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    Vorm MKM-3 
Justiitsministri 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide 

esitamise kord” lisa 2 (Justiitsministri       12.2006. a määruse nr   sõnastuses)      

 
NUMBER 

 

 
MENETLEJA 

 

Täidab kohtu kantselei 
SAABUNUD: 
 
 

Kantselei tempel märkused 
 
 
 

 

MAKSEKÄSU KIIRMENETLUSE AVALDUS 
lapse elatisnõudes  

Esitamise kuupäev:  ”………..” …………….  200 ……… a.                      Esitatakse .......................................................  Maakohtule 
 
Palun kindlasti lugeda viimasel leheküljel olevat juhist – see aitab käesolevat vormi täita!      Tärniga (∗∗∗∗) tähistatud 
väljad on täitmiseks kohustuslikud. 
 

1. Lapse/laste ees- ja perekonnanimi  ∗∗∗∗   2.  Lapse/laste  isikukood või sünniaeg  ∗∗∗∗   

1 1 

2 2 

3 3 

3.  Lapse/laste elukoht  ∗∗∗∗ 
Riik  

 
Postiindeks 

 
Maakond  

 
Vald, küla 

 
Linn (asula) 

 
Tänav, maja, korter 

 

4.  Lapse esindaja ∗∗∗∗ 
Ees- ja perekonnanimi Isikukood või sünniaeg 

Aadress 

Telefon Faks E-post 

5. Esindaja esindusõiguse alus ∗∗∗∗ 
 

Lapse esindaja on 
 

◄ 
A = lapse vanem 
B = lapse eestkostja 
C = eestkosteasutus 

PKS § 61 lg 1: Kui vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust, 
mõistab kohus teise vanema, eestkostja või eestkosteasutuse nõudel 
temalt välja elatise lapsele nõude esitanud vanema või eestkostja või 
isiku kasuks, kelle huvides on eestkosteasutus nõude esitanud. 

6. Andmed lepingulise esindaja kohta 
Ees- ja perekonnanimi Isikukood või sünniaeg 

Aadress 

I 
 A
V
A
LD

A
JA
 

Telefon Faks E-post 

 
7.  Võlgniku ees- ja perekonnanimi ∗∗∗∗ 8.  Võlgniku isikukood või sünniaeg ∗∗∗∗ 
  

 
9. Võlgniku aadress ∗∗∗∗ 
Riik  

 
Postiindeks 

 
Maakond 

  
Vald ja küla 

 
Linn (asula) 

 
Tänav, maja, korter 

 

10. Võlgniku sidevahendid  
Telefon 

 
Faks 

 
E-post 

 

11. Kinnitused ∗∗∗∗  
 
Kinnitan, et:          võlgnik on lapse vanem                   võlgnik ei osale lapse ülapidamises  
 

II
  V
Õ
LG

N
IK
  

TsMS § 481 lg 2 p 4: maksekäsu kiirmenetlust ei toimu, kui nõue esitatakse pankrotivõlgniku vastu 
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12. Nõutava elatise suurus  ∗∗∗∗ 

                                     EEK kuus 
summa sõnades TsMS § 491: Maksekäsu kiirmenetlust 

alaealisest lapse elatisenõudes ei toimu, 
kui nõutav elatis ületab 3000 krooni kuus 

Palun täpsustada elatise suurust, kui elatist nõutakse rohkem kui ühele lapsele (vaata täpsemalt juhisest) 
 
 
 
13. Aeg, millest alates elatist nõutakse ∗∗∗∗ (täitmisel palun pöörata tähelepanu täitmisjuhendile) 
 
 
 

14. Maksekorralduse andmed, kuhu võlgnik saab tasuda  elatise 
Makse saaja 

 
Pank  

 

II
I 
 E
LA
T
IS
 

Konto number 

 
Selgitus 

 

