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Vorm MKM-2 
Justiitsministri 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide 

esitamise kord” lisa 3 (Justiitsministri    12.2006. a määruse nr    sõnastuses 

 
NUMBER 

 

 
MENETLEJA 

 

Täidab kohtu kantselei 
SAABUNUD: 

 

Kantselei tempel märkused 
 
 
 

 
VASTUVÄIDE 

maksekäsu kiirmenetluses  
 

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 
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2. Vastuväide 

2.1  Vastuväite esitamine * 

Esitan käesolevaga vastuväite   ” …………”   …………………………………..  200 ……. a    välja antud makseettepaneku suhtes.   

TsMS § 485 lg 1: Võlgnik võib nõude või selle osa vastu esitada makseettepaneku teinud kohtule vastuväite makseettepaneku 
kättetoimetamisest alates kolme nädala jooksul. 

2.2 Vastuväite ulatus * 

 

Esitan vastuväite kogu nõude vastu 

 
 

 
 

Tunnustan nõuet osaliselt 
 

 

summas  ……………………………………………………..  EEK, sealhulgas: 

selgitus summa 
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2.3 Vastuväite põhjendus 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

TsMS § 488: Võlgnik võib kohtule esitatava avalduse alusel võtta makseettepaneku kohta esitatud vastuväite tagasi kuni hagile 
vastamiseni või hagimenetluses muu esimese menetlustoimingu tegemiseni. Vastuväite tagasivõtmise korral maksekäsu kiirmenetlus 
jätkub. 

TsMS § 489 lg 2¹: Kohus võib avaldaja ja võlgniku ühise kirjaliku avalduse alusel maksekäsu tegemisega koos kinnitada 
maksegraafiku võla tasumiseks (loe täpsemalt viimasel lehel olevast juhisest). 

 

3. Allkiri 
3.1 Vastuväite esitaja allkiri  ∗∗∗∗   
Ees- ja perekonnanimi                                                                        
 
 

Allkiri 

3.2 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 vastuväite esitab 
esindaja 
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VASTUVÄITE ESITAMINE MAKSEKÄSU KIIRMENETLUSES  
 
 

Maksekäsu kiirmenetluse olemus 
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. 
Kohus ei kontrolli põhjalikult, kas avaldaja võib nõude esitada.  

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisega peatub nõude 
aegumistähtaeg samamoodi hagi esitamisega. 
 
Maksekäsu kiirmenetluse käik 
Maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldamisel teeb kohus 
määrusega makseettepaneku, mis toimetatakse võlgnikule 
kätte koos vastuväite blanketiga.  

Makseettepaneku kohaselt tuleb võlgnikul tasuda väidetav võlg 
koos intresside ja menetluskuludega kolme nädala jooksul 
alates makseettepaneku kättetoimetamisest, või esitada sama 
tähtaja jooksul kohtule vastuväide.  

Võla tasumisest tuleb kohtule koheselt teatada, et 
vältida maksekäsu väljaandmist. 

Vastuväite esitamise korral jätkub nõude menetlemine 
hagimenetluses (korteriomandist või kaasomandist tulenevas 
asjas - hagita menetluses) juhul, kui avaldaja ei ole soovinud 
makseettepanekule vastuväite esitamise korral menetluse 
lõpetamist. 

Võlgnik võib kohtule esitatava avalduse alusel võtta 
makseettepaneku kohta esitatud vastuväite tagasi kuni hagile 
vastamiseni või hagimenetluses muu esimese 
menetlustoimingu tegemiseni. Vastuväite tagasivõtmise korral 
maksekäsu kiirmenetlus jätkub. 

Kui võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud summat 
tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet 
esitanud, teeb kohus määrusena maksekäsu summa 
sissenõudmise kohta.  

Kui võlgnik on vastuväites tunnustanud makseettepanekut 
osaliselt, teeb kohus maksekäsu tunnustatud osas.  

Kui võlgnik tunnustab nõuet, kuid oma majandusliku olukorra 
tõttu ei ole võimeline nõutud summat korraga tasuma, on 
võlgnikul õigus pöörduda avaldaja poole ettepanekuga 
maksegraafiku sõlmimiseks.  
TsMS § 489 lõige 2¹ kohaselt kohus võib maksekäsu 
tegemisega koos kinnitada maksegraafiku võla tasumiseks, kui 
avaldaja ja võlgnik esitavad kohtule vastava ühise avalduse. 
Avaldaja ja võlgniku taotlus maksegraafiku kinnitamiseks tuleb 
kohtule esitada enne vastuväite esitamise tähtaja möödumist. 

