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SISSEJUHATUS 

Perekonnas on mõlemal lapsevanemal ülalpidamiskohustus alaealiste laste osas. 

Ülalpidamise kohustus jätkub kuni lapse 21. eluaastani kui laps omandab haridust 

kõrgkoolis, kutsekoolis või tasemeõppes. Kui lapsevanemate omavahelised suhted ei 

võimalda kooselu või abielu jätkata ja minnakse lahku, ei kao sellega perekonnast eemale 

kolival lapsevanemal lapse osas ülalpidamiskohustus. Antud olukorras on kohustatud 

perekonnaseadusest tulenevalt üks vanematest maksma teisele vanemale alaealise lapse 

puhul või täisealisele lapsele, kes õpib ja ei ole veel 21 eluaastat vana, elatist.  

Elatise mittemaksmine on viimastel aastatel Eestis probleemiks, kuna tihti lapsevanem ei 

täida kohtuotsust või notariaalset kokkulepet, millega on kohustatud tasuma elatist, ainiti 

täitma siis vabatahtlikult elatise maksmise kohustust. Avalikud nimekirjad elatise võlgnike 

kohta ei ole teadaolevalt piisavalt motiveerinud võlgnevusi likvideerima, pigem on 

pöördutud võlgnike õigusriivele viidates nimekirjad eemaldama. Elatise saajate olukorda 

leevendamaks on Sotsiaalkindlustusamet alustanud alates 2017 aasta algusest 

täitemenetlusaegse elatisabi väljamaksmisega, mille maksimummäär on 100 eurot 

kalendrikuus.  

Teema valiku põhjuseks täitemenetlusaegsete elatisabinõuete menetluse protsesside 

erinevuse või sarnasuse tuvastamine tavaliste riiginõuetega võrreldes. Tegemist on töö 

autori jaoks teemaga, millega puutub igapäevastes tööprotsessides kokku ning on 

tuvastanud probleeme menetluslikes küsimustes nii kohtutäituri kui ka riigi poolsetes 

toimingutes. 

Teema on aktuaalne, kuna täitemenetlusaegsete elatisabinõuete menetlemisel toimub ühe 

täitetoimiku raames kahe erineva sissenõudja – avalik-õiguslik isik ja eraõiguslik isik – 

nõuete menetlemine. Varasemalt ei ole sellisel kujul täitemenetluse protsesse menetletud. 

Varasemalt ei ole käsitletud täitemenetluse protsesse kahe erineva sissenõudja – avalik-

õiguslik isik ja eraõiguslik isik – nõuete menetlemisel ühe täitetoimiku raames. Nimetatud 

olukord on tekkinud Sotsiaalkindlustusameti poolt väljamakstavate täitemenetlusaegsete 

elatisabinõuete väljamaksmisel, nõuded lisatakse juba täitemenetluses olevate nõuetega 

ühte toimikusse, samas nõuete tasumisel peetakse arvestust erinevatel alustel. Kirjutatud 

on lõputöid elatise õiguslikel teemadel, viidates erinevatele õiguslikele probleemidele, kuid 
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täitemenetlusaegse elatisabi ja sellega seotud täitemenetluse läbiviimise osas lõputööd 

varasemalt kirjutatud autorile teadaolevalt puuduvad.  

Uurimisprobleem: Kuidas luua efektiivsem protsess täitemenetluse läbiviimiseks kahe 

erineva sissenõudja – avalik õiguslik isik ja eraõiguslik isik – nõuete menetlemisel ühes 

täitemenetluses? 

Uurimisküsimused:  

1. Millised on täitemenetluse protsessid täitemenetlusaegsete elatisabinõuete 

menetlemisel?  

2. Millised probleemid esinevad kahe erineva sissenõudja nõuete menetlemisel ühes 

täitetoimikus?  

3. Millised on võimalused efektiivsema täitemenetluse läbiviimiseks kahe erineva 

sissenõudja – avalik-õigusliku ja eraõigusliku isiku – nõuete menetlemisel ühes 

täitemenetluses? 

Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada täitemenetlusaegsete elatisabinõuete menetlemise 

protsessi peamised probleemid ja välja tuua võimalikud lahendused.  

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud neli uurimisülesannet: 

1. Antakse ülevaade riiginõuete olemusest 

2. Antakse ülevaade riiginõuete täitemenetlemisest 

3. Analüüsitakse täitemenetlusaegsete elatisabinõuete sundtäitmist 

4. Tehakse vajadusel ettepanekuid täitemenetlusaegsete elatisabinõuete 

täitemenetluse protsessis parendamiseks  

 

Lõputöö koostamiseks kasutatakse kvalitatiivset uurimismetoodikat erinevate 

andmekogumise viisidega. Kasutatakse seadusi, küsimustikke, ekspertide arvamusi, 

erialast kirjandust ja lisaks internetimaterjale. Viiakse läbi küsitlus kohtutäituriga, et välja 

selgitada, kas on tekkinud ning milliseid probleeme seoses täitemenetlusaegse elatisabi 

väljamaksmisega täitemenetluses. 

Lõputöö koosneb kahest peatükist, kus esimeses peatükis  antakse ülevaade riiginõuetest 

täitemenetluses, esimeses alapeatükis antakse ülevaade riiginõuete olemusest. Teises 

alapeatükis antakse ülevaade riiginõuetest täitemenetluses. 
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Teises peatükis analüüsitakse täitemenetluseaegseid elatisabinõudeid täitemenetluses, 

esimeses alapeatükis analüüsitakse täitemenetlusaegsete elatisabinõuete sundtäitmist. 

Teises alapeatükis analüüsitakse täitemenetlusaegsete elatisabinõuete sissenõudmisega 

seotud probleeme. 
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1 RIIGINÕUDED TÄITEMENETLUSES 

1.1 Riiginõuete olemus 

Riiginõuded on avaliku võimu kandja poolt kehtestatud kohustus tasuda riigile seaduste 

alusel määratud makse või tasusid, riigilõive, trahve, rahalisi karistusi. Riiginõuete 

kehtestamise vajalikkus seisneb ühel poolt maksude ja tasude, riigilõivude määramise osas 

riigi eelarveliste vahendite kogumisega. Oluline on, et maksud ja kehtestatud tasud 

laekuksid riigieelarvesse planeeritult. See tagab stabiilse eelarve täitumise, millest 

omakorda on tingitud erinevate riigi poolsete teenuste ja toetuste plaanipärane ning 

sihtotstarbeline edasiandmine. Trahvid ja rahalised karistused on sanktsioonid, mis on 

määratud seaduskuulmatu käitumise tulemusel. Siinkohal võib tegemist olla nii ettevõttele 

määratud äriregistri trahviga kohustuslike aruannete või dokumentide esitamata jätmise 

kohta, isikule määratud liiklustrahv või rahaline karistus karistusseadustiku mõistes kuriteo 

toime pannud isikule.  

Riigieelarve on eelarveperioodil koostatud riigi kulude ja tulude plaan, mis kinnitatakse 

seadusega parlamendi poolt. Eelkõige on eesmärk täita finantspoliitilist funktsiooni, 

valitsuse kavandatud ja muude valitsuse funktsioonide finantsilist täitmist. Riigieelarve on 

valitsusele kohustuslik ja saavutatakse eelarveseaduse vastuvõtmisega. (Ulst, 1996, lk. 13) 

 Riigieelarves on tulude real välja toodud planeeritud tulud nii maksude, tasude, 

riigilõivude kui ka rahaliste karistuste ja trahvide osas. Sellest tulenevalt on oluline 

riigieelarve täitmise kohalt jälgida riiginõuete korrektset laekumist eelarvesse. Mida 

seaduse- ja maksukuulekamad ollakse, seda efektiivsem on eelarve tulurea täitumine. 

Seadusekuulekuse all on eelkõige silmas peetud tasude maksmisel tähtaegadest 

kinnipidamist.  

Riigieelarve seaduse iga-aastane vastuvõtmise kohustus on sätestatud Eesti Vabariigi 

põhiseaduses § 115-119, kus on välja toodud aeg, millal on vaja eelarve tulevaks aastaks 

vastu võtta, samuti võimalused riigieelarve muutmise osas ning sanktsioonid, kui seadusest 

tulenevat kohustust ei täideta. 

Riigi rahandusse ja riigieelarvesse kuuluvad avalik-õiguslikud ehk riiklikud maksud, 

koormised, lõivud, trahvid ning sundkindlustuse maksed ja nende määramise ning tasumise 
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tingimused vastavate seaduste alusel (Eesti Vabariigi põhiseadus, 1992 § 113). 

Põhiseaduses määratletud nimistus on kõik peale koormiste rahalised kohustused, 

koormised on mitterahalised kohustused. Põhiseaduses on toodud välja maksude ja tasude 

nimistu, määratud ei ole suurusi ega seadusi, millistes täpsemalt määramise aluse sätted on.  

Riigieelarve täitmist ja riigi raha otstarbekat kulutamist jälgib Riigikontroll, kes teeb 

ettepanekuid muutuste kohta riigi finantssüsteemis, toob välja kitsaskohad väärate 

toimingute teostamise osas, jälgib mitte ainult vormilist poolt riigieelarve täitmisel, vaid ka 

sisulist ehk tegelikkust. Riigikontrolli tegevus on kaitstud Põhiseaduse ja Riigikontrolli 

seadusega, kus on sätestatud, et Riigikontroll on sõltumatu (Riigikontroll, 2018).  

Õiguskaitsesüsteemist on kaudselt nõuete arvestus ja nõuete tekkimine justkui õiguslik 

turg, et tõhusalt riigi majandus toimiks, oleks vaja õigusi kaupadele, siinkohal oleks selleks 

nõuded. Nõuded saavad tekkida kas maksunõuded või sunninõuded, ühel pool hageja, teisel 

pool kostja. Et turg toimiks, on vaja head täitjat. (William M. Landes, 1974) 

Maksunõuete täitmist jälgib riik, Maksu- ja Tolliametile antud volitused, sunninõuded on 

kohtuotsuste alusel määratud tsiviil-, kriminaal-, väärteo- või haldusmenetluse tulemusel 

tekkinud nõuded, mis on vastava kohtulahendi alusel kohustuslikud tasuda.  

Riiginõuded, täpsemalt defineeritud kui avalik-õiguslikud nõuded, moodustavad suuremalt 

osalt maksunõuded, mis on fiskaalse eesmärgiga ja mille täitmine ei ole seotud 

sotsiaalsüsteemi parandustega ning muutmisega. Samas tagab korrapäevane laekumine 

õiguskindluse ja kasu elanikkonnale. (Saar, et al., 2016, p. 1) 

Maksud on nii kohalikud kui riiklikud maksud, võivad olla nii ühekordsed kui ka 

perioodilised, mistõttu puutub maksude tasumise osas vähemal või suuremal määral kokku 

iga inimene. Maks on seadus või seaduse alusel määratud rahaline kohustus avalik-

õiguslike ülesannete täitmiseks või tulu saamiseks (riigieelarve täitmine) ning inimeste 

jaoks kindla suuruse, korra ja tähtaegadega, isikule vastu hüve otseselt andmata 

(Maksukorralduse seadus, 2002 § 2).  

Kohtulahendistest tulevate nõuet tekkimise eelduseks on kohtumenetlused, mille tulemusel 

on süüdimõistva otsuse alusel vastavalt seadustele tekkinud avalik-õiguslikud nõuded. 

Üheks nõuete tekkimise aluseks on eraisikutevahelised kokkulepped, milles üks osapooli 
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pole talle määratud kohustust täitnud, kohustuste täitma panekuks on eelnevalt vaja läbida 

kohtumenetlus, mille tulemusel on nõuded fikseeritud, sel juhul on tegemist eraõiguslike 

nõuetega. 

Rahalised nõuded ja kohustused alljärgnevad (Maksukorralduse seadus, 2002 § 31): 

 Maksukohustus – maksusumma tasumise kohustus 

 Kinnipidamiskohustus – kinnipeetud maksusumma tasumise kohustus 

 Tagastusnõue – enammakstud maksusumma tagasi saamise õigus 

 Vastutuskohustus – maksuvõla tasumise kohustus 

 Kõrvalkohustus – intresside, sunniraha ja asendustäitmise kulude tasumise 

kohustus  

Riigipoolsete nõuete tekkimise aluseks on erinevad seadused ja haldajateks ning nõuete 

tekkimise esmasteks institutsioonideks on avaliku võimu kandjatena näiteks Maksu- ja 

Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet, samas sissenõudja esindaja kohustusi täidab Riigi 

Tugiteenuste Keskuse riiginõuete osakond, kes põhiliselt esindab kohtute poolt välja 

mõistetud nõuete haldust (kohtuotsuste alusel välja mõistetud nõuded), 2017. aastast 

Sotsiaalkindlustusameti poolt välja makstud täitemenetlusaegseid elatisabi nõudeid, riigile 

üle läinud õppelaenu nõuded ning alates 2018. aastast hüpoteegipidaja ülesanded ning 

kasutus- ja hoonestusõiguse nõuete ning nimetatud nõuete osas laekumiste haldust. Täpne 

kirjeldus Riigi Tugiteenuste Keskuse riiginõuete osakonna ülesannetest annab Riigi 

Tugiteenuste Keskuse põhimäärus (Riigi Tugiteenuste Keskus, 2019 § 15). 2017. aasta 

Vabariigi Valituse otsusega (Rahandusministeerium, 2019) riiginõuete tsentraliseerimine 

Riigi Tugiteenuste Keskusesse tulemusel on toodud vähem kui kahe aastaga üle õppelaenu 

võlgnevuste nõuete haldus, maa järelmaksunõuete haldus ja täitemenetlusaegsete 

elatisabinõuete haldus. Kiire, ühtne ja koostööst tulenev protsessi läbiviimine on viinud 

soovitud tulemuseni. 

Õppelaenu võlgnevuste osas on tegemist panga poolt lõpetatud võlgniku poolsete 

kohustuste mittetäitmisel õppelaenu tagasimaksmise lepingutega, mille osas tasub riik 

panga nõudmisel riigitagatise ulatuses isiku võlgnevuse ning alustab isiku suhtes ise 

õppelaenu võlgnevuse laekumiseks toiminguid läbi viima (Riigi Tugiteenuste Keskus, 

2019). Kui õppelaenu võlglasega ei saavutata kokkulepet võlgnevuse tagasi maksmiseks, 
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edastatakse nõue kohtutäiturile sundtäitmiseks. Peamine kokkulepe, mida võlgniku ja 

sissenõudja (riik) vahel soovitakse saavutada, on maksegraafik.   

Hüpoteegipidaja ülesannete osas on tegemist maareformi käigus erastatud maale seatud 

hüpoteegi täitmise jälgimine ning maa järelmaksunõuete haldamine. Täpsemalt on 

sätestatud Maareformi seaduses. Isikutele on koostatud pikaajalised maksegraafikud maa 

järelmaksuga erastamise osas ning maksegraafiku mittetäitmisel on õigus edastada 

tasumata nõuded kohtutäiturile sundtäitmisele (Riigi Tugiteenuste Keskus, 2019). Enne 

2018 aastat tegelesid nimetatud ülesannetega maavalitsused, kuid vastavalt otsusega nõuete 

tsentraliseerimine ühte asutusse, määrati hüpoteegipidaja ülesannete haldajaks Riigi 

Tugiteenuste Keskus.  

