkonnas on  kinnisasja asukoht (p 
5). Kohtualluvust reguleerib TsMS II osa (§-d 69-121). Kui võlgnik 
elab mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, siis määratakse 
kohtualluvus vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 44/2001 
kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja 
kaubandusasjades (määrus kättesaadav aadressil: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044
:ET:HTML). 

Avaldus esitatakse kohtule 1 eksemplaris. 

I Pooled ja nende esindajad 
Tähelepanu ! Jaotise alguses on märgitud koodid, mis tuleb sisestada 
vastavasse lahtrisse, kui märgitakse andmeid isikute kohta. 
Esitada tuleb poolte (avaldaja ja võlgnik) nimed, isikukoodid või 
sünniajad, aadressid ning sidevahendite numbrid. Avalduses märgitud 
aadressile saadab kohus maksekäsu kiirmenetlusega seotud teavet.  
Avaldaja võib maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitada isiklikult või 
esindaja vahendusel. Kui avalduse esitab esindaja, tuleb avaldusse 
märkida ka esindaja andmed: nimi,  isikukood või sünniaeg ja 
kontaktandmed. Esindusõigus võib tuleneda seadusest (nt juriidilise 
isiku juhtorgani liige, alaealise lapse vanem, eestkostja) või tehingust 
(volitus). Kui Te soovite mõne osalise kohta esitada rohkem 
informatsiooni (nt kaks või enam kontaktaadressi), siis saate seda teha 
vormi esimesel lehel olevas lahtris „muud üksikasjad”. Enne 
informatsiooni sisestamist märkige kindlasti ära isiku kood, kelle kohta 
andmeid esitate või vajadusel isiku nimi. 

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust ei saa esitada pankrotivõlgniku 
vastu; sellisel juhul jätab kohus avalduse rahuldamata. Infot võimaliku 
pankrotimenetluse algatamise kohta võlgniku vastu saab kontrollida 
internetiaadressil www.ametlikudteadaanded.ee.  
Kui kohtul ei õnnestu võlgnikule makseettepanekut mõistliku aja 
jooksul kätte toimetada, siis jätab kohus avalduse rahuldamata.  

II-IV Nõue  
Maksekäsu kiirmenetluses saab esitada võlgniku vastu eraõigussuhtest 
tuleneva kindla rahasumma maksmise nõude. Nõue peab olema 
sissenõutav (välja arvatud TsMS §-s 367 nimetatud viivisenõuded). 
Maksekäsu kiirmenetluses ei täideta järgmisi nõudeid (TsMS § 481): 
a) mitterahalised nõuded;  
b) nõuded, mille esemeks on abieluvara jagamisest tulenev raha 

maksmine; 
c) nõuded, mille esemeks on mittevaralise kahju hüvitamine; 
d) lepinguväliseid nõuded (näiteks õigusvastaselt tekitatud kahju 

hüvitamise nõue, alusetu rikastumise nõue jm), välja arvatud 
alaealise lapse elatisnõue; 

e) lepingust tulenevad kõrvalnõuded ulatuses, mis ületavad 
põhinõuet.  

Nõutava rahasumma märkimisel tuleb avalduses eraldi välja tuua 
põhinõude (p 2.1) ja kõrvalnõuete (p 3.5) suurus. Nõue kokku   (p 
4) maksekäsu kiirmenetluses ei või ületada 100 000 Eesti krooni. 
Põhinõude summa juurde tuleb lisada selgitus nõude olemuse kohta 
(näiteks: eseme hind müügilepingu nr... järgi; mobiilsideteenus  
ajavahemikul ... kuni ..., õppelaenu tagasimakse laenulepingu nr .. 
järgi vms) (p 2.2). Kõrvalnõuete puhul tuleb silmas pidada, et 
kõrvalnõuete summa (p 3.5)  ei või ületada põhinõuet (p 2.1).   
Viivise ja intressi arvestamise korral (p 3.1 ja 3.2) tuleb eraldi välja 
tuua viivise määr  (protsendina ajaühiku kohta) ja arvestamise periood. 

Kui pooled ei ole lepingus viivise osas kokku leppinud, tuleb viivise 
arvutamisel lähtuda võlaõigusseaduse (VÕS) §-dest 113 ja 94. 
Leppetrahvi (p 3.3) saab avaldaja nõuda vaid sel juhul, kui see oli 
poolte vahel sõlmitud lepinguga ette nähtud (VÕS § 158 lg 1) ning kui 
ta mõistliku aja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist on 
teisele lepingupoolele teatanud, et ta leppetrahvi nõuab (VÕS § 159 lg 
2). Avaldaja ei saa leppetrahvi nõuda ka juhul, kui leppetrahvi 
kokkulepe on tühine (nt eluruumi üürniku kohustus maksta leppetrahvi 
- VÕS § 287). Muude kõrvalnõuete (p 3.4) all võib mõista näiteks 
postikulusid, mida avaldaja on kandnud võlgnikule kohustuse täitmise 
nõuet edastades, samuti nõude loovutamisega seotud kulusid jms. 