 
15. Seaduslike takistuste puudumine  ∗∗∗∗ 
 
Kinnitan, et maksekäsu kiirmenetluseks ei ole seaduslikku takistust        
 

16. Lapse sünniakti või sünnitunnistuse andmed  * 
 
Sünniakti või sünnitunnistuse välja andnud asutus ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Sünniakti või sünnitunnistuse kande nr …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Nõude menetlemine võlgniku vastuväite korral 

IV
  
M
E
N
E
T
LE
M
IN
E
 

 
Soovin, et makseettepanekule vastuväite esitamisel nõude menetlemine lõpetatakse   
 

 
18.  Postikulud 

EEK 
selgitus                               

19. Kulud õigusabile 

EEK 
selgitus                              

20.  Muud menetluskulud 

                                      EEK 
selgitus 

 

                                      EEK 
selgitus 

 

                              EEK 
selgitus 

 

21. Menetluskulud kokku ∗∗∗∗ 

V
 M
E
N
E
T
LU

S
K
U
LU

D
 

 EEK 
summa sõnades 

 
22. Avalduse esitaja allkiri ∗∗∗∗ 
Ees- ja perekonnanimi Allkiri 

23. Esindaja kinnitus esindusõiguse kohta   

 V
I 
 A
LL
K
IR
I 

 
Kinnitan oma esindusõiguse olemasolu              
                                                                                                               

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

 

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

                                                            LAPSE ELATISNÕUDES 
 
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. Eesti kohtus 
lahendatavas ülalpidamisasjas esitatakse avaldus lapse 
elukoha järgi. Kui lapse elukoht ei ole Eestis, esitatakse 
avaldus võlgniku üldise kohtualluvuse (võlgniku elukoha) järgi. 
Kui võlgniku üldine kohtualluvus ei ole Eestis, esitatakse 
avaldus avaldaja üldise kohtualluvuse järgi. Kohtualluvust 
reguleerib TsMS II osa (§-id 69-121). Kui ülalpidaja 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 on kättesaadav aadressil: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R00
44:ET:HTML). 

Maksekäsu kiirmenetluse avaldus esitatakse kohtule 1 
eksemplaris. 

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine ei piira avaldaja 
õigust esitada nõue hagimenetluses, kuid mitte samaaegselt 
maksekäsu kiirmenetlusega.  

I Avaldaja 
Lisaks lapse nimele, isikukoodile ja elukoha andmetele tuleb 
avaldusse märkida lapse esindaja andmed ning esindaja 
esindusõiguse alus (p 4, 5). Lapse esindaja aadressile saadab 
kohus maksekäsu kiirmenetlusega seotud teavet.  

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse lapse elatisnõudes võib 
esitada lapse seaduslik esindaja isiklikult või lepingulise 
esindaja vahendusel. Viimasel juhul tuleb avaldusse märkida 
ka lepingulise esindaja andmed (p 6). Esindaja peab kinnitama 
oma esindusõiguse olemasolu ning viitama esindusõiguse 
alusele (p 23).  

II Võlgnik 
Maksekäsu kiirmenetluse avaldust ei saa esitada 
pankrotivõlgniku vastu; sellisel juhul jätab kohus avalduse 
rahuldamata.  

Võlgniku kohta esitatavates andmetes on lisaks võlgniku 
nimele ja isikukoodile või sünniajale (p 7, 8) kohustuslik 
märkida ka võlgniku aadress (p 9). Kui kohtul ei õnnestu 
võlgnikule makseettepanekut avalduses märgitud aadressil 
mõistliku aja jooksul kätte toimetada, siis jätab kohus avalduse 
rahuldamata.  

Avalduse esitaja peab avalduses kinnitama, et võlgnik on lapse 
vanem ja et ta ei osale lapse ülalpidamises (p 11). Ka tuleb 
avalduses viidata lapse sünniaktile või seda tõendavale 
sünnitunnistusele, kus on olemas kanne vanema kohta. Selleks 
tuleb avaldusse märkida sünniakti (sünnitunnistuse) välja 
andnud asutuse nimetus ja kande number (p 16). Vajadusel 
kontrollib kohus avaldaja esitatud andmete õigsust. 