Sotsiaalkindlustusameti nõuete arvestusse kuuluvad kohtumenetlusaegsed ja 

täitemenetlusaegsed elatisabinõuded, millest esimeste osas esitatakse nõuded 

sundtäitmisele kohtutäituri menetlusse asutuse enda poolt. Kohtumenetlusaegse elatisabi 

maksmise eesmärk on tagada lapsele ülalpidamine, kui elatist maksma kohustatud isik ei 

täida ülalpidamiskohustust kohtumenetluse ajal.  Täitemenetlusaegsete elatisabi nõuete 

osas peab arvestust Riigi Tugiteenuste Keskus, hallates nõudeid ja laekumisi, teostades iga-

aastaseid saldovõrdlusi kohtutäituritega (Riigi Tugiteenuste Keskus, 2019).   

Trahvide, rahaliste karistuste ja muude tasude mittemaksmisel on õigus sissenõudjal 

esitada nõuded sundtäitmiseks kohtutäiturile, kes alustab täitemenetlust vastavalt 

sellekohasele seadusandlusele. Maksude ja keskkonnatasude mittemaksmisel teostab 

esmased menetlustoimingud maksuhaldur. 

Maksu- ja Tolliameti poolt hallatavad nõuded moodustavad ligi 96 % riiginõuetest (Laur, 

2018, lk 180). Maksu- ja Tolliametil on tema poolt määratud maksude ja tasude 

sissenõudmisel õigus teostada esmaseid menetlustoimingud – kontode arestimine, 

keelumärgete seadmine. Riigi Tugiteenuste Keskusel esmaste sissenõudmisega seotud 

menetlustoimingute teostamise õigus puudub, kuid nõuete vabatahtliku tasumisega seotud 

toimingute osas on tegevus korrektne – teavituste edastamine tasumise tähtaja saabumise 

osas, sundtäimisele edastamise hoiatamine nii kirjalikult kui telefonivestluste abil. Peale 

tasumistähtaja möödumist ja võlgnevuse mittetasumist edastatakse nõuded sundtäitmisele 

kohtutäiturile. 
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Nõuete vabatahtlik tasumine toimub vastavalt maksude osas deklaratsioonide või 

maksuotsuste kaudu, kohtunõuete täitmine kohtulahenditel märgitud rekvisiitide alusel. 

Maksude tasumisel on vastavalt Maksukorralduse seadusest tulenevad tähtajad, maksude 

tasumise summad tulenevad deklaratsioonidest, mille täitmist kontrollib maksuhaldur. 

Kohtulahenditest tulenevad nõuete tasumäärad vastavalt seadusele, mille aluselt 

kohtumenetlus toimub. Maksunõuete ja kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuete ühtne 

arvestus toimub Maksu- ja Tolliameti (MTA) menetlussüsteemis, milles on eMaksuameti 

vaate osas isikule nähtavad kõik tema nõuded ja kohustused. Maksude tasumisel kehtib 

isikule üks kindel viitenumber, kohtulahendist tulenevate nõuete tasumiseks on isikul 

vastavalt nõude staatusele unikaalne viitenumber. Nõude staatuse all on silmas peetud, et 

ühte gruppi ühise nimetuse all menetluskulud kuuluvad ekspertiisitasud, kaitsjatasud, 

sundrahad ja muud menetluslikud kulud – nende osas on üks viitenumber ühe menetluse 

piires (üks menetlus võib toimuda läbi kolme kohtuastme), rahaline karistus on eraldi grupp 

ning omab eraldi viitenumbrit. Kõik maksed liiguvad läbi isiku MTA maksukohustuslase 

ettemaksukonto. Kui isik on jätnud märkimata tasumisel viitenumbri, liiguvad maksed 

tema maksukohustuslase ettemaksukonto vastavalt Maksukorralduse seadusel § 105 lg 6, 

kus on makse liikumise järjestus alljärgnev:  

1. Rahatrahv või rahaline karistus 

2. Töötuskindlustusmakse 

3. Kinnipeetud tulumaks 

4. Sotsiaalmaks 

5. Füüsilise isiku tulumaks 

6. Maamaks 

7. Tollimaks 

8. Hasartmängumaks 

9. Aktsiisid 

10. Raskeveokimaks 

11. Residendist juriidilise isiku ja mitteresidendi püsiva tegevuskoha tulumaks 

12. Käibemaks 

13. Kohalikud maksud 

14. Intress 

15. Sunniraha 

16. Muud kohustused. 
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Ideaalne oleks kui kõik nõuded täidetakse vabatahtlikult vastavalt maksetähtajale, sellega 

seoses oleksid väiksemad täitekulud või üldse minimaliseeritud. Kui lähtutakse 

sotsiaalsetest ja moraalsetest normidest, ei oleks vajagi õigussüsteemi kasutada, 

õiguskuulekus eelkõige (A. Mitchell Polinsky, 2005, p. 65). Niipalju kui on inimesi, on ka 

arusaamu ja mõistmist või mittemõistmist, seda nii eetiliste normide kui ka 

südametunnistuse osas. Seadused on loodud selleks, et mõistetaks norme üheselt, nende 

rikkumise puhul järgneks ka karistus. Võlgnevuste tekkimisel rakenduvad samad 

põhimõtted, nõude maksmata jätmisel edastatakse nõue sundtäimisele, põhinõudele 

lisanduvad täitekulud, viimane on kui karistus, et ei täidetud kohustust vastavalt tähtajale. 

Võlgnik võib esitada sissenõudja vastu hagi täitedokumendi alusel sundtäitmise 

lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või 

tasaarvestatud. Hagi rahuldamine ei mõjuta täitedokumendi kehtivust ega õigusjõudu. 

(Täitemenetluse seadustik, 2005 § 221) Nõuete sundtäitmisele edastamisel võib tekkida 

täitemenetluse algatamisel olukord, kus võlgnik on tegelikult oma nõuded tasunud, kuid ei 

ole täitmisele suunamise hetkel erinevatest asjaoludest (maksmisel viitenumbriga eksitud, 

jäetud üldse märkimata viitenumber jne) nõude juures kajastunud, võib isik, tõestades 

maksmist, taotleda täitemenetluse lubamatuks tunnistamist.  

Maksunõudeid kajastatakse Maksu- ja Tolliameti (MTA) arvestussüsteemis, kohtunõudeid 

kajastatakse nõuete arvestuse programmis (NAP), mis on  MTA arvestussüsteemi 

alamsüsteem (Maksukohustuslaste registri põhimäärus, 2019 § 42). NAP süsteemi liiguvad 

nõuded välistest infosüsteemidest: 

1. Kohtulahendistest tulenevad nõuded kohtute infosüsteemist KIS2 

2. Prokuratuurinõuded prokuratuuri infosüsteemist PRIS 

3. Maksekäsu kiirmenetlused maksekäsu kiirmenetlussüsteemist MKM 

4. Kinnistusraamatu infosüsteem KRIS4 

 

Joonis 1. Nõuete liikumine MTA alamsüsteemi NAP (autori koostatud tööprotsessidest 

lähtuvalt) 

x-tee NAP KIS2;PRIS;MKM 
KRIS4 
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Joonis 1 puhul on autor välja toonud näitlikult, kui lihtsalt on võimalik praegusel 

digitaalajastul nõuded suunata erinevatest süsteemidest ühte süsteemi, kus on olemas ühtne 

haldus, ülevaade ning selgus. Nõuete arvestusprogramm NAP on eelpool mainitult MTA 

alamsüsteem, mille tulemuse on isikutele nähtavad nende kohustused ja nõuded 

eMaksuametis.  

Riiginõuded on oma olemuselt avalik-õiguslikud nõuded, maksud, trahvid, lõivud ja 

tulenevad seadustest. Riiginõuetest enamuse moodustavad maksud ning tulenevad 

Maksukorralduse seadusest. Trahvid ja rahalised karistused on sanktsioonid ning 

riigilõivud on tasud soovitud teenuse saamiseks, näiteks hagiavalduse esitamine kohtusse. 

Riiginõuded laekuvad riigieelarvesse ja on seetõttu olulised riigi rahanduse efektiivseks 

toimimiseks, kuna laekunud tulud tagavad isikutele õiguskindluse ning jagatakse vastavalt 

eelarvele. 

1.2 Riiginõuded täitemenetluses 

Nõuete mittetähtaegsel tasumisel on kohustus alustada sunni kaudu nõudeid sisse nõudma. 

Maksunõuete osas teostab esmaseid täitetoiminguid maksuhaldur, teiste nõuete osas 

edastataks nõuded täitemenetlusse kohtutäiturile. Kohtutäituri ja maksuhalduri 

täitetoimingute erisus seisnebki eelkõige esmaste toimingute tegemisel, kohtutäituri 

erinevalt maksuhaldurist on õigus vara realiseerimisele (Randlane, 2012, lk. 4). 

Maksuhaldur lähtub oma toimingute teostamisel Maksukorralduse seadusest, kohtutäitur 

lähtub Täitemenetluse seadustikust.  

Täitemenetluse meetmeid võib kasutada nõuete osas, mis tulenevad täitedokumentidest 

(Täitemenetluse seadustik, 2005 § 2), nimekiri koosneb menetlusdokumentidest, mis on 

täitemenetluse alustamiseks õiguspärased. Säte hõlmab nii tsiviilsuhetest tulenevaid 

nõudeid kui ka haldus-, kriminaal-, maksu-, väärteo- ja kohtuväliste menetlejate nõudeid. 

(Alekand, 2003, p. 116) 

Tsiviilsuhetest tulenevad nii eraõiguslikud kui ka avalik õiguslikud nõuded, kohtuväliste 

menetlejate osas on tegemist näiteks Politsei- ja Piirivalveameti poolt määratud 

väärteotrahvid, notarite poolt kinnitatud kokkuleppe menetlustest tulenevad rahalised 

nõuded, Maksu- ja Tolliameti poolt määratud maksunõuded. 
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Täitemenetlus, mille aluseks on täitemenetlusõigus, on oma sisult avalik õiguse valdkond, 

vaatamata menetlusosalistele, see on mitte ainult avalik-õiguslikud isikud, vaid ka 

eraõiguslikud isikud. Sellest tulenevalt võivad olla nii sissenõudja kui ka võlgnik 

eraõiguslikud isikud. Täitemenetlus on riigi poolt kontrollitav ja riigi poolt kehtestatud 

korra järgi toimingute teostamine, kasutades avaliku võimu pädevust. Nõuete sundtäimisel 

soovitud tulemuste saavutamiseks ehk võlgnevuste likvideerimiseks kasutatakse 

riigipoolset sundi, see on võlgnike põhiõigustesse sekkumine. (Alekand, 2009, lk 12)  

Eesti täitemenetlust võib pidada universaalseks menetluseks, kohtutäitur sooritab 

toiminguid, mis ei kuulu ühegi teise asutuse pädevusse. Ühtsete menetlusnormide 

tulemusel muutub menetlus võlgnikule selgemaks ja lihtsamaks, kuna suhtlus toimub ainult 

kohtutäituriga. Vältimaks vabakutseliste kohtutäiturite oma äranägemise järgi tegutsemist, 

ei lahenda kohtutäitur täitedokumendi (kohtulahendi, haldusakti jne) sisulisi ja õiguslikke 

küsimusi, vaid lähtub temale antud menetluslike normide täitmisest, seda nii täitemenetluse 

alustamise, läbiviimise kui ka lõpetamise osas. (Alekand, 2003, p. 117) Kohtutäitur 

rakendab Täitemenetluse seadustikust ja Kohtutäituri seadusest tulenevaid õigusi ja 

kohustusi, järgides sellest tulenevalt menetlustoimingute läbiviimisel norme. 

Kohtutäiturid on vabakutselised ja täidavad avalik-õiguslikest suhetest tulenevaid 

ülesandeid oma ametitoiminguid tehes, lähtudes siinkohal õigusaktidest. Nad on küll 

riigivõimust sõltumatud, samuti ei ole nad riigi poolt tasustatavad. Tasu saadakse vastavalt 

seadustes sätestatud korrale ja suurusele. Vastavalt sellisele tasustamise põhimõttele on 

kohtutäiturid vastutavad oma ametikohustustuste rikkumise korral tekkinud kahju eest 

isiklikult. (Andresen, 2006, lk. 602-603) 

Tagamaks kohtutäiturite osas ühtne kindlustussüsteem nii ametitoimingute rikkumise osas 

(mis ei ole tahtlikult toimunud rikkumised) kui ka mõistmaks ühtselt õigusalaseid küsimusi, 

loodi 01.01.2010 Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koda (Kohtutäiturite ja 

Pankrotihaldurite Koda, s.l.). 

Vabakutseliste kohtutäiturite sõltumatusest ja suhteliselt laiaulatuslikust 

otsustamispädevusest lähtuvalt on peetud Eesti täitemenetlust tõhusaks. See võimaldab 

riigile rahaliste vahendite kokkuhoidu, tagades samas tõhusa nõuete sundtäitmise, kuna 

kohtutäituri tasu sõltub tema toimingute läbiviimise kiirusest ja tulemustest. Oluline on 

tagada võlgnike põhiõiguste kaitse. (Alekand, 2003, p. 124) 
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Kirjeldatud järeldusele on jõutud varasemalt, kuid hetkeseisuga (täitevreformist on möödas 

18 aastat) on edukus ja efektiivsus avalik-õiguslike nõuete täitmise osas taandunud. Välja 

on toodud just avalik-õiguslikud nõuded, kuna eraõiguslike nõuete osas ei ole analüüse 

teostatud ja seega puudub võimalus järelduste tegemiseks. Riigil puudub ülevaade tasumata 

nõuetest ning võla sissenõudmise meetmetest. Just viimastel aastate jooksul on kerkinud 

üles probleemid riiginõuete täitmise osas, kuna puudub korrektne ülevaade tasumata 

nõuetest ja kohustustest ning seda eelkõige sissenõudja ja kohtutäituri vahelise 

infosüsteemi puudumise tõttu. (Randlane & Saar, 2017, lk. 1) 

Kuna kohtutäiturid on vabakutselised, ei ole riigil võimalus rakendada täieulatuslikku sundi 

infosüsteemide kasutamisel, vaid ainult avalik-õiguslike nõuete täitmisega seonduvas osas, 

näiteks avalik-õiguslike nõuete jagamisel on kohustus kohtutäituril nõudeid hallata riigi 

kaasabi loodud infosüsteemis. Samas elatisnõudeid, mis on eraõiguslikud, haldavad osad 

kohtutäiturid lokaalses süsteemis ning nüüd, kui on vajadus infosüsteemide vaheliselt 

nõuded ja laekumiste liikumist teostada, on tekkinud tõrked. Probleem tekib just 

täitemenetlusaegsete elatisabinõuete liitmisel elatisnõudega, kuna kohtutäituri lokaalne 

infosüsteem sellisel kujul liitmist ei võimalda. Analüüsides olukorda, jõudis autor 

järeldusele, et kohtutäituritel, kes ei kasuta ühtset infosüsteemi, tuleks minna üle ühtsele 

infosüsteemile, kuid see oleks ajamahukam kuna täiturid peavad käsitsi kõik elatisnõuete 

toimikud sisestama. 

Maksuhalduri pädevuses on maksuvõla sissenõudmine, haldusõiguslike sunnivahendite 

seadmine, tõlgile ja ekspertidele makstavate kulude ning enda määratud trahvide 

sissenõudmine, samuti tasumata keskkonnatasude sissenõudmine. Maksuhalduril on õigus 

teostada esmased täitetoimingud, nendeks on isiku arestide seadmine isiku varadele, 

keelumärgete seadmine registervaradele. Kui viimased tulemusi ei anna, otsustab 

maksuhaldur edasised toimingud, kas nõue on otstarbekas edastada kohtutäiturile 

menetlemiseks. (Randlane, 2012, lk. 4) Registervarad on kinnistud, autod, muud masinad, 

mis on kantud kas kinnistusraamatu registrisse või maanteeameti registrisse. 

Otstarbekus kohtutäiturile maksuhalduri poolt nõude edastamiseks sundtäitmisele määrab 

nõude suurus, samuti kui on arestitud isiku vara ja seatud keelmärked registervarale, kuid 

varalised liikumised puuduvad. Sellisel juhul on kohtutäiturile nõude edastamine 

ebaotstarbekas, liigne rahalise ressursi raiskamine, tulu jääb saamata. 
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Nõuete täitemenetlusse suunamisel on üheks eelduseks nõude tasumata jätmine, 

võlgnevuse tekkimine, mille maksmise tähtaeg on möödunud. Võlgu võetakse kas 

juriidiliselt või füüsiliselt isikult, temast saab võlgu võtja jaoks võlausaldaja. Maksuhaldur, 

kes esindab riiki kui üht võlausaldajat, püüab riigi arvel elamist takistada. Maksuhalduril 

ja kohtutäituril on ainsatena täitetoimingute sooritamise õigus, maksuhalduril küll veidi 

piiratumalt kui kohtutäituril (Randlane, 2016, lk 23). Lihtsaim viis maksuhalduri või 

kohtutäituri menetlustoimingutest pääsemiseks, on tekkinud võlgnevuse tähtajaks 

korrektselt tasuda, kui tekivad makseraskused, sõlmida ajatamise taotlus ning tasuda osade 

kaupa igakuiselt. 

Enne nõuete sundtäitmisele edastamist teavitatakse maksetähtaja ületanud nõuete 

omanikku tekkinud olukorrast. Marginaalne hoiatamine on loomulik, sest hiljem tuleb tal 

rohkem tasuda, seega kahju on suurem (A. Mitchell Polinsky, 2005, p. 46). MTA ja Riigi 

Tugiteenuste Keskus (RTK) kasutab oma ühtses süsteemi teavitusrakendust, millega 

edastatakse isikule teavitused maksetähtaja saabumisel ja peale maksetähtaja möödumist 

sundtäitmisele edastamise hoiatamisel.  

Dokumendid, mis vastavad oma formaalsuselt täitedokumendi vorminõuetele, on 

kohtutäitur kohustatud täitemenetlemiseks menetlusse võtma (Alekand, 2003, lk. 331). 

Täpne loetelu vormingute osas on välja toodud Täitemenetluse seadustikus § 1 lg 1. 

Kohtutäiturile vorminõuetele vastavad dokumendid sisaldavad nõuet, mille osas tuleb 

kohtutäituril koheselt alustada täitemenetlust, võttes aluseks seadusest tulenevad 

täitetoimingutega seotud kohustused. Siinkohal võib koheselt menetlemise alustamist 

takistada kohtutäituri poolt edastatav ettemaksuotsus sissenõudjale. Isegi kui kohtutäitur 

edastab koheselt ettemaksunõude arve, ei saa riigieelarvest samal päeval väljamakset 

teostada. Näitena ettemaksuotsuse tasumise viibimise osas Riigi Tugiteenuste Keskuse 

poolt sundtäitmisele edastatavad nõuded, mis on suuremad kui 3000 eurot, nimetatud 

nõuete osas ettemaksu ei tasuta (nõue tuleneb RTK protsessireeglitest). Kohtutäituri 

edastab ettemaksuarve, eTäituris (kohtutäiturite infosüsteem) lükatakse kas kohtutäituri või 

RTK töötaja poolt uuele jaotamisele, järgmine kohtutäituri teeb arve jne, nimetatud 

asjaoludel ei saa nõude osas koheselt alustada täitemenetlust.  

Kohtutäiturile nõude sundtäitmisele edastamisel on kohtutäituril õigus küsida ettemaksu, 

reguleeritud Kohtutäituri seaduses § 29 lg 2. Ettemaksu tasumine toimub kohtutäituri poolt 

vastava ettemaksuotsuse alusel. Ettemaksu tasu suurus on sätestatud Kohtutäituri seaduses 
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§ 35 ja oleneb nõude suurusest. Kohtutäituri poolt edastatud ettemaksuotsuse 

mittetasumisel on õigus kohtutäituril täitemenetlusse edastatud nõuet menetlusse mitte 

võtta. Ettemaks tagastatakse kui põhinõue ja kohtutäituri menetluslikud tasud on tasutud. 

Ettemaksu tagastamist ei toimu, kui täitemenetlus on lõpetatud nõuet rahuldamata 

(Kohtutäituri seadus, 2009 § 33). Nõude mitterahuldamine võib olla menetlusaluse isiku 

surm, pankrot, nõude aegumine.  

Riigi sekkumine majanduskäibe tegevusse osaliselt, lahendades tekkinud tõrkeid, tagades 

isikutele nende õiguste kaitse kasutades vastavaid vahendeid on sundtäitmine (Alekand, 

2004, lk. 7). Riigipoolne õiguste kaitse on vastavate õigusaktide rakendamine isikutele 

nende õiguste kaitseks ja õiglase kohtlemise tagamiseks.  

Sundtäitmise aluseks on võlgnikult raha kättesaamisega tekkinud probleemid ja raskused 

ning läbi sundtäitmise on võimalik leida olukorrale lahendusi nõude rahuldamiseks. 

Sundtäitemenetlus aitab tagada varaliste õiguste kaitse kodanikele, kellele ollakse võlgu, 

läbi vastavate süsteemide kokkulepetele mittejõudmise korral. (Alekand, 2004, lk. 7) 

Nõuete sundtäitmisel lähtub kohtutäitur nii sissenõudja kui ka võlgniku õigustest, 

rakendada võib ainult seadustes ettenähtud meetmeid, lubatud on ka kokkulepped. 

Kokkulepete osas on kohtutäituril kohustus saada kinnitus sissenõudjalt, kas viimane on 

võlgnikuga sõlmitava kokkuleppega nõus. Kokkulepeteks võib olla maksegraafiku 

sõlmimine, viivisnõuete vähendamine, viimase osas põhiliselt kokkulepped eraõiguslike 

nõuete osas.  

Sundtäitmine on läbi sunni täitemenetluse läbi viimine, isikute vabadust ja õigusi sisuliselt 

piiratakse. Põhimõtteliselt toimub täitemenetlus lähtudes sissenõudja huvidest ja võlgniku 

õiguste ning huvide piiramisest. Kõik täitemenetlusega seotud kulud kannab võlgnik, 

muidugi lihtsaim viis täitemenetlusest ja sellega kaasnevatest lisakuludest pääseda, on oma 

võlgnevus enne täitemenetlust täies ulatuses ära tasuda. Täitemenetlus põhineb isiku 

põhiõiguste piiramises, seda just varaliste õiguste osas, isikul ei ole võimalik oma varalist 

olukorda käsutada kasutada just temale sobivalt, kuna kohtutäitur on seadnud piirangud 

peale. (Eesti Kohtunike Ühing, 2010, lk. 93-94) 

Seatud piirangud on erinevad arestimisaktid, näiteks töötasu ja pangaarve arestimine, 

keelumärgete seadmine nii kinnistusraamatus kui ka autoregistris võlgniku omandis 
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olevatele kinnistutele ja sõidukitele. Kohtutäitur peab lähtuma töötasu ja pangaarvete 

arestimisel miinimumi rakendamise nõuet, ehk isikule peab seadusega ettenähtud 

elatusmiinimum olema tagatud (Täitemenetluse seadustik, 2005 § 132).  

Sissenõudja on täitemenetluse üks osapooli, kes on edastanud nõude sundtäitmisele 

(Täitemenetluse seadustik, 2005 § 5). Sissenõudjale kehtivad kõik samad õigused mis 

võlgnikulegi. Ka sissenõudjal on õigus viibida täitemenetlusega seotud toimingute juures, 

saada teavet täitemenetluse kohta, sõlmida võlgnikuga kokkuleppeid ning kaebuste 

esitamise võimalus täitetoimingutele. Kogu täitemenetluse protsess saab alguse sissenõudja 

avaldusest, sissenõudjast sõltub kogu täitemenetluse protsess, kuna sissenõudja määrab ära, 

kas võlgniku varale võib pöörata aresti, kas ja kuidas käib vara hindamine, 

kordusenampakkumised seoses vara müügiga. (Alekand, 2010, lk 41) Täitmisavaldusse 

lisatakse sissenõudja poolselt märge, et rakendataks kõiki täitemenetlusega seotuid 

toiminguid – arestimised, keelumärgete seadmised. Sellega seoses antakse kohtutäiturile 

kõik volitused võimaldamaks nõude täieliku rahuldamist. 

Täitemenetlus lõppeb Täitemenetluse seadustiku § 48 loetelu alusel, kuid see ei ole 

ammendav. Peamiseks täitemenetluse lõpetamise aluseks on nõude rahuldamine, selle 

kinnituseks on kas kohtutäituri vahendusel täies ulatuses tasutud nõue või otse 

sissenõudjale tasutud nõue. Viimase osas edastab sissenõudja avalduse täitemenetluse 

lõpetamiseks. Kohtutäitur lõpetab täitemenetluse kui ka kohtutäituri tasud on täies ulatuses 

tasutud. Täitemenetlus võib lõppeda ka muudel alustel, näiteks täitemenetlus on tunnistatud 

lubamatuks, siinkohal võib olla asjaoluks puudused täitedokumendis või muul viisil 

kehtetu või on esitatud kohtulahend viivitamatu täidetavuse tühistamiseks. Võlgniku 

surmaga lõppenud täitemenetlus samuti lõpetatakse, siinkohal määrab ära 

pärimisseadustik, millised nõuded lähevad edasi pärimismenetlusse. Rahalised karistused 

ja elatise tasumine kui isikuga lahutamatult seotud õigused ja kohustused ei lähe pärimisega 

üle. Isiku pankrotiga lõpetatakse samuti täitemenetlus ja antakse toimikud üle 

pankrotihaldurile. (Alekand, 2010, lk. 141-143) Peale pankroti välja kuulutamist ja 

füüsilise isiku võlgadest vabastamise menetlust, edastatakse varasemad nõuded uuesti 

sundtäitmisele täitemenetlusse.  

Riiginõuded aeguvad vastavalt seadustele – tsiviilmenetluse seadustik, väärteomenetluse 

seadustik, kriminaalmenetluse seadustik. Maksude aegumised on sätestatud 

Maksukorralduse seadusest tulenevalt.  
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Maksude osas on eristatavad aegumised (Maksukorralduse seadus, 2002): 

 Maksu määramise aegumine 

 Intressi arvestamise aegumine 

 Sundtäitmise aegumine 

 Tagastusnõude esitamise ja täitmise aegumine  

Sundtäitmise aegumine annab kindlustunde võlgnikule, et maksukohustuslane ei pea 

aegumise hetkest enam oma kohustusi täitma ja maksuhalduril ei ole seega võimalus neid 

kohustusi sisse nõuda. Maksuvõla sundtäitmises aegumise tähtaja möödumisel 

sundtäitmine ja sellega seonduvad toimingud ei kuulu täitmisele. (Randlane, 2016)  

Nõuete täitemenetlusse suunamise eelduseks on nõude tähtajaks mittetasumine. 

Täitemenetlust viib läbi kohtutäituri tulenevalt Täitemenetluse seadustikust ja Kohtutäituri 

seadusest. Maksunõuete osas teostab esmaseid täitetoiminguid makshaldur – arestides 

võlgniku arvelduskontod, seades keelumärkeid registervaradele. Kui nimetatud toimingud 

ei ole andnud tulemusi ja nõue on otstarbeks, samuti isikule kuulub varasid, edastatakse 

nõue kohtutäiturile vara realiseerimiseks. Teiste riiginõuete osas teostab kohtutäituri kõik 

täitetoimingud – arestib arvelduskontod, töötasud, seab keelumärke registervaradele. 

Täitemenetlus lõpeb kui nõue on rahuldatud või muudel asjaoludel, näiteks isik sureb, 

kuulutatakse välja pankroti, asutus likvideeritakse. 
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2 TÄITEMENETLUSAEGSED ELATISABINÕUDED 

TÄITEMENETLUSES 

2.1 Täitemenetlusaegsete elatisabinõuete sundtäitmine 

2015 aastal oli arutlusel Vabariigi Valitsuse kabinetis lahus elavate vanemate laste 

toimetuleku parendamine. Nimetatud arutelul oli plaanis luua eraldi elatisabifond, mis 

hakkab 100 euro ulatuses elatisabi välja maksma ning kui elatise võlgnik ei asu välja 

makstud summat riigile tagastama, edastatakse vastav nõue sundtäitmiseks kohtutäiturile. 

Eesmärk lisati Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015-2019 (Vabariigi Valitsus, 

2015). Toimima sai elatisabiskeem, kus riigi poolt väljamakstav täitemenetlusaegne 

elatisabi liidetakse juba menetluses oleva elatisega. Varasemalt ei ole loodud süsteemi, kus 

ühes toimikus on erinevate sissenõudjate – avalik-õiguslik isik ja eraõiguslik isik – nõuded, 

mille menetlemine on sisuliselt erinev. 

Elatisabi on varasemalt välja makstud 2007. aasta Elatisabi seaduse alusel, kus lapsevanem 

ei täida ülalpidamiskohustust (Elatisabi seadus, 2007 § 1). Sisuliselt on tegemist hetkel 

kehtiva kohtumenetlusaegse elatisabiga (autor kirjeldab nimetatud elatisabi lähemalt 

lõputöös alapunktis 2.1.1). Muutunud on väljamaksmise periood, varasemalt oli 90 päeva, 

praegu kehtiva seaduse alusel 150 päeva. Muudatus on sisse viidud kohtumenetluse pikkust 

arvestades, sest üldjuhul on elatisabi menetlused pikemad kui 90 päeva ja tagamaks lapsele 

elatis kohtumenetluse ajal, pikendati perioodi väljamaksmise osas. Muutunud on ka 

väljamakstava summa ulatus, kui varasemalt oli seotud miinimumpalgaga, siis praegusel 

hetkel on see kindel summa, 100 eurot. Endiselt ei ole tegemist sotsiaaltoetusega, vaid 

väljamakstud elatisabi osa nõutakse sisse elatist maksma kohustatud isikult. Kui isik ei ole 

nõus vabatahtlikult tagasimakseid teostama, edastatakse nõuded sundtäitmisele 

kohtutäituri menetlusse Sotsiaalkindlustusameti poolt.  

