
 
 
 
 
 
 

TÄITEDOKUMENDIS MÄRGITUD VALLASASJA SISSENÕUDJALE ÜLEANDMISE AKT 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse 

nr 42       

"Kohtutäiturimäärustik" 

lisa 28 

Võlgniku (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on 

   ja sissenõudja avaldus. 
 

Isik Kohalviibimine 

Võlgnik 

 

Aadress 

Sissenõudja 

 
Aadress 

Manukad, politseiametnik ja kolmandad isikud: 

jah ei 

 
 

jah   ei 

Täitetoimingu läbiviimise aluseks on "Täitemenetluse seadustiku" § 178. 

Üleantavad esemed: 
 

.......... 

Võlgniku kohustused 

Võlgnik peab täitedokumendi kohaselt välja andma konkreetse vallasasja või kindla koguse asendatavaid asju või dokumendi kujul olevaid 

väärtpabereid, võtab kohtutäitur need temalt ära ja annab üle sissenõudjale. 

Kui asja ei leita, peab võlgnik teatama kohtutäiturile asja asukoha. Kui võlgnik ei teata asja asukohta, siis taotleb kohtutäitur sissenõudja 

avalduse alusel kohtult võlgniku trahvimist "Täitemenetluse seadustiku" § 183 sätete kohaselt (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 178). 

Juhul kui väljanõutav asi on kolmanda isiku otseses valduses ja ta ei nõustu seda välja andma, arestitakse sissenõudja avalduse alusel asja 

väljanõudeõigus. Kui on täiesti ilmne, et väljanõutav asi on antud kolmanda isiku otsesesse valdusse väljanõudmise vältimiseks, on kohtutäituril 

õigus asi kolmanda isiku valdusest ära võtta (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 181). 

Avaldused ja märkused: 

Täiendav informatsioon: 

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 

Jrk nr Eseme nimetus, lühikirjeldus Arv Märkused 



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 koostamise juures viibisid: 
 
  