III Elatis 
Maksekäsu kiirmenetluses lahendab kohus alaealisest lapsest 
lahus elavalt vanemalt lapsele elatise nõudmise avalduse.  

Elatis lapsele määratakse kindlaks igakuise elatusrahana 
(perekonnaseaduse (PKS) § 61 lg 2). Nõutava elatise suurus 
maksekäsu kiirmenetluses ei või ületada 3000 Eesti krooni 
kuus lapse kohta (TsMS § 491 lg 2).                         

Tähelepanu! Tulumaksuseaduse §-ide 12 lg 1 p 7 ja 19 järgi 
on elatis tulumaksuga maksustatav.  

Lisaks nõutava elatise suurusele (p 12) tuleb avalduses 
märkida aeg, millest alates elatist nõutakse (p 13). 
Perekonnaseaduse § 70 järgi mõistab kohus elatise välja 
alates elatisnõude esitamisest. Avalduse esitanud isiku nõudel 
võib kohus mõista elatise välja tagasiulatuvalt kuni ühe aasta 
eest enne elatisnõude kohtule esitamist, kui kohustatud isik ei 
täitnud selle aja vältel ülalpidamiskohustust.  

Kui ühes avalduses taotletakse elatise väljamõistmist rohkem 
kui ühele lapsele, tuleb igakuiselt nõutava elatise suurust 
täpsustada iga lapse kohta (p 12).  

Pangakonto(de) ning vajadusel muude maksekorraldust 
puudutavate andmete märkimine avalduses (p 14) lihtsustab 
võlgnikul elatise tasumist.  

IV Nõude menetlemine 
Avalduse esitaja peab avalduses kinnitama, et maksekäsu 
kiirmenetluseks ei ole seaduslikku takistust (p 15) (nt elatis on 
võlgnikult kohtuotsusega juba välja mõistetud).  

Varem välja mõistetud elatise suurendamist saab taotleda 
üksnes hagimenetluses (TsMS § 497). 

Kui võlgnik esitab lapse elatisnõude kiirmenetluses tehtavale 
makseettepanekule vastuväite, mis välistab täielikult või 
osaliselt elatisnõude rahuldamise maksekäsu kiirmenetluses, 
jätkub nõude lahendamine hagimenetluses.  

Kui avaldaja soovib, et makseettepanekule vastuväite 
esitamise korral menetlus lõpetataks, peab ta seda avalduses 
märkima (p 17). 

Kui võlgnik ettenähtud tähtaja jooksul (30 päeva alates 
makseettepaneku kättetoimetamisest, välisriiki 
kättetoimetamisel 60 päeva) elatisnõude kohta vastuväidet ei 
esita või kui vastuväide on põhistamata, teeb kohus 
määrusena maksekäsu, milles kohustab võlgnikku elatist 
määratud suuruses tasuma. 

V Menetluskulud 
Avalduse esitamisel on avaldaja riigilõivu tasumisest 
vabastatud. 

Avaldaja poolt kantud menetluskulud nõuab kohus võlgnikult 
välja koos nõutava elatisega. Menetluskulude all mõistetakse 
TsMS § 138 kohaselt menetlusosaliste kohtukulusid (riigilõiv, 
asja läbivaatamise kulud) ja kohtuväliseid kulusid 
(õigusabikulud, postikulud jm). Avaldaja peab menetluskulude 
kohta esitama nimekirja või selle arvestamiseks vajalikud 
andmed (p 18-21). 

VI Allkiri  
Maksekäsu kiirmenetluse avaldusele kirjutab alla avalduse 
esitaja (p 22). Kui avalduse esitab lepinguline esindaja, peab 
ta avalduses kinnitama oma esindusõiguse olemasolu ning 
viitama esindusõiguse alusele (p 23). 
 

Täiendav teave avaldajale 
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku, perekonnaseaduse ja 
tulumaksuseaduse kehtiva tekstiga saab avaldaja tutvuda 
internetis aadressil: https://www.riigiteataja.ee/.  