Elatise nõue on eraõiguslik, kus sissenõudjaks on tavapäraselt füüsiline isik. 

Sotsiaalkindlustusameti poolt välja maksvat täitemenetlusaegne elatisabinõue on avalik –

õiguslik nõue, see tähendab, et arvestust nõuete ja tasumiste osas hakkab pidama riik. 

Tasumise osas küll peab arvestust riik, kuid nõuete laekumised peavad tulema kohtutäituri 

vahendusel, isikule ei anta võimalust (välja arvatud sissenõudja ja kohtutäituri 

omavahelisel kokkuleppel) otse riigile tasuda. Autori teeb järelduse, et kui isik on teadlik 
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oma kohustustest riigi ees, tahab ta nendest võlgnevustest kiiremini vabaneda kui 

kohtutäituri menetluses olevast pikalt menetluses olevatest elatisvõlgnevusest. Sellest 

tulenevalt ei ole isikule avalikustatud täitemenetlusaegsete elatisabinõuete makserekvisiite. 

2.1.1 Kohtumenetlusaegsed elatisabinõuded  

Sotsiaalkindlustusamet teostab kahte erinevat tüüpi elatisabi väljamakseid: 

1. Kohtumenetlusaegne elatisabi 

2. Täitemenetlusaegne elatisabi 

Nimetatud nõuete täpne regulatsioon on määratletud Perehüvitiste seaduse 4. peatükis. 

Täitemenetlusaegne elatisabi on Sotsiaalkindlustusameti poolt igakuiselt välja makstav 

regressinõue - võla tasunud või kahju hüvitanud isiku nõue tegeliku võlgniku vastu (MOS), 

mis on sundtäidetav juba selle tekkimise hetkest.  

Võimaldamaks saada selgemat ülevaadet Sotsiaalkindlustusameti poolt väljamakstavate 

elatisabide erinevuse kohta, kirjeldab autor lähemalt peale täitemenetlusaegse elatisabi ka 

kohtumenetlusaegset elatisabi. Mõlemad elatisabid on regressinõuded ja sundtäidetavad, 

erinevus seisneb väljamaksmise alustes. 

Elatise vabatahtliku mittetasumise korral võib elatise saaja pöörduda kohtusse elatist 

maksma kohustatud isiku vastu, esitades vastavasisulise tsiviilhagi. Kohtumenetluse 

toimumise ajal on elatise saajal võimalus pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole 

taotlemaks kohtumenetlusaegset elatisabi. Riik maksab ajutiselt kohtumenetlusaegset 

elatisabi, maksmine lõppeb kohtulahendi tegemisega. Maksmine lõppeb ka olukorras kui 

kohtumenetluse kestvuse ajal asub elatist kohustatud isik elatist tasuma, hagi tagamise 

määrus on tühistatud, elatise maksmise alused puuduvad, muudel asjaoludel 

(Sotsiaalkindlustusamet, 2017). Kohtumenetlusaegsel perioodil on kindlustatud elatise 

saajale kasvõi osaliselt elatis.  

Kohtumenetlusaegse elatisabi taotlemiseks tuleb Sotsiaalkindlustusametile esitada taotlus 

ja kohtumenetluse algatamist tõendav dokument, milleks on kas makseettepaneku määrus 

või hagi tagamise määrus. Kohtumenetlusaegne elatisabi määratakse, kui taotlemiseks 

vajalikud dokumendid on esitatud 45 päeva jooksul arvates makseettepaneku määruse 

tegemisest või elatist maksma kohustatud hagi tagamise määruse tegemist (Perehüvitiste 
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seadus, 2016 § 52). Menetlemise käigus kontrollitakse Sotsiaalkindlustusameti poole isiku 

õigust elatisabile. Õiguse tuvastamiseks kontrollitakse Kohtulahendite infosüsteemist 

(KIS) üle eelnevalt elatisabi väljamõistmine ja hetkeseis. Samuti kontrollitakse üle lapse 

sugulussidemed ning lapse elukoha andmed ning kas elatisabi pole juba makstud sama 

lapse eest emale või isale. Sama lapse eest on õigus elatisabi taotleda üks kord. Juhul, kui 

taotlejale on varem elatisabi määratud alusetult, kuid vanem algatab sama lapse suhtes uue 

elatise nõudmise menetluse, on vanemal sama lapse eest õigus elatisabi taotleda. Kui 

elatisnõue on kohtulahendist tulenevalt riigile üle läinud ning makstud kohtumenetlusaegne 

elatisabi kuulub tagasinõudmisele elatisnõude võlgnikult, koostatakse võlgnikule teavitus 

väljamakstud elatisnõude suuruse ja tagasimaksmise tähtaegade kohta. KIS’ist 

kontrollitakse kohtuotsuste jõustumist elatisnõude menetluses. Jõustunud kohtuotsust 

hinnatakse – kas sissenõudmine toimub taotlejalt või võlgnikult, millised lapsed on 

kohtuotsuse märgitud, võib juhtuda, et kõikide laste eest ei nõuta elatist välja ning milline 

summa välja nõuti. Juhul, kui selgub, et kohtumenetlusaegset elatisabi oli makstud alusetult 

ning elatisabi kuulub tagastamisele elatisabi taotlejalt, koostatakse taotlejale tekkinud 

enammakse ja selle tagasimakse võimaluste kohta teatava kirja ning käivitub enammakstud 

elatisabi tagasinõudmine. Juhul kui elatisnõude võlgnik ei tasu väljanõutud summat 

ettekirjutuses märgitud tähtajaks, algatatakse täitemenetlus vastavalt seadusele. 

Täitemenetluse lõpetatakse peale nõude tasumist. 

2017 aastal oli kohtumenetlusaegse elatisabi väljamakseid tehtud 358, väljamakstud 

summa kokku 1 846 000 eurot, mis teeb keskmiselt 42,97 eurot inimese kohta. 2018 aasta 

lõpu seisuga oli taotlenud kohtumenetlusaegset elatisabi 344 isikut, väljamakseid tehti 

summas 1 330 000 eurot. (Sotsiaalkindlustusamet, 2019) Ühe asjaoluna, miks on 

vähenenud kohtumenetlusaegsete elatisabide taotlemine, on vähenenud perekonnaõiguse 

hagide sisseandmine kohtusse, kui 2017 esitati 4467 perekonnaõiguse hagi, siis 2018 oli 

selleks 3623 hagi (Eesti Kohtud, 2019). Statistiliste andmete põhjal võib teha järeldusi, et 

elatishagisid on esitatud kohtusse 2018 aastal vähem kui 2017 aasta ja tinginud seega 

kohtumenetlusaegsete elatisabide taotluste vähenemise.  

2.1.2 Täitemenetlusaegsete elatisabinõuete taotlemise alused 

Kui kõik riiginõuded on tekkimise hetkest sundtäidetavad, siis täitemenetlusaegse 

elatisabinõude osas on vabatahtlik maksetähtaeg möödunud ja nõude tekkimise hetkel, 

milleks on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljamaksmine, on nõue võlgnevuses ja 
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kohtutäituril on õigus rakendada koheselt kõiki täitemenetlusega seotud toiminguid ja 

tegevusi. Aluseks on jõustunud kohtuotsus või notariaalne kokkuleppe, milles on 

kohustatud isikult välja mõistetud elatis, mis on kohtutäituri menetluses ja tasumist ei ole 

toimunud vähemalt 4 kuud sundtäitmisel oleva elatise võlgnevus. Tegemist on 

riiginõudega, kuna rahalist väljamakset teostab Sotsiaalkindlustusamet, mis on 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Täitemenetlusaegse 

elatisabinõude maksmise aluseks on võlgniku makstud elatisabi summa, kui 

kohtulahendiga või notariaalse kokkuleppega on välja mõistetud seadusega ettenähtud 

maksimaalne elatise määr, siis Sotsiaalkindlustusamet maksab välja elatise saaja esindajale 

100 euro kalendrikuu eest. Kui võlgnik tasub igakuiselt vähemalt 100 euro elatise 

võlgnevust, puudub Sotsiaalkindlustusametil elatisabi väljamaksmise alus. Kui võlgnik 

tasub vähem kui 100 euro, maksab Sotsiaalkindlustusamet välja elatiseabi suuruse 100 euro 

ja makstud elatise vahe (Perehüvitiste seadus, 2016 § 50).  

Kuna täitemenetlusaegse elatisabi aluseks on võlgnevuses ja kohtutäituri menetluses olev 

elatise nõue, käsitleks siinkohal lähemalt elatise nõude sundtäitmist, kuna tasumisel on 

elatisnõude võlgnevus esimesena täidetav.  

Kohtuotsuse või notariaalse kokkuleppe alusel välja mõistetu elatise mittemaksmise korral 

võib pöörduda elatise saaja esindaja või elatise saaja ise alates 16. eluaastast kohtusse 

hagiga elatise tasumise kohustamiseks või kui elatise maksjaga on võimalik sõlmida 

kohtuväliselt tasumise kokkulepete, siis notari poole notariaalse kokkuleppe sõlmimiseks. 

Kui peale kohtumenetluse lõppemist elatist maksma kohustatud isik ei asu täitma oma 

kohustust, võib elatise saaja esindaja või elatise saaja pöörduda kohtutäituri poole. 

Kohtutäituri poole on võimalik pöörduda koheselt kohtuotsuse jõustumisel kui lahendisse 

on märgitud, et lahend kuulub viivitamata täitmisele. Täitemenetluse alustamisel edastab 

kohtutäitur täitedokumendid koos täitemenetluse alustamise informatsiooniga võlgnikule. 

Sellest hetkest on kohustatud võlgnik teavitama, kui on teinud elatise tasumisi ka otse 

sissenõudjale. Kohtutäituril on õigus sissenõudja avalduse alusel võlgniku varale seada 

arestid ja keelumärked. Olenemata kui palju või mitme kohtutäituri poolt on areste seatud 

isiku varale, siinkohal silmas peetud ka krediidiasutustes olevatele isiku kontodele, 

suunatakse laekunud maksed esmaselt elatise võlgnevuse katteks. Kui arestid ei ole viinud 

soovitud tulemuseni, on võimalik kohtutäituril asuda arestima ka isiku kuni pool palga 

alammäära. Kui ka see ei anna tulemusi, on võimalik kehtestada isikule kuni ühe 
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kolmandiku võlgniku sissetulekule arest. Elatise võlgnevuse korral ei arvestata kohustatud 

isiku ülalpidamisel olevate isikutega (Kutchmei, s.l.). 

Elatise võlgnevuse tekkimise alused on erinevad. Ühel puhul ei ole kohustatud isikul 

võimalik maksta elatise nõudeid, loodud on uus perekond, kus kasvavad samuti 

ülalpidamist vajavad alaealised lapsed ja valida tuleb veel muude kohustuste tasumise 

vahel, näiteks igapäevaste elementaarsete kulutuste tegemine  - toit, kommunaalmaksud, 

eluasemelaen. Teisel puhul on tegemist isikutega, kes tahtlikult hoiavad elatise maksmisest 

kõrvale, viidates elatise nõude esindaja (ema) pahatahtlikkusele, halbadele suhetele juba 

varasemast kooselust või soovimatu lapseni välja. (Kõre, 2014, lk. 301-302) Kahjuks 

ühiskonnast tulenevate inimsuhete keerukusest tingitult on vanemad läbi laste asunud 

lahendama omavahelisi läbisaamisi, mis tihtilugu just päädibki hoopis lastele kannatuste 

tekitamisega, näiteks ei tasuta elatist, mistõttu võivad vägagi eluks vajalikud 

olmevajadused jääda lapsele rahuldamata. 

Elatisraha sissenõudmine on võrdne tavalise täitemenetlusega, ainuke erisus on see, et elatis 

on perioodiline ja kogu sissenõutava summa suurust ei ole võimalik määratleda, samuti ei 

ole võlgnikul enam võimalik tasuda vabatahtlikult elatist kui täitedokument on juba 

menetlusse võetud. (Alekand, 2004, lk. 71) Tegelikkuses on võimalik võlgnikul otse elatise 

saajale elatist tasuda, sel juhul on kohustus teavitada tasumisest kohtutäiturit. Periood, mille 

eest otse elatise saajale tasuti, saab põhinõude osas küll tasutuks, kuid kohtutäituri tasu 

antud perioodi arvestuse eest jääb sundtäitmisele. Kohtutäituri tasu arvestatakse võlgnetava 

perioodi eest ühe summana.  

Täitemenetlusse suunatud elatisnõude tasumisel ei tohi vabatahtlik nõude tasumise tähtaeg 

olla pikem kui kümme päeva (Täitemenetluse seadustik, 2005 § 25). Sissenõudmine läbi 

kohtutäituri aitab võimaldada sissenõudjal tema nõude rahuldamist, samuti maksejõuetust 

või otsest tahtlust mitte maksta.  

Kohtutäiturid on vabakutselised, täites avalik-õiguslikke ülesandeid, avalik-õiguslike 

institutsioonide poolt sundtäitmisele edastatud võlgnevuses riiginõudeid täitemenetluses. 

Nõuete täitemenetlusse suunamise aluseks on nõude selleks mittetasumine ettenähtud 

tähtaja jooksul sissenõudja või sissenõudja esindaja poolt edastatud makserekvisiitidele.  



 

25 

Kui lähtuda üldiselt nõuete sundtäitmisele edastamisest, siis on ka eraõiguslike 

tsiviilnõuete sundtäitmisele edastamisel vaheinstitutsiooniks riik, siinkohal kohus, kes teeb 

vastavasisulise kohtuotsuse või määrusega, millega kohustab isikut kohtumenetluse käigus 

määratud nõuet tasuma. Kui kohtuotsust ei täideta vabatahtlikult selleks ettenähtud aja 

jooksul on võimalik edastada kohtulahend kohtutäiturile sundtäitmiseks. Elatise nõue on 

üks tsiviilnõuetest, mille mittetäitmisel on sundtäitmisele edastamise aluseks kohtulahend.  

