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HOIATUS VÕLGNIKULE 

Nimi (isikukood), Teie suhtes on kuupäev algatatud täitemenetlus sissenõudja nimi avalduse ja 
täitedokumendi nimetus alusel. 

Kogunenud elatise võlgnevus on summa eurot (seisuga kuupäev). 

Kohtutäitur hoiatab Teid (täitemenetluse seadustiku (edaspidi TMS) § 1771 lõike 1 alusel), et lapse 
elatise võlgnevuse tõttu võib kohus sissenõudja nõusolekul  

1) peatada Teie
 jahipidamisõiguse, 
 mootorsõiduki juhtimise õiguse, 
 väikelaeva ja jeti juhtimise õiguse, 
 relva- ja relvasoetamisloa kehtivuse, 
 kalastuskaardi kehtivuse,  

2) tunnistada kehtetuks Teie
 Eesti kodaniku passi,  
 välismaalase passi, 
 pagulase reisidokumendi,  
 ajutise reisidokumendi, 
 meremehe teenistusraamatu, 
 meresõidutunnistuse, 
 diplomaatilise passi, 

kui Te ei täida hoiatuse kättetoimetamisest arvates 30 päeva jooksul vähemalt ühte alljärgnevat 
tingimust: 

a) tasute vähemalt ühe kuu elatise;
b) sõlmite sissenõudjaga maksegraafiku kokkuleppe ja tasute esimese osamakse;
c) põhjendate, miks hoiatuses märgitud õiguse või loa kehtivuse peatamine või dokumendi

kehtetuks tunnistamine oleks Teie suhtes ebaõiglane, eelkõige juhul, kui elatise tasumata
jätmiseks oli mõjuv põhjus või kui õiguse või loa kehtivuse peatamine või dokumendi
kehtetuks tunnistamine takistaks oluliselt Teie ja Teie ülalpeetavate toimetulekut.

Kui hoiatuses nimetatud õigus või loa kehtivus peatatakse või dokument tunnistatakse kehtetuks, 
keelab kohus ka selle andmise uue taotluse alusel kuni kaheks aastaks. 

Hoiatus kehtib (TMS § 1771 lõike 2 alusel) kaks aastat alates selle kättetoimetamisest. 

Kohtutäitur hoiatab Teid (TMS § 1771 lõike 1 alusel), et kui Te asute õigeaegselt elatist tasuma, kuid 
katkestate korrapärase tasumise uuesti vähemalt 30 päevaks, esitamata kohtutäiturile selle kohta 
mõjuvat põhjendust, esitab kohtutäitur hoiatuse kehtivuse ajal kohtule avalduse hoiatuses nimetatud 
õiguse või loa kehtivuse peatamiseks või dokumendi kehtetuks tunnistamiseks ja nende andmise 
keelamiseks. 

Kohtutäitur võib (TMS § 1771 lõike 2 alusel) hoiatuse kehtivuse ajal ümber hinnata Teie esitatud 
elatise maksmata jätmise põhjuse mõjuvuse ning esitada kohtule avalduse hoiatuses nimetatud 
õiguse või loa kehtivuse peatamiseks või dokumendi kehtetuks tunnistamiseks ja nende andmise 
keelamiseks. 

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