
 
 
 
 
 

KORDUSENAMPAKKUMISE AKT 

Kordusenampakkumisel osalevad isikud 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse 

nr 42       

"Kohtutäiturimäärustik" 

lisa 25 

Isik Kohalviibimine 

Võlgnik 

 

Aadress 

Sissenõudja 

 
Aadress 

jah ei 

 
 

  jah   ei 

Manukad, politseiametnikud ja kolmandad isikud: 

Kordusenampakkumisest osavõtjad (ees- ja perekonnanimi, aadress, isikukood, vajadusel volitust tõendava dokumendi nimetus, number, 

väljaandmise kuupäev ning arvelduskonto number): 

...... 

Tagatisraha ei pea maksma riik, kohaliku omavalitsuse üksus või Eesti Pank ega ka sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava 

tagatisraha (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 83 lõige 5). 

Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale 

järgneval tööpäeval (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 83 lõige 5). 

Kordusenampakkumisel müüdav vara 
 

......... 

Kordusenampakkumise tulemused 
 

.......... 

Avaldused ja märkused: 

Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab ostja kohe pärast   

enampakkumise lõppemist tasuma ühe kümnendiku ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, peab ta 

tasuma kohe kogu ostuhinna (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 93 lõiked 1 ja 2). 

Jrk nr Müüdava vara nimetus, lühikirjeldus ja asukoht Kogus Alghind 

Jrk nr  Müüdud vara nimetus ja kogus    Parima pakkumise hind  Ostja nimi ja isikukood/registrikood 



Koheseks tasumiseks eelkirjeldatud korra tähenduses loetakse sularahas, maksekaardiga või elektroonilise rahavahendiga maksmist või muu 

raha kohest laekumist kontrollida võimaldava vahendi abil tasumist. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna 

suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid (alus: 

"Täitemenetluse seadustiku" § 93 lõige 3). 

Asi antakse ostjale üle pärast kogu ostuhinna tasumist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 93 lõige 5). 

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada 

saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul  

ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise 

kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217). 

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse 

maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata 

kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218). 

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana. 

Kohtutäitur: 

Akti lisad: 

Akti koostamise juures viibisid: 
 
  