Samuti võib olla elatise nõude sundtäitmisele edastamise aluseks notariaalne kokkulepe, 

notar on küll vabakutseline, kuid kellele riik on taganud õigussuhte turvalisuse 

(Notariaadiseadus, 2000 § 2 lg 1). Seaduseandja on andnud tõestatud notariaalsetele 

kokkulepetele, sealhulgas elatise maksmise kokkulepetele täitedokumendi staatuse, andes 

notarile poolte kokkuleppe sõlmimisel sundtäitmise olemuse arusaadavaks tegemise ehk 

selgitamiskohustus lasub notaril. Nimetatud kohustus kehtib kõigi notariaalsete lepete 

korral, mille osas on võimalik läbi viia täitemenetlust. Notariaalne kokkulepe annab 

võimaluse sundtäitmist kiiremini alustada, vara varjamise võimalus väheneb, kuid garantii 

võlgnevust kätte saada siiski puudub. Kohtute töökoormus selliste kokkulepete 

sõlmimisega seoses väheneb oluliselt, samuti hoiab see kokku rahalisi kulutusi nii riigil kui 

ka võlausaldajatel. (Alekand, 2011, lk. 466-467) 

Eesti kohus on teinud kohtuotsuse elatise väljamõistmiseks elatise saaja kasuks, kuid elatist 

maksma kohustatud isik elab või temale kuuluv vara asub mõnes teises riigis ja kohtuotsuse 

ei ole võimalik täita Eestis, on võimalik esitada Eesti kohtu poolt tehtud kohtuotsus 

tunnustamiseks taotluse alusel välisriigi kohtule. Rahvusvahelise lepingu puutumisel 

Eestiga on vajalik isikul ise pöörduda vastava riigi kohtu poole, kus soovitakse Eesti 

kohtuotsust tunnustada, uurides, kas üldse on võimalik tunnustamine ja täitmine. Samuti 

milliseid dokumente ja mis keeles on vajalik esitada, lõivude või muude menetluslike 

kulude suurust. (Eesti Õigusbüroo OÜ, s.l.) Justiitsministeeriumis on võimalik valida ka 

kohtutäituri, kes hakkab elatist vahendama, samuti edastab vajalikud dokumendid õigetele 

osapooltele. Täitemenetluse kohta saab edaspidiselt informatsiooni valitud kohtutäiturilt. 

(Sotsiaalkindlustusamet, 2017) Elatisvõlgnikel ei võimalik lihtsalt liikuda Eestist välja, 

lootes võlgnevuse tasumistest pääseda.  

Kui elatisvõlgnevuse sissenõudmine täitemenetluses ei ole tulemusi andnud ja kohtutäitur 

on tuvastanud, et elatise maksmisest on tahtlikult kõrvale hoidutud, on lisaks 

Täitemenetluse seadustikus sätestatud regulatsioonidele võimalus rakendada ka 
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karistusõiguslikke sanktsioone. Vanema teadva kõrvalehoidumise eest oma nooremale kui 

kaheksateistaastasele lapsele või täisealiseks saanud, kuid abi vajavale töövõimetule 

lapsele kohtu poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest karistatakse rahalise 

karistuse või kuni üheaastase vangistusega. (Karistusseadustik, 2001 § 169) Selline 

karistamine on küll äärmuslik, kuid nimetatud punkti sisseviimisel seadusesse püütakse 

distsiplineerida tahtlikult varade varjajatest elatsivõlgnikke.  

Kohtutäitur menetluses olevas elatise nõude täitetoimikus võib ühes täiteasjas, ühes 

täitetoimiku arvestuses olla mitme lapse elatise nõue ehk arvestuses võib olla ühes toimikus 

mitu elatise saajat, kuid kohustatud isikuid on üks. Kui mõlemalt vanemalt on elatis ja 

elatisabi välja mõistetud, on avatud antud täitemenetluses raames kaks erinevat 

täitetoimikut. Ühes täiteasjas ei ole mitu kohustatud isikut ehk võlgnikku. Kui elatise saaja 

kasuks on välja mõistetud elatis mõlemalt lapsevanemalt, siis algatatakse täitemenetlus 

mõlema elatist maksma kohustatud isiku suhtes eraldi. Olukord, kus mõlemalt vanemalt 

elatis välja mõistetakse tekib kui laps ehk elatise saaja on kas kohaliku omavalitsuse 

eeskoste all või lähisugulaste eeskoste all, näiteks vanavanem.  

Sissenõudja on kohustatud teavitama kohtutäiturit koheselt, kui elatist maksma kohustatud 

isik on maksnud nõudeid otse sissenõudjale. Kui viimane ei ole sellest teavitanud, samuti 

ei ole nõus tegema sellekohaselt koostööd kohtutäituri ja kohustatud isikuga, on kohustatud 

isikul õigus esitada kohtusse hagi täitemenetluse lubamatuks tunnistamise kohta. Kui on 

tõendatud, et elatist maksma kohustatud isik on tasunud elatist otse sissenõudjale ja 

sissenõudja on saanud omakorda Sotsiaalkindlustusametilt väljamakseid elatisabi nõuete 

osas, teavitab kohtutäitur koheselt Sotsiaalkindlustusametit asjaoludest. 

Sotsiaalkindlustusamet teeb ettekirjutuse elatisabi nõude saajale kui alusetult väljamakstud 

elatisabi kohta ning kohustab väljamaksed tagasi maksma.  

2.1.3 Elatis ja elatisabisüsteem Rootsi versus Eesti 

Eesti on suhteliselt noor elatisabi määramise ja maksmise osas. Näitena toob autor töösse, 

kuidas Rootsis on elatisabi süsteem välja ehitatud ja toimiv, võrdlus praegu Eestis 

toimuvaga. 

Võrreldavaks riigiks on töösse sisse toodud Rootsi, kus Sotsiaalamet jälgib oluliselt lahus 

elavate või lahutatud vanemate hoolduskohustuse teostamist elatise tasumise osas. 

Hooldusõigusi reguleerib Rootsi laste ja vanemate seadus. Rootsis on kohustus tagada 
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lapsele ülalpidamine, elatise maksmine, kui vanemal on selleks võimalused. 

Ülalpidamiskohustus sarnaselt Eestile säilib ka sel juhul, kui vanem ei ela enam lapsega 

koos, erand ei ole ka olukord, kui vanem on leidnud uue elukaaslase. Vanemal, kes asub 

elama lapsest eemale, säilib elatise maksmise kohustus. Sarnaselt Eestile on Rootsis elatise 

määramise kinnitamine vastavalt kohtuotsusele või notariaalsele kokkuleppele. Rootsis on 

võimalus kohtu poole pöördudes taotleda kuni 3 aasta eest tasumata jäänud elatist 

tagasiulatuvalt, Eestis on selleks perioodiks kuni 1 aasta. Elatise maksmise periood on nii 

Eestis kui ka Rootsis lapsele kuni tema 18. eluaastani või kuni 21. eluaastani kui laps 

omandab haridust. Eestis elatise hagi esitamisel kohtusse on hagi esitaja riigilõivu 

tasumisest vabastatud, Rootsis on riigilõivu suurus määratletud, vabastatud on 

kohtumenetluskuludest, erandiks kui vajadus maksta kaitsjale. Nii Eestis kui ka Rootsis on 

võimalus elatise mittemaksmise korral pöörduda elatisvõlgnevusega kohtutäituri poole, 

Rootsis on selleks täitevameti ametnik. Täitemenetlusse avalduse esitamine on Rootsis 

võimalik ka suuliselt, sel juhul tuleb avalduse esitajal ilmuda kohale täitevametisse 

kohapeale. Eestis on võimalus elatise võlgnevus täitemenetlusse suunata ainult kirjaliku 

avalduse esitamisel. Elatise võlgnevuse suunamisel täitemenetlusse ei tasuta ei Eestis ega 

ka Rootsis taotluse esitaja poolt täitemenetluse algatamise tasu. Rootsis tasub 

Sotsiaalkindlustusamet kinnipeetava eest elatist kindla summa, mis hiljem nõutakse sisse 

kinnipeetavalt. Sellises olukorras ei saa pöörduda lapse hooldaja kohtu poole elatise 

nõudega, erandiks on kui elatise nõude suurus on suurem kui Sotsiaalkindlustusameti poolt 

makstav elatisabi. Elatisabi makstakse elatise saaja (esindaja) taotluse alusel. (European 

Judicial Network, 2016). Rootsi elatisabisüsteemist võiks Eesti üle võtta näiteks osa, kus 

riik, siinkohal Sotsiaalkindlustusamet, pöörab suuremat tähelepanu elatise maksmise 

kohustusele, suunates rohkem teavet ja sanktsioonidele viidates tähelepanu maksmise 

olulisusele.  

2.1.4 Täitemenetlusaegsete elatisabinõuete menetlemine täitemenetluses 

Täitemenetlusaegse elatisabinõude väljamaksmisel muutub koheselt nõue sissenõutavaks, 

sest väljamaksmise aluseks on võlgnevuses ja vähemalt 4 kuud kohtutäituri menetluses 

oleva elatise nõudega. Eelduseks on kohtuotsus või notariaalne kokkulepe, mis võlgnevust 

kinnitab, kuna viimaseid ei ole täidetud.  

Täitemenetlusaegne elatisabinõue liidetakse täitemenetluses oleva elatise nõudega, 

kohtutäituri menetluses olevasse täitetoimikusse tekib kaks erinevat sissenõudjat, avalik-
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õiguslik isik ja eraõiguslik isik. Nõude täitmise osas muutust ei teki, vastavalt seaduses 

määratuga on esmane nõude tasumise kohustus elatise nõudel, kui elatise võlgnevus on 

täies mahus tasutud, liigub tasumise kohustus täitemenetluseaegse elatisabinõudele. Elatise 

nõude täitmine eelisjärjekorras rakendub Täitemenetluse seadustiku § 65 lg 4 alustel, milles 

sätestatakse lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigus sõltumata arestimise ajast 

on muudest arestipandiõigustest eespool. Lapse elatisnõude alusel tekkinud 

arestipandiõigustel on sama järjekoht.  

TMS § 65 lg 4 sättest tuleneb, et arestitud summast kaetakse esimeses järjekorras jooksvad 

elatise nõuded kui võlgnik neid vabatahtlikult otse sissenõudjale ei tasu, kui arestitud 

summast jääb peale jooksva elatise tasumist raha üle, siis ülejäänud summa kantakse elatise 

võla katteks. Kui ka siis jääb raha veel üle, siis see läheb elatisabi võlgnevuse katteks. 

Elatise võlgnevuse tasumisel edastatakse maksed elatise saajale või esindajale, 

täitemenetlusaegse elatisabinõude laekumisel edastatakse maksed riigile. Kohtutäituril 

tekib arvestus ühes toimikus kahe erineva sissenõudja nõuete tasumise osas. 

Elatise nõude sundtäitmisele edastamisel ei ole seadusega ettemaksu tasumise võimalust 

ettenähtud, kuna tekkinud nõude alus on juba täitemenetluses. Sellest tulenevalt puudub 

riigipoolne garantii, siinkohal ettemaks, kohtutäiturile suunatud lisakohustuste täitmise 

tagamiseks. Toiminguid justkui juurde ei tekiks menetlusse juurde, tegelikkuses on olukord 

vastupidine. Kui varasemalt tuli jälgida ainult elatise tasumist, siis nüüd tuleb kohtutäituril 

anda igakuiselt teave muutusest edasi Sotsiaalkindlustusametile, et täitemenetlusaegse 

elatisabi nõude väljamakse summa oleks korrektne. 

Kui võlgnikul on kohtulahendiga määratud tasuma elatist seadusega ettenähtu määras, kuid 

ta tasub igakuiselt 100 euro, ei ole võimalik elatise saaja esindajal või elatise saajal elatisabi 

riigilt saada. Siinkohal on tekkinud võlgnikel teadlikus, et mitte riigile nõue üle lasta, tasuda 

vähemalt 100 euro. Võlgnik peab arvestama ka kohtutäituri tasudega, sest kohtutäituri 

arvestab enne sissenõudjale elatise edasikandmist makstud summast maha 

proportsionaalselt kohtutäituri tasud.  

Täitemenetlusaegse elatisabi määramisel, väljamaksmisel, arvestusel ja sissenõudmisel 

liigub informatsioon kolme osapoole vahel. Jättes siinkohal välja elatise sissenõudja, kuna 

täitemenetlusaegse elatisabi väljamaksmise aluseks on juba täitemenetluses sundtäitmisel 

olev elatise nõue ja elatise täitemenetlusse andmisel või täitemenetluses olles esitatud 
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sissenõudja taotlus riigipoolse elatisabi saamiseks. Kohtutäitur peab igakuiselt korrektset 

arvestust elatise maksmise osas, mille tulemusel on võimalik esitada 

Sotsiaalkindlustusametile makseteatis ettepanekuga elatisabi väljamaksmiseks. 

Makseteatisesse on märgitud elatise saaja andmed ja summa, mille osas tuleb 

Sotsiaalkindlustusametil elatisabi välja maksta. Makseteatis liigub infosüsteemi teel, see 

on oluline, kuna Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS2 kontrollib automaatselt 

makseteatises oleva informatsiooni korrektsust – elatise saaja, elatise esindaja andmed, 

nende seotus. Peale andmete kontrolli edastatakse makseteatis finantssüsteemi, kus makse 

liigub e-riigikassasse ja genereeritakse maksekorraldus. Kohtutäitur on kohustatud peale 

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljamaksete tegemist küsima infosüsteemi kaudu algselt 

esitatud makseteatistele vastused, kas väljamaksed nimetatud teatiste alusel teostati. 

Kohtutäitur saab infosüsteemist kas JAH või EI vastused. Esimese väljamakse teostamise 

järel, kui kohtutäituri on küsinud makseteatistele vastused ja saanud raporti, edastab 

Sotsiaalkindlustusamet teavituse, kus on märgitud, et elatisabi nõuded tuleb liita 

kohtutäituri menetluses oleva elatise nõudega. Nimetatud klausel edastatakse ainult 

esimese väljamakse järgselt. Siinkohal on tekkinud kohtutäituritel kahtlus, kas nimetatud 

klausel on piisav alus elatisabi nõude täitemenetlusse liitmisel, puuduvad sundtäitmisel 

alusdokumendid. Aluseks on aga seadusega märgitud juba menetluses oleva elatise 

võlgnevus. Kohtutäitur ei alusta uut menetlust, täiturile ei ole ka kohustust isikule edastada 

uuesti täitedokumente. Kohtutäitur lisab täitetoimikusse juurde teise sissenõudja, siinkohal 

riik. 

Täitemenetlusaegne elatisabi määratakse Sotsiaalkindlustusameti toiminguga ning see 

tehakse kohtutäiturite teatavaks läbi infosüsteemide, sellekohane säte on kirjas 

Perehüvitiste seaduses § 52 lg 5 ja 6. Sellest tulenevalt ei tehta eraldi otsust elatisabi 

määramise osas. 

Kui elatisabi määramise toimingud on teostatud, on sellega seoses nõue üle läinud riigile 

ehk Sotsiaalkindlustusametile. Makseraportis on kirjas lause täitemenetlusaegse 

elatisabinõude riigile ülemineku kohta, loetakse täitemenetlusaegse ühinemisavaldus 

tehtuks, seda sätestab Perehüvitiste seadus § 58 lg 3. Eraldi avaldus täitemenetluse 

algatamise või ühinemiseks kohtutäiturile ei koostata ega edastata.  

Sotsiaalkindlustusameti avaldus täitemenetlusaegse elatisabi ühinemiseks menetluses 

oleva elatisega saadetakse makseraportiga, mis sisaldab järgmisi andmeid: 
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 Maksekorralduse number – tekib peale Sotsiaalkindlusameti poolset väljamakse 

teostamist elatise saajale 

 Täiteasja number – kohtutäituri poolt makseteatises märgitud menetluses oleva 

elatise täitetoimiku number 

 Makse õnnestumine – raportis „JAH“ 

 Väljamakse summa  

 Makse teostamise kuupäev  

 Mittemaksmise põhjus – kui raportis on „EI“, on märge juures, millistel asjaoludel 

väljamakset ei teostatud 

 Taotlus riiginõude ühinemiseks lapse elatise täitemenetlusega – alus menetluses 

oleva elatise täitetoiminguga menetluse liitmine 

 Täiteasja viitenumber – viitenumbrid on unikaalsed ja tekivad vastavalt 

täitetoimikule 

JAH vastused tähendavad kohtutäituri poolt edastatud makseteatise aktsepteerimist 

Sotsiaalkindlustusameti poolt  ja selle aluselt teostatakse makse viidatud elatisabi saajale.  