V Kinnisasja asukoht  
Juhul kui maksekäsu kiirmenetluses esitatav nõue on seotud 
korteriomandiga või kinnisasja kaasomandiga, on avalduses 
kohustuslik näidata ka kinnisasja asukoht (p 5). 

VI Nõude aluseks olevad asjaolud 
Kohustuslik on avalduses tuua ära nõude aluseks olevate asjaolude 
lühikirjeldus (p 6): märkida, millise lepingu alusel nõue on tekkinud 
(lepingu sõlmimise kuupäev ja pooled), millal oli võlgniku kohustuse 
täitmise tähtaeg, jms.  

VII Tõendite lühikirjeldus 
Avalduses tuleb esitada lühikirjeldus tõenditest, millega avaldaja saaks 
oma nõuet tõendada (p 7). Tõendiks, millega on võimalik oma nõuet 
hagimenetluses tõendada, võib TsMS § 229 kohaselt olla nt tunnistaja 
ütlus, dokumentaalne tõend, asitõend, eksperdiarvamus.  

VIII Nõude menetlemine 
Avalduse esitaja peab kinnitama et nõue on sissenõutav (p 8.1), see 
tähendab, et  kohustuse täitmise kuupäev peab olema saabunud või 
kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtaeg peab olema möödunud (VÕS 
§ 82 lg 7), kui poolte vahel sõlmitud lepingust ei tulene teisiti. Samuti 
peab avaldaja kinnitama, et nõue ei sõltu vastastikuse kohustuse 
täitmisest või et nõudega seotud vastastikune kohustus on täidetud (p 
8.1) (nt asi on  üle antud, teenus on osutatud vms). Kui nõue ei ole 
avalduse esitamise ajal veel sissenõutav või sellega seotud 
vastastikune kohustus ei ole veel täidetud, jätab kohus avalduse 
rahuldamata. 
Lisaks peab avaldaja avalduses märkima, milline kohus on pädev 
nõude lahendamiseks juhul, kui võlgnik esitab makseettepanekule 
vastuväite (p 8.2). Pädeva kohtu määramisel tuleb juhinduda TsMS    
§-ides 79-107 sätestatust. Vastuväite esitamise korral jätkub nõude 
menetlemine hagimenetluses (korteriomandist või kaasomandist 
tulenevas asjas - hagita menetluses), millega kaasneb avaldaja 
kohustus tasuda vajadusel täiendav riigilõiv ning põhjendada oma 
nõuet hagiavaldusele ettenähtud vormis 14 päeva jooksul. Kui avaldaja 
soovib, et makseettepanekule vastuväite esitamise korral menetlus 
lõpetataks, peab ta seda avalduses märkima (p 8.3). Kui avaldus on 
esitatud mitme võlgniku vastu tuleb punktis 8.4. märkida, kas võlgnike 
vastutus on solidaarne või kui vastutus ei ole solidaarne, siis mis osas 
iga võlgnik peab nõuet täitma (TsMS § 446). 

IX Menetluskulud 
Menetluskulude all mõistetakse TsMS § 138 kohaselt menetlusosaliste 
kohtukulusid (riigilõiv, asja läbivaatamise kulud) ja kohtuväliseid 
kulusid (esindajate ja nõustajate kulud, sõidukulud jm). Avaldaja poolt 
kantud menetluskulud nõuab kohus võlgnikult välja koos väidetava 
võlaga. 
Avalduse esitamise eest tuleb enne avalduse kohtule esitamist 
tasuda riigilõivu 1 protsent põhinõudelt, kuid mitte vähem kui 250 
krooni ja mitte rohkem kui  20000 krooni. Avaldusele ei pea lisama 
riigilõivu maksmist tõendavat maksekorralduse koopiat, kuid tuleb 
näidata maksekorraldust puudutavad andmed, mis võimaldavad 
riigilõivu tasumise kontrollimist (p 9.1).  

X Võla tasumine 
Pangakonto(de) ning vajadusel muude maksekorraldust puudutavate 
andmete märkimine avalduses lihtsustab võlgnikul võla tasumist.  

XI Allkiri  
Avaldusele kirjutab alla avalduse esitaja (avaldaja või tema esindaja, p 
11.1). Kui avalduse esitab esindaja, peab ta avalduses kinnitama oma 
esindusõiguse olemasolu ning viitama esindusõiguse alusele (p 11.2).
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