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ELATISEVÕLGNIKU EEST TASUTUD RAHA ARESTIMISE AKT 

 

Võlgniku nimi (isikukood) suhtes on algatatud täitemenetlus (toimiku number). 

Täitemenetluse algatamise aluseks on täitedokument ja sissenõudja nimi avaldus. 

 

Täitemenetluse seadustiku (edaspidi TMS) § 1181 lõike 1 kohaselt, kui võlgniku eest 

kolmandale isikule täidetud rahaline kohustus või rahalised kohustused kokku ületavad 

võlgnikule seadusega ettenähtud mittearestitava sissetuleku, on kohtutäituril õigus 

elatisnõude täitmisel nõuda arestimisaktiga kolmandalt isikult võlgniku eest täidetud rahalise 

kohustuse tagasitäitmist elatise sissenõudja kasuks kohtutäituri ametialasele kontole.  

 

Võlgniku eest täidetud rahaliseks kohustuseks loetakse raha, mida võlgnik ise või keegi 

teine on tema eest kolmandale isikule maksnud. 

 

TMS § 1181 lõike 1 ja lõike 2 teise lause alusel olete Teie, kolmanda isiku nimi (isikukood/ 

registrikood), kolmanda isikuna kohustatud võlgniku eest tasutud raha, mis on Teile 

makstud alates käesoleva arestimisakti kättetoimetamisest, kandma kohtutäituri ametialasele 

kontole number. 

 

Arestimisele ei kuulu ning seega on Teil õigus võlgniku rahalise kohustuse täitmiseks vastu 

võtta summa eurot kuus. Seda summat ületava, võlgniku eest tasutud raha peate käesoleva 

arestimisakti alusel edasi kandma kohtutäituri ametialasele kontole. Arestimisele kuulub 

summa eurot. 

 

Kui olete võlgniku eest tasutud raha käesoleva arestimisakti alusel kandnud kohtutäituri 

ametialasele kontole, loetakse TMS § 1181 lõike 3 kohaselt selles ulatuses võlgniku rahaline 

kohustus Teie suhtes mitte täidetuks, mistõttu on Teil õigus selle kohustuse täitmist 

võlgnikult uuesti nõuda. 

 

TMS § 1181 lõike 4 kohaselt ei kehti käesolev arestimisakt rahalise kohustuse suhtes, mille 

täitis võlgniku eest isik, kes on ise selle kohustuse suhtes solidaarvõlgnik või tagatise andja.  

 

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse kümne päeva 

jooksul alates päevast, kui 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 kümne päeva jooksul otsuse. 

Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse 

läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: TMS § 217). 

 

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline otsuse 

kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul esitada kaebuse maakohtule, kelle 

tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt 

kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: TMS § 218). 

 



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

„Kohtutäiturimäärustik“ lisana. 

 

Kohtutäitur: 

 

 
 
 