EI vastused tähendavad kohtutäituri poolt edastatud makseteatises vastuolu, millest 

tulenevalt ei ole võimalik väljamakset Sotsiaalkindlustusameti poolt elatisabi saajale teha.  

EI vastused võivad olla tingitud: 

 Kui taotleja on surnud; 

 Kui võlgnik on surnud; 

 Kui taotleja ja lapse vaheline hooldusõigus ei ole kehtiv; 

 Kui taotleja ei ole vanem ega eestkostja; 

 Kui lapse elukoht ei ole eesti;    

 Konto number ja saaja nimi ei vasta; 

 Laps on täisealine; 

 Laps ei õpi 

 

Kohtutäitur kontrollib kõiki EI vastuse saanud teavitusi üle, seda nii Rahvastikuregistrist 

(RR), koolide infosüsteemist (EHIS) kui ka elatisabi taotleja enda käest. Taotleja käes 

kontrollitakse üle makse rekvisiidid ja makse saaja andmed.  
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Peale elatisabi nõude elatise täitetoimikuga sidumist on kohustatud kohtutäitur edastama 

läbi infosüsteemi nõuded Riigi Tugiteenuste Keskuse infosüsteemi arvestusse NAP. 

Suurimaks probleemiks on siinkohal, et kõik kohtutäiturid ei kasutada infosüsteemi, mis 

võimaldaks eelnimetatud toimingut teostada. Kohtutäituritele on küll loodud ühtne 

infosüsteem eTäitur, kuid paljud täiturid seda ei kasuta ja seega ei ole võimalik digitaalselt 

korrektselt andmevahetust asutustega teostada. Seadusest tulenevalt on kohustus elatisabi 

nõuete üle arvestuse pidamine sätestatud Riigi Tugiteenuste Keskusele, tekivad korrektsete 

nõuete arvestusse jõudmisel takistused infosüsteemide puudulikust kasutamisest. 

Kohtutäiturid koostöös KOJA’ga on alustanud uue ja menetluslike osapooli rahuldava 

infosüsteemi arendusega, mis peaks kiirendama ja tõhustama nõuete ja laekumiste teabe 

liikumist digitaalselt. 

Informatsioon süsteemide vahel liigub x-teed pidi, see tähendab, et ühes süsteemis 

sisestatakse metaandmed teise süsteemi vajalike väljade täitmiseks. X-tee on loodud riigi 

infosüsteemide andmevahetuseks tagamaks turvaliste andmete liikumist digitaalselt 

interneti põhisel vahendusel. Tegemist on tehnilise ja organisatsioonilise keskkonnaga, 

mille aluselt on turvaliselt võimalik andmeid vahendada asutustel ja inimestel. Riigi 

andmekogud säilitatakse ja andmeid töödeldakse samuti tänu x-tee turvalisuse 

võimalustele. (Tupay, 2015, 164) 

Täitemenetlusaegse elatisabi väljamaksmisega ja selle liitmisega kohtutäituri menetluses 

oleva elatise nõudega on riigipoolne kohustus kohustatud isikule edastama vastavasisuline 

teatis nõude riigile ülemineku kohta. Teavituse edastamise kohustus võlgnikule nõude 

ülemiku kohta kolmandale isikule tuleneb Võlaõigusseadusest § 169 lõikest 1, mis sätestab, 

kui võlgnik täitis kohustuse nõude loovutanud võlausaldajale ja ta ei teadnud ega pidanudki 

kohustust täites nõude loovutamisest teadma, loetakse, et ta on kohustuse täitnud õigele 

isikule.  

Täitemenetlusaegne elatisabi aegub 10 aasta peale väljamakse tegemist 

(Sotsiaalkindlustusamet, 2019), seega kui igakuiselt tehakse väljamaksed, siis on ka 

igakuine makse kuu võrra pikem aegumisel.  

Kohtutäiturid edastavad jooksvalt arestimisakte MTA süsteemi, eristatavad on tavalised 

arestimisaktid (KT) ja elatisnõude arestimisaktid (KTE). Arestimisakti alusel on küll isiku 

maksukohustuslase ettemaksu konto arestitud, kuid seal olevad rahad ei liigu automaatselt 
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arestimisakti aluselt kohtutäituri menetlusarvestusse. Arestimisakti täidetakse 

tagastusnõuete arvelt. Seega tekib olukord, kus isikul on varasemalt enamtasutud või 

muudel asjaoludel tema MTA maksukohustuslase ettemaksukontol raha, isikul on 

elatisnõue ja elatisabi nõue. Elatisnõude osas on kohtutäitur edastanud arestimisakti, kuid 

kuna isik ei küsi tema kontol olevat raha tagasi, liigub raha hoopis elatisabi nõude katteks. 

Seda vastavalt MKS § 105 lg 6 aluselt, kuigi elatisnõue on kõigist nõuetest eespool. 

Siinkohal on tegemist MTA programmi erisusega, kohtutäiturite poolt on aga tegemist 

seaduse rikkumisega.  

Seisuga 31.12.2018 on Riigi Tugiteenuste Keskuse poolsete andmete põhjal tehtud 

väljamakseid täitemenetlusaegse elatisabi osas 6 211 421,71 eurot. Kohustatud isikuid, 

kelle osas peetakse arvestust täitemenetlusaegse elatisabi nõuete osas on 3531 isikut. 

Siinkohal ei ole arvestust eraldi täpselt nõuete  ja täitetoimikute arvude osas. Kuni 2012 

aastani oli kohtutäituritel ühes täitetoimikus arvestuses mitu last, peale seda on iga lapse 

osas eraldi täitetoimik. Väljamakstud elatisabi saldo ja isikute võrdluses on keskmiselt ühel 

isikul elatisabi võlgnevus üle 1700 euro.  

Täitemenetlus kestab niikaua kuni võlgnevus riigi ees on tasutud või lõppenud muudel 

aluselt, näiteks isiku surmaga ja pärijad puuduvad. Kui elatise saaja esitab kohtutäiturile 

taotluse täitemenetluse lõpetamiseks elatise võlgnevuses, siis kohtutäitur saab ainult 

osaliselt täitemenetluse lõpetada. Menetlus jätkub täitemenetluseaegse elatisabinõude 

sundtäitmises (Lisa 1). Menetlus jätkub ka kohtutäituri tasude osas. 

Pankrotimenetluse lõppemisel ja peale seda toimuval isiku kohustustest vabastamise 

menetlemisel ei ole elatisnõue eelisseisus, see on ainuke erandlik olukord, kus elatisnõue 

käitub samamoodi nagu iga teine nõue, mis kohustustest vabastamise ajal tuleb täita. 

Pankrotimenetluses ja kohustustest vabastamise menetluses täidetakse nõudeid 

Pankrotiseaduse alusel.  

Isiku surmaga ei lõppe täitemenetlusaegse elatisabinõude täitemenetlus sisuliselt, toimub 

pärimismenetlus. Pärimine on vara, reeglina kohustuste ja õiguste üleminek isiku surma 

korral uutele õigussubjektidele ehk pärijatele (Mikk, 2012, lk. 9). Kuna elatisabi on oma 

õiguslikult vormilt tsiviilnõue, rakenduvad nimetatud nõudele samaväärsed õiguslikud 

vormid nagu teistele tsiviilõiguslikele nõuetele. Sellisel juhul lähevad elatisabinõuete 

võlgnevused üle pärandi saajale, kellelt esmaselt on pärandaja alanejad sugulased ehk siis 
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pärandaja lapsed. Kui pärijaks on üks laps, kellele pärandajal oli kohustus elatist maksta ja 

kelle osas tasus Sotsiaalkindlustusamet täitemenetlusaegset elatisabi, ei lähe pärandiga 

nõue üle sellel ainsale lapsele. Kui lapsi on rohkem, pärivad teised lapsed nõuded, seda 

loomulikult juhul, kui pärijad võtavad pärandi vastu. Siinkohal oleks mõistlik pärandist 

loobuda, kuna kui tekkisid elatisvõlgnevused ja elatisabi väljamaksed, sellest omakorda 

võlgnevused riigile, järelikult puudus pärandajal ka vara. Pärimisega lähevad pärandaja 

võlgnevused üle pärijatele, esmased pärijad on alanejad sugulased, kelledeks on lapsed. 

Elatisabi võlgnevused on päritavad ja seega peavad lapsed maksma pärandaja elatisabi 

võlgnevusi, välja arvatud see laps, kellele oli elatisabi määratud. Kohtutäitur lõpetab 

täitemenetluse, kuid riik peab siinkohal tuvastama, kas isikul on pärijaid ja suunama 

nõuded pärimismenetlusse. Selliselt üks üheselt tsiviilasjade pärimissüsteem on 

täitemenetlusaegsete elatisabinõuete osas ebaratsionaalne, kuna pärijad ei tohiks saada 

koormavaid kohustusi tasumata elatisabinõuete osas.  

Protsesside kirjeldus annab sisulise ülevaate täitemenetluses toimuvate toimingute 

tegevusest ja informatsiooni liikumisest. Sellest tulenevalt analüüsida ja teha järeldusi 

protsessi lihtsusest või keerukusest. Andes hinnangu täitemenetlusaegsete elatisabinõuete 

menetlemisele, leiab töö autor, et toimingud vajavad kohandamist ja parendamist nii nõuete 

liikumises kui ka infosüsteemides. Töösse sisse toodud kohtumenetluseaegsete elatisabide 

väljamaksete ülevaade on võrdluseks kahe erineva elatisabi menetluste läbiviimisest. 

Kohtumenetlusaegne elatisabi on seotud kohtumenetlusega elatise määramisel, 

täitemenetlusaegne elatisabi on seotud täitemenetluse läbiviimisega elatise tasumisel.  

 

2.2 Täitemenetlusaegsete elatisabi nõuete sissenõudmisega seotud 

probleemid 

Lõputöö üheks uurimisküsimuseks tõstatatud probleemid kahe erineva sissenõudja nõuete 

menetlemisel ühe täitetoimiku raames on täitemenetlusaegsete elatisabinõuete protsessi 

kirjelduses selgelt tajutavad. 

Praeguse süsteemina täitemenetlusaegse elatisabinõuete sundtäitmine, on autori arvates 

ebaefektiivne ja kohtutäitureid liigselt koormav. Täitemenetlusaegne elatisabi on vähemalt 

täitnud eesmärki, et elatist saama kohustatud laps saab osagi raha kätte.  
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Kohtutäituritele on pandud juurde nõudmised, samas ei ole antud juurde kohtutäituritele 

võimalusi nende nõudmistega efektiivselt tegeleda. Autor märgib siinkohal ära ettemaksu 

teema, kui tavaliste riiginõuete sundtäitmisele edastamisel tasutakse kohtutäiturile 

ettemaksu, siis täitemenetluseaegsete elatisabinõuete osas alus puudub. Näiteks kui isikule 

kuulutatakse välja füüsilise isiku pankrot või kui isik sureb, siis täitemenetluse lõpetamisel 

kohtutäitur ettemaksu sissenõudjale ei tagastata ja saab osaliseltki kaetud menetlusega 

tehtud kulutused. Täitemenetluseaegsete elatisabinõuete osas tehtud kulutuste puhul 

tagatised puuduvad.  

Täitemenetlusaegsete elatisabinõuete tagasimaksed riigile hakkavad toimuma alles peale 

elatise võlgnevuse täielikku tasumist. Elatis on igakuine makse ja elatise võlgnevused 

elatist maksma kohustatud isikutel on teadaolevalt suured summad (Kohtutäiturite ja 

Pankrotihaldurite Koda, s.l.), pikeneb seetõttu ajaline periood riigile tagasimakstavate 

elatisabinõuete osas. 

Kui eraõiguslike nõuete täitmise tagamiseks on riigipoolne roll vaid seaduste kaudu tagada 

õiguskaitset ja õiguskorda, siis täitemenetluseaegsete elatisabinõuete sundtäitmisel on 

tegemist ka avalik-õiguslike nõuete sundtäimisega. Seega tuleb täita riigil iseenda nõudeid 

läbi kohtutäituri, kuid siinkohal ei ole eelises riiginõuded, vaid eraõiguslikud nõuded, kuna 

elatis on täitemenetluses esmasel järjekorral.  

Näitlikustamiseks on koostatud joonis 2, kus on välja toodud, et nii avalik-õiguslik isik kui 

eraõiguslik isik suunavad nõuded täitmisele kohtutäiturile, kes liidab need ühte toimikusse. 

Kohustatud isik alustab täitemenetluse raames nõuete tasumisega, esmalt täidab 

kohtutäituri eraõiguslikud nõuded, seejärel avalik-õiguslikud nõuded.  
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Joonis 2. Elatise ja täitemenetlusaegsete elatisabinõuete ning tasumiste liikumine süsteemis 

(autori koostatud). 

Täitemenetlusaegsete elatisabinõuete menetlemisega seoses on läbi viidud küsitlus 

kohtutäituritega tuvastamaks põhilised kitsaskohad süsteemis. Kuna kohtutäiturid on need, 

kelle esmase teatise alusel elatisabi välja makstakse ja need, kes peale väljamakset liidavad 

elatisabi elatisvõlgnevuse täitemenetlusse. 

Kohtutäituritel on kohustus jälgida kahe sissenõudja nõuete laekumisi, kuna tavaliselt 

elatise võlgnevuse tasumisega koheselt täitemenetlust ei lõpetata, on oluline jälgida, et 

tasutud saaks ka elatisabinõuded riigile. See suurendab oluliselt kohtutäiturite töömahtu. 

Ülevaatlikuma info saamiseks täitemenetlusaegsete elatisabinõuete menetlemisel 

täitemenetluses edastas autor küsimustiku kohtutäituritele. Kohtutäiturite valik oli 

juhuvalim, edastati 20le kohtutäiturile küsimustik ja vastused sai autor kuuelt kohtutäiturilt 

(LISA 1). Küsimustik on koostatud avatud vastuste vormis ja on viidud läbi perioodil 

01.02-15.03.2019.  

Analüüsides kohtutäituritele edastatud küsimusi ja nende vastuseid, on kohtutäituritel 

üldhinnangul sarnased probleemid ning sarnased ettepanekud.  

Kohtutäituritelt küsides, kas elatisnõude riigile üleminekuga seoses on pandud tähele 

elatise võlgnevuse tasumise osakaalu suurenemist, tuli vastusteks, et suurenemise tendents 

Avalik-õiguslik isik 
– täitemenetlusaegne 

elatisabinõue 

Eraõiguslik isik 
– elatise nõue 

Kohtutäitur 

Nõude 
algatamine, 

nõude 
liitmine 

1 täitetoimik 
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puudub. Üldjuhul on võlgnikeks isikud, kellel ei ole vara ja on nii või teisiti kroonilised 

võlglased.  