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele. Täitemenetluse 
läbiviimisel lisanduvad maksekäsus nimetatud summadele ka 
täitemenetluse kulud. 

Maksekäsu kiirmenetluse kulud kannab maksekäsu 
sissenõudmise korral võlgnik, muul juhul avaldaja, kui 
seadusest ei tulene teisiti (TsMS § 172 lg-d 7 ja 8). 
 
Määruskaebuse esitamine maksekäsule 
Maksekäsu peale võib võlgnik esitada kolme nädala jooksul  
alates maksekäsu kättetoimetamisest määruskaebuse. 

Määruskaebuse esitamine on võimalik üksnes TsMS § 489¹ 
lõikes 2 nimetatud juhtudel. Need on: 

1) makseettepanek toimetati võlgnikule kätte muul viisil 
kui isiklikult allkirja vastu üleandmisega ja võlgniku 
süüta ei toimetatud seda kätte õigel ajal ning seetõttu 
ei olnud võlgnikul võimalik esitada õigeks ajaks 
vastuväidet; 

2) võlgnik ei saanud vastuväidet makseettepanekule 
esitada temast sõltumatu mõjuva põhjuse tõttu; 

3) maksekäsu kiirmenetluse eeldused ei olnud täidetud 
või rikuti muul olulisel viisil maksekäsu kiirmenetluse 
tingimusi. 

Määruskaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu 200 krooni. 
 

Vastuväite esitamine 
Makseettepanek toimetatakse võlgnikule kätte ning võlgnik 
võib kättetoimetamisest alates kolme nädala jooksul esitada 
makseettepaneku või selle osa vastu vastuväite.  

Vastuväite võib esitada justiitsministri määrusega kinnitatud 
vastuväite blanketil. Blanketi  kasutamine ei ole kohustuslik, 
kuid vastuväite esitamisel peab lähtuma  TsMS §-s 485 
sätestatust. 

Vastuväite blanketi kasutamisel tuleb silmas pidada, et blankett 
peab olema täidetud selgelt ja loetavalt. ! Tärniga (∗∗∗∗) 
tähistatud väljad on täitmiseks kohustuslikud. Vastuväitele ei 
lisata vastuväidet tõendavaid dokumente. 
 

I Pooled ja nende esindajad 
Jaotise alguses on märgitud koodid, mis tuleb sisestada 
vastavasse lahtrisse, kui märgitakse andmeid isiku kohta (p 1). 
Esitada tuleb poolte nimed, isikukoodid või sünniajad, 
aadressid ning sidevahendite numbrid.  

Võlgnik võib vastuväite makseettepanekule esitada isiklikult või 
esindaja vahendusel. Kui vastuväite esitab esindaja, tuleb 
jaotises märkida ka esindaja andmed: nimi,  isikukood või 
sünniaeg ja kontaktandmed.  

Kui avalduses märgitud võlgniku andmed on ebaõiged, peab 
võlgnik kohtule teatama õiged andmed (TsMS § 394 lg 4). 

Avaldaja andmed vastuväite blanketil täidetakse 
makseettepanekus märgitud andmete põhjal. Kui võlgnikul on 
avaldaja esitatud andmete osas märkusi, saab ta need esitada 
lahtris „Muud üksikasjad”. 
 

II Vastuväide 
Vastuväites peab võlgnik märkima, kas ja mis ulatuses ta 
temale esitatud nõuet tunnustab (p 2.2). Osalise tunnustamise 
korral peab võlgnik märkima, millist osa nõudest ta tunnustab 
lähtudes makseettepanekus toodust. 

Vastuväite põhjendamine ei ole kohustuslik. Siiski peaks 
võlgnik arvestama, et vastuväite esitamine üksnes võla 
tasumisega viivitamise eesmärgil toob asja hagimenetluses 
arutamisel kaasa menetluskulude suurenemise ning 
lõppkokkuvõttes suureneb võlgnikult nõutav summa. 
 

III Allkiri 
Vastuväitele kirjutab alla vastuväite esitaja (võlgnik või tema 
esindaja p 3.1). Kui vastuväite esitab võlgniku esindaja, peab 
ta vastuväites kinnitama oma esindusõiguse olemasolu ning 
viitama esindusõiguse alusele (p 3.2). 

  