Kohtutäituri nr 2 vastus: „Kahjuks ei ole täheldanud, pigem vastupidi. Kohati on olukorrad, 

kus elatise võlgnikud teavad, et elatisabi makstakse ja selle tulemusena ei tasuta igakuist 

elatist, sest riik maksab osaliselt. Võlgnikud ei ole teadlikud elatisabi maksmise 

tagamaadest“ 

Teisalt arvavad elatise võlgnikud, et küll riik maksab nende eest elatist, kasvõi osaliselt, 

teadmata tegelikke mittemaksmise tagamaid. Autorile teadaolevalt on tagamaad osaliselt 

näha 2018 aasta tuludeklaratsiooni täitvate isikute osas, kuna täitemenetlusaegsed 

elatisabinõuded on isikutele nähtavad eMaksuameti süsteemis alates 2018 aasta teisest 

poolest ja tuludeklaratsiooni täites võlgnevusi enamjaolt märgatakse. Sel juhul ei ole 

võimalik hoida kõrvale elatisabi tagasimaksmisest. Tulumaksu tagastustaotlustest 

täidetakse esmajärjekorras elatisvõlgnevus ja seejärel elatisabi võlgnevus, siis olukorras, 

kus kohtutäitur on jätnud esitamata Maksuametisse elatisnõude arestimisakti, liigub 

süsteemis raha elatisabi võlgnevuse katteks esmaselt.  

Autori arvates on oluline, et kohtutäiturid uuendaksid ja edastaksid elatisvõlgnevuste 

arestimisakte MTA süsteemi järjepidevalt. See tagab olukorra, kus MTA süsteemis on 

arestitud just hetkel elatisvõlgnevuses oleva summa ning välistaks olukorra, kus isik tehes 

tagastustaotlus, saaks ekslikult raha tagasi. 

Sotsiaalkindlustusameti poolt välja makstud täitemenetlusaegse elatisabi liitmisel elatise 

nõudega töökoormuse suurenemist täheldasid kõik vastanud kohtutäiturid. Toimingud, 

mida kohtutäiturid enne elatisabi väljamaksmist peavad tegema ja peale seda, on 

kohtutäiturite arvates liiga palju ja mingil määral kattuvad. Esmase toiminguna kohtutäitur 

annab sissenõudjale, elatise saajale teada, et elatisabi maksmise eelduseks on elatise 

mittemaksmine, see, et elatise võlgnevus on täitemenetluses, ei tähenda veel, et elatist 

kohustatud maksma isik ei tasuks elatist. Kohtutäituril on oluline kindlaks teha ja selgitada, 

et otse tasumine elatise saajale on vajalik fikseerida kohtutäituri juures.  

Kohtutäitur nr 5 vastus oli eriti otsekohene viidates süsteemi bürokraatlikkusele: „Minu 

hinnangul kasutab riik kohtutäiturit tasuta tööjõuna elatise kui ka elatisabi täitemenetlustes. 

Valimislubadusena hõisati välja positiivne kuvand valijatele ehk antud sihtrühmale, kuid 

nagu alati jääb kaadri taha keegi, kes antud valimislubadusi helpima peab. Üldjuhul on see 

maksumaksja, kuid antud juhul ka lisatööna kohtutäitur, kes on sisuliselt tasuta 
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raamatupidaja riigile ja elatise nõudjale. Riigi selline mahuka töölõigu enese kaelast 

vabakutseliste kohtutäiturite kaela ära korraldamine on kõikide kohtutäiturite arvates täiesti 

lubamatu.“ 

Võimalust, et sissenõudja, antud juhul elatise saaja või tema esindaja, saab otse elatist 

kohustatud isikult, on esinenud, kuid enamikel juhtudel sellisest otse maksmisest 

sissenõudjale kohtutäiturit teavitatakse. Kohtutäituritele esitatud küsimustikust selgus, et 

mitteteatamine otse elatise tasumisest esines alguses kui toimusid esimesed elatisabi 

väljamaksed, ei oldud teadlik tagajärgedest, et otse maksmine on tuvastatav. Kohtutäitur nr 

5 kirjeldas ühte juhtumit pikemalt: „Minul on konkreetselt teada üks juhtum, kuid ilmselt 

on juhtumeid millede kohta info täiturini ei pruugi jõuda. Teadaoleva juhtumi puhul tasus 

elatise maksja elatise välisriigi pangakontolt otse sissenõudjale, millest sissenõudja jättis 

kohtutäiturit teavitamata (antud sissenõudja oli muuseas esimene elatisabi taotleja 

kohtutäituri nimistus, kes 02. jaanuaril 2017 oli kohtutäituri ukse taga ja soovis elatisabi 

taotlust esitada). Kohtutäitur sai info elatise maksmisest hiljem otse võlgnikult ning teavitas 

antud asjaolust Sotsiaalkindlustusametit, kes siis tasutud elatisabi osas tagastusnõude esitas 

elatisabi saajale.“.  

Siinkohal on selgitustöö väga oluline, et kui ei teavitata elatise otse tasumisest, tekib pärast 

olukord, kus alusetult elatist saanud isik peab tagasi maksma suuri summasid. 

Kohtutäituritel on võimalus valida arvestuse pidamisel kolme erineva süsteemi vahel, kaks 

süsteemi – ePristav ja eTäitur – on infosüsteemid, mida on võimalik liidestada teiste 

süsteemidega x-tee kaudu ning Taavi programm (Täitis), on kohtutäituril kasutatav 

arvestusprogramm, kus ei ole võimalik teostada x-tee liidestust teiste süsteemidega. 

Sotsiaalkindlustusameti poolt kasutatav SKAIS2 süsteem on liidestatud ja elatisabi 

väljamaksete makseteatiste ning nende väljamaksete kohta tehtud teavitused liiguvad 

liidestatavate süsteemide kaudu. Kohtutäituritel, kes kasutavad liidestatavaid süsteeme, on 

võimalik ilma liigse ajakuluta liita elatisabi väljamakse elatise toimikusse. Kohtutäituri, kes 

ei kasuta liidestatavaid süsteeme, peavad teostama elatisabi liitmise elatise toimikuga oma 

süsteemis käsitsi. Sellest tulenevalt esitas autor ka vastavasisulise küsimuse, kui palju ja 

kas süsteemid tekitavad probleeme või takistusi elatisabi elatise toimikutega liitmisel.  

Täiturid soovivad ühtset süsteemi. Kuigi algselt oli loodud Riigi Infosüsteemide Keskuse 

poolt eTäitur, kuid süsteemis jäid paljud täiturite poolsed arendussoovid teostamata. Üheks 

arendussooviks oli, et võlgnikel oleks võimalik jälgida oma võlgnevuse suurust, ilma 
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kohtutäiturile eraldi päringut tegemata. Kohtutäiturile ollakse loomas uut süsteemi, mis 

vastab just nende nõudmistele, seega on oodata süsteemide osas lahendusi. See parandab 

olukorda, kus kohtutäiturid ei pea oluliselt palju aega kulutama nõuete haldamisele, vaid 

saavad tegeleda toimingutega, mis on vajalikult füüsilise kohalolekuna. Näiteks vallasvara 

arestimised, väljatõstmised, kohtumenetlustes osalemised. 

Võlgniku pankrotiga seoses toimub täituritel arvestus üheselt. Täitemenetlus lõpetatakse ja 

elatise ning elatisabi nõuded ei ole erandiks.  

Suurimateks probleemideks seoses täitemenetlusaegsete elatisabi väljamaksetega peavad 

kohtutäiturid töömahu suurenemist ja ühtse korrektselt töötava elektroonilise süsteemi 

puudumist. 

Kohtutäiturite poolne ettepanek koormuse vähendamiseks on, et Sotsiaalkindlustusamet 

peaks peale esimese makseteatise saamist edasi igakuiselt tegema kohtutäiturile päringu, 

kas on toimunud tasumisi ning vastavalt sellele tegema väljamakse ja kohtutäiturile 

sellekohase informatsiooni edastama.  

Kuigi elatisabi süsteemi loomisel oldi Justiitsministeeriumi ja teiste asutuste (nt Eesti 

Advokatuur, Lastekaitse Liit), kelle poolt tuli ettepanek elatise mittemaksmisega seotud 

olukorra parendamiseks, üldistel seisukohtadel, et olukord paraneb, kui riik sekkub 

suuremal määral elatise maksmise süsteemi, aidates igakuise maksega elatist saama 

kohustatud isikut ning tegeledes seejuures elatise võlgnikuga, kuna nõue on riigile üle 

läinud (EESTIS VÄLJA MÕISTETUD ELATISE SISSENÕUDMISE ÕIGUSLIKUD 

PROBLEEMID magistritöö, 2017 lk. 5). Praegusel hetkel, kui täitemenetlusaegse elatisabi 

süsteem on toiminud kaks aastat, ei ole tulemused paranenud. Seda saab väita täiturite 

poolselt, sest tegelikkuses tegeleb aktiivselt kohtutäituri endiselt elatise võlgnevusega, 

millele on lisandunud omakorda elatisabi võlgnevus. Riigile üle läinud võlgnevusega ei 

tegele riik aktiivselt ise, vaid ainult haldab nõudeid. Menetlemine on kohtutäituritel, kes 

peavad jälgima elatisvõlgnevus on tasutud, saaks tagastatud riigile ka elatisabi võlgnevus.  

Üheks lahenduseks oleks olnud üldine elatise võlgnevuse üleminek riigile. Kui elatist 

maksma kohustatud isik ei ole tasunud oma võlgnevust kohtutäituri vahendusel, vaatamata 

kohtutäituri pingutustele seada piiranguid vastavalt täitemenetluse seadustikule ja seetõttu 

on asunud riigi tasuma isiku eest elatisabi, mida küll mõistetakse tagasi, kuid läbi 

kohtutäituri. Seega, kui Sotsiaalkindlustusamet teeb vastavalt kohtutäituri makseteatisele 

täitemenetlusaegse elatisabi väljamakse, läheb kogu elatise võlgnevus riigile täies ulatuses 
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üle. Kohtutäitur lõpetab menetlemise. Kahjuks puuduvad riigil vastavad ressursid, Riigi 

Tugiteenuste Keskusel, mis praegusel hetkel haldab elatisabi nõudeid, puuduvad 

maksuhaldurile sarnased täitetoimingute õigused. Elatisnõude täitemenetluses on 

kohtutäituri kohustatud elatise võlgnikule vähemalt iga kahe kuu tagant tegema päringu, 

kuidas võlgnik kavatseb võlgnevust likvideerida (Täitemenetluse seadustik, 2005 § 26). 

Riigil oleks süsteemis võimalik edastada iga kahe kuu tagant vastavasisuline päring või 

teavitus kohustusest võlgnevuse likvideerimise tagamise kohta. Kui täitemenetlusaegne 

elatisabi on avalik-õiguslik nõue, siis praegusel hetkel tegeleb nõude sissenõudmisega 

kohtutäitur, kuid kui Riigi Tugiteenuste Keskusel oleks võimalus teostada maksuhalduriga 

sarnaseid toiminguid või kui nõudeid haldaks Maksu- ja Tolliamet, kuidas toimuks 

sissenõudmine kui elatise nõue on jätkuvalt kohtutäituri menetluses, samas on 

maksuhalduril võimalus teostada esmaseid täitetoiminguid. Antud olukorras võib tekkida 

elatisabi tasumise võimalus enne elatise võlgnevuse tasumist, kui näiteks kohtutäituri ei ole 

enne MTA aresti jõudnud edastada elatise võlgnevuse aresti. Kui kiiresti keegi tegutseda 

jõuab, nii kiiresti ka võlgnevused tasutud saavad.  

Üheks probleemiks on alusetult väljamakstud täitemenetlusaegsete elatisabide maht, see 

näitab, et elatise saajad ei ole piisavalt teadlikud asjaoludest kui jäetakse kohtutäiturit 

teavitamata, et ollakse saanud otse elatist maksma kohustatud isikult elatist. Näiteks jaanuar 

kuni november 2018 oli alusetult väljamakstud elatisabi 80le elatise saajale kogusummas 

12 243 eurot (autori teave). Siinkohal on oluline, et nii kohtutäitur kui ka 

Sotsiaalkindlustusamet teeksid teavitustööd. Kõige suurem tagasimakstav summa on olnud 

1200 eurot (autorile teadaolev), mis ei ole kindlasti ettekirjutuse saajale ehk elatise saajale 

positiivne. Kokkulepped saavutatakse tagasimaksmise osas, koostatakse maksegraafik. 

Ettekirjutus edastatakse elatise saajale/esindajale Sotsiaalkindlustusameti poolt, sellele on 

võimalik esitada vaie, ettekirjutus jõustub 30 päeva jooksul (Lisa 3). 

Eesti on väike riik, mistõttu ei tohi olla killustatust. Oluline on erinevate struktuuride 

vaheline paindlikkus, koostöö ja informatsiooni vahetus. Ametiasutuste ja ministeeriumite 

vaheline koostöö ning strateegiliste plaanide koostamisel on oluline õiguslike vahendite ja 

otsuste tegemisel prioriteetide seadmine. Oskus ja võimalus avaliku halduse paremaks 

muutmine. (OECD, 2011, p. 16) Sellest tulenevalt on oluline, et vabakutselised 

kohtutäiturid ja riik teeksid omavahel suuremat koostööd, tooksid välja probleemid ja 

puudused ning looks uusi ja paremaid võimalusi efektiivselt toimiva täitemenetluse 

parendamiseks või loomiseks. Koostöö ametkondade vahel nii õigusloome muutmisel ja 
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loomisel kui ka selle rakendamine nii sissenõudja kui ka täitja seisukohalt, hinnata tuleb 

kõigi osapoolte tegevusvajadusi. 

Eestil on olemas hea haldussuutlikus ja võime viia läbi avaliku halduse reforme, viies need 

kooskõlla riiklike prioriteetidega ja võtte arvesse EL liikmelisust (Drechsler, 2004, p. 393). 

Autori arvates võiks analüüsida veel põhjalikumalt teiste liikmesriikide täitemenetluse 

süsteemi, kuidas toimub elatiste sissenõudmine, riiklike elatiste maksmine ja 

tagastusnõuete täitmine. Kui palju on toimunud muudatusi, et leida ja kas on leitud 

efektiivseim viis tõhusaks täitemenetluse läbiviimiseks elatisabi tagastusnõuetes.  

Tõhusama ja efektiivsema täitemenetluse läbiviimine täitemenetlusaegsete elatisabinõuete 

sundtäitmiseks saab toimuda parema koostöö ja informatsiooni vahetusel riigi ja 

kohtutäiturite vahel. Arvesse tuleks võtta kohtutäiturite poolseid ettepanekuid.  

Järeldustena protsessi parendamise ja muutmise osas toob autor välja alljärgnevad punktid:  

1. Peale esmast täitemenetlusaegset elatisabinõude väljamakset hakkab tegema 

SKA päringuid kohtutäiturile elatisvõlgnevuse tasumiste kohta. Päringut saab 

teostada peale esmast väljamakset, kuna kohtutäituri vahendusel on esitatud 

täitemenetlusaegse elatisabinõude saamise taotlus.  

2. Infosüsteemide täiendamised nii riigi kui ka kohtutäituri poolselt. Kõrvale peaks 

jääma edasi-tagasi liigse informatsiooni liigutamine, sellega seoses võib osa 

olulist teavet kaotsi minna. Peamine, mis tundub autori arvates üleliigsena, on 

„JAH“ vastuste küsimine. Kohtutäitur peab tegema ära esmase tuvastamise, kas 

isikul on alust saada täitemenetlusaegset elatisabi ja kas on täidetud muud 

eeldused – isik on elus, õpib, pangarekvisiidid on vastavuses saaja andmetega. 

3. Koostöö nii kohtutäituri kui riigi ja kohtutäituri ja võlgniku ning kohtutäituri ja 

elatist saama kohustatud isiku või tema esindaja vahel peaks olema tunduvalt 

efektiivsem, informatiivsem ja kiirem. 
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KOKKUVÕTE 

Avalik-õiguslikud nõuded ja eraõiguslikud nõuded tulenevad seadustest ning on 

kohustuslikud täita. Nõuete tähtajaks tasumata jätmisel suunatakse need täitemenetlusse, 

maksuhaldur teostab esmased täitemenetlusega seotud toimingud maksude osas, muud 

avalik-õiguslikud nõuded suunatakse maksetähtaja möödudes kohtutäiturile 

sundtäitmisele. 

2017. aastast Sotsiaalkindlustusameti välja makstavad täitemenetlusaegsed 

elatisabinõuded, mis lähevad väljamaksmise hetkest üle riigi arvestusse ning mille osas 

teostab sundtäitmist täitemenetluse alusel kohtutäitur, liites nimetatud nõude menetluses 

oleva elatisvõlgnevusega, on toonud menetluspooltele protsessis erinevaid probleeme ja 

takistusi. Suurimaks probleemiks on kohtutäituri poolselt töömahu suurenemine, nõuete 

tasumise jälgimise arvestus, tegemist on kahe erineva sissenõudjaga – avalik-õiguslik ja 

eraõiguslik isik. Protsess on „pingpongilik“, toimingute teostamisel liigub informatsioon 

elatisabi väljamaksmiseks ja sellest tulenevad nõuded  esmalt kohtutäiturilt SKA’le, 

seejärel tagasi kohtutäiturile ja edasi RTK’le. Liiga palju edasi-tagasi liigutusi, ohukoht on, 

et info läheb osaliselt kaduma. Palju mõjutab ka ühtse infosüsteemi puudumine, just 

kohtutäiturite poolelt. 

Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet. Eesmärk oli välja selgitada 

täitemenetlusaegsete elatisabinõuete menetlemise protsessi peamised probleemid ja välja 

tuua võimalikud lahendused. Töös on antud ülevaade riiginõuete olemusest, samuti on 

antud ülevaade riiginõuete täitemenetlemisest. Analüüsitud on täitemenetlusaegsete 

elatisabinõuete sundtäitmist ja probleemidele tuginedes tehtud ettepanekuid 

täitemenetlusaegsete elatisabinõuete protsessi parendamiseks, osaliselt muutmiseks 

täitemenetluses.  

Esimeseks uurimisülesandeks oli anda ülevaade riiginõuete olemusest. Riiginõuded on oma 

olemuselt avalik-õiguslikud nõuded, maksud, trahvid, lõivud ja tulenevad seadustest. 

Riiginõuetest enamuse moodustavad maksud ning tulenevad Maksukorralduse seadusest. 

Trahvid ja rahalised karistused on sanktsioonid ning riigilõivud on tasud soovitud teenuse 

saamiseks, näiteks hagiavalduse esitamine kohtusse. Riiginõuded laekuvad riigieelarvesse 

ja on seetõttu olulised riigi rahanduse efektiivseks toimimiseks, kuna laekunud tulud 

tagavad isikutele õiguskindluse ning jagatakse vastavalt eelarvele. 
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Teiseks uurimisülesandeks oli anda ülevaade riiginõuete täitemenetlemisest. Nõuete 

täitemenetlusse suunamise eelduseks on nõude tähtajaks mittetasumine. Täitemenetlust 

viib läbi kohtutäitur tulenevalt Täitemenetluse seadustikust ja Kohtutäituri seadusest. 

Maksunõuete osas teostab esmaseid täitetoiminguid makshaldur – arestides võlgniku 

arvelduskontod, seades keelumärkeid registervaradele. Kui nimetatud toimingud ei ole 

andnud tulemusi ja nõue on otstarbeks, samuti isikule kuulub varasid, edastatakse nõue 

kohtutäiturile vara realiseerimiseks. Teiste riiginõuete puhul teostab kohtutäitur kõiki 

täitetoimingu raames teotatavaid menetlusi – arestib arvelduskontod, töötasud, seab 

keelumärked registervaradele. Täitemenetlus lõpeb kui nõue on rahuldatud või muudel 

asjaoludel, näiteks isik sureb, kuulutatakse välja pankroti, asutus likvideeritakse. 

Kolmandaks uurimisülesandeks oli analüüsida täitemenetlusaegsete elatisabinõuete 

sundtäitmist. Protsesside kirjeldus annab sisulise ülevaate täitemenetluses toimuvate 

toimingute tegevusest ja informatsiooni liikumisest. Sellest tulenevalt analüüsida ja teha 

järeldusi protsessi lihtsusest või keerukusest. Andes hinnangu täitemenetlusaegsete 

elatisabinõuete menetlemisele, leiab töö autor, et toimingud vajavad kohandamist ja 

parendamist nii nõuete liikumises kui ka infosüsteemides. Töösse sisse toodud 

kohtumenetluseaegsete elatisabide väljamaksete ülevaade on võrdluseks kahe erineva 

elatisabi menetluste läbiviimisest. Kohtumenetlusaegne elatisabi on seotud 

kohtumenetlusega elatise määramisel, täitemenetlusaegne elatisabi on seotud 

täitemenetluse läbiviimisega elatise tasumisel.  

Neljandaks uurimisülesandeks oli teha vajadusel ettepanekuid täitemenetlusaegsete 

elatisabinõuete täitemenetluse protsessi parendamiseks. Tõhusama ja efektiivsema 

täitemenetluse läbiviimine täitemenetlusaegsete elatisabinõuete sundtäitmiseks saab 

toimuda parema koostöö ja informatsiooni vahetusel riigi ja kohtutäiturite vahel. Arvesse 

tuleks võtta kohtutäiturite poolseid ettepanekuid. Peamised probleemid, mis esinevad kahe 

sissenõudja nõuete menetlemisel ühes täitetoimikus on nõuete tasumise arvestuse 

jälgimine. Kui siinkohal on eraõiguslik nõue elatisena esmasel tasumise järjekorral ja 

avalik-õiguslik nõue täitemenetlusaegse elatisabinõudena liigitub kui tavaline nõue, siis 

oluline on tähelepanu pöörata, et eraõiguslik nõue saaks esimesena tasutud, samuti kui 

eraõiguslik nõue lõpetatakse sissenõudja avalduse alusel, siis täitetoimikud nendel aluselt 

lõpetada ei saa. Kohtutäitur on kohustatud menetlema avalik-õiguslikku nõuet edasi kuni 

nõude täieliku rahuldamiseni või lõpetama muudel asjaoludel (isiku surm, pankrot). 
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Efektiivsema täitemenetluse läbiviimise võimaluste üheks märksõnaks on koostöö. 

Koostöö riigi, kohtutäituri, elatist maksma kohustatud isiku ja elatist saama kohustatud 

isiku või tema esindaja vahel. Kui on korrektne informatsiooni liikumine, alustades elatise 

võlgnevuse tekkimisest, oleks nõuete arv väiksem ja tasumiste maht suurem. Selle 

järeldusele on autor jõudnud asjaolul, et kui riik suudaks elatise tasumise osas probleemsete 

punktideni ja püüab mitte ainult karistades nendega tegeleda, oleks juba osaliselt võit. 

Inimestele tuleks lähemale tuua õigussüsteem ja õiguskaitse, võimalused mitte võlgadesse 

sattuda. Loomulikult on erandeid, kelle elatustase ei võimalda tasuda.  

Teiseks efektiivsema täitemenetluse läbiviimise võimaluseks on ühtse infosüsteemi 

arendamine kohtutäiturite poolelt. Riigil on toimivad infosüsteemid, mida vajadusel on 

võimalik edasi arendada. Kohtutäituritele ollakse loomas tõhusamat infosüsteemi, mis 

võimaldaks rahuldada kohtutäiturite vajadusi. 

Probleem, kuidas just ühes täitetoimikus efektiivselt kahe erineva sissenõudja nõudeid 

menetleda, siiski teatud määral jääb. Töömahtu saaks vähendada, viies osa ülesandeid üle 

riigile, näiteks elatise laekumiste küsimine kohtutäituritelt, millest tulenevalt on võimalik 

teostada täitemenetlusaegseid elatisabi väljamakseid.  

Avalik-õiguslike nõuete ja täitemenetlusaegsete elatisabinõuete erinevused menetluses: 

1. Riiginõuded jagatakse täitmisele edastamise hetkel automaatselt infosüsteemis, 

elatisabi nõudeid menetleb kohtutäitur, kelle juures vastava toimiku elatise 

võlgnevus menetlemisel on. 

2. Riiginõuete täitmisele suunamisel on vastavalt Kohtutäituri seadusele õigus 

küsida enne nõude täitemenetlusse võtmist ettemaksu, täitemenetlusaegse 

elatisabi menetlusse liitmisel nimetatud õigus puudub. 

3. Elatisabi menetlemise liitmise hetkeks peab kohtutäitur tegema omapoolselt palju 

lisatoiminguid, algatus elatisabi väljamaksmiseks peab tulema kohtutäiturilt, 

peale SKA poolt teostatud väljamakset on kohtutäituril vaja küsida vastused, kas 

väljamaksed said teostatud ja seejärel liitma elatise toimikuga. Riiginõuete osas 

saab laekumiste info, kui on toimunud tasumine otse sissenõudjale, sissenõudjalt 

ilma päringuta.  

4. Riiginõuete tasumisel on kohtutäituril kohustus sissenõudjale kui riigile 

laekumised edastada. Elatisabi osas tuleb eelnevalt kohtutäituril võlgnevuste 
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laekumised edastada elatist saama kohustatud isikule, seejärel teisele 

sissenõudjale ehk riigile. 

Eraõigusliku isiku poolne nõue ja avalik-õigusliku isiku poolne nõue on küll mõlemad 

sundtäidetavad, kui neid ei tasuda määratud tähtaja jooksul. Kuid otsustusvõimalus on 

eraõiguslikul isikul oma nõude üle suurem. Siinkohal on elatist saama õigustatud isikul 

võimalus loobuda nõude sissenõudmisest, saades kompromissile kohtutäituri vahenduseta, 

samuti on võimalik määratama ajaks anda nõusolek maksegraafiku koostamiseks, 

vähendada kokkuleppe alusel sissenõutavat summat. Avalik-õiguslikul isikul oma nõuete 

sissenõudmise määratlemisel sellist otsustusvõimalust ei ole, samuti ei ole võimalust 

määrata maksegraafikut määratama ajaks, loobuda üldse nõudest või omal algatusel nõuet 

vähendada. Kuna täitemenetlusaegsete elatisabinõuete osas on tegemist regressinõuetega, 

siis on riik väljamakse juba isiku eest teinud ning seetõttu on jääb kehtima kindla summa 

tagastusnõue.   
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SUMMARY 

Public and private claims are arising from laws and are mandatory. If the claims expiration 

date has passed, then they are forwarded to start enforcement proceedings, the tax authority 

carries out primary enforcement proceedings in terms of taxes, other public claims are 

forwarded to court bailiff for the compulsory enforcement. 

 

Starting from the year 2017, maintenance claims paid by the Social Insurance Board during 

the enforcement proceedings, and that go from the payment moment to the state account 

and for which enforcement is carried out by a bailiff under enforcement execution, 

attaching the claim to the pending maintenance debt, have brought to the parties different 

problems and obstacles in the process. The biggest problem is the increase in the workload 

of the bailiff, tracking of payments of claims, as there are two different claimants - public 

and private. The process is a "ping pong game", while performing operations, the 

information is moving from the payment of maintenance allowance and outgoing 

requirements first from bailiff to SIB, then back to the bailiff and further to State Support 

Center. Too many back and forth movements and the worst thing is that the information 

gets partially lost. The lack of a unified information system also has a great impact, as the 

information comes only from bailiff. 

 

Four research tasks were set up to achieve the goal of the work. The aim was to identify 

the main problems while processing maintenance claims during the enforcement 

proceedings and identify possible solutions. The work gives an overview of the nature of 

state requirements, there is also an overview of the enforcement procedures for state claims. 

Compulsory enforcement of maintenance claims during enforcement proceedings has been 

analyzed and suggestions have been made on the basis of problems to improve the process 

of maintenance claims during enforcement proceedings, to make some changes to the 

enforcement procedure. 

 

The first research task was to give an overview of the nature of state requirements. State 

requirements are public requirements, taxes, fines, fees that are derived from the law. The 

majority of state claims are taxes, that are derived from the Taxation Act. Penalties and 

financial penalties are sanctions and state fees are fees for requested services, such as 

bringing the action in a court. State fees make up the state budget and are therefore essential 
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for the efficient functioning of public finances, as the income ensures legal certainty for 

individuals and is divided according to budget. 

 

Another research task was to provide an overview of the enforcement procedures for state 

claims. Necessary condition for the commencement of enforcement proceedings is a failure 

to pay the claim on time. Enforcement proceedings are conducted by a bailiff according to 

Code of Enforcement Procedure and the Bailiffs Act. In the case of tax claims, the primary 

enforcement actions are carried out by the tax authority - seizure of debtor’s bank accounts 

by setting restrictions in the state register. If these actions have failed and the claim is still 

valid, then also the assets of the person are transferred to bailiff to be sold. In case of other 

state claims, the bailiff performs all enforcement actions of the procedure - seizes current 

accounts, wages, sets restrictions on property in the state register. The enforcement 

procedure ends when the claim is satisfied or in other circumstances, such as a person’s 

death, bankruptcy, or when the institution is liquidated. 

 

The third task was to analyze the enforcement of maintenance allowance during 

enforcement proceedings. The description of the processes provides a substantive overview 

of the activities of the enforcement proceedings and information-movement. Therefore, it 

is possible to analyze and draw conclusions about the simplicity or complexity of the 

process. By assessing the process of maintenance claim during enforcement proceedings, 

the author of the thesis finds that the operations require adjustments and improvements both 

in the claims process and in the information systems. An overview of legal aid during 

enforcement proceedings introduced in the work is to make a comparison between two 

different procedures for the receipt of maintenance allowance. Maintenance allowance 

claim during court proceedings is related to court procedures, the maintenance allowance 

claim during the enforcement procedure is related to the enforcement proceedings. 

 

The fourth research task was to make necessary proposals to improve the process of 

enforcement of maintenance claims during the enforcement procedure. Making more 

efficient and effective enforcement procedures of maintenance claims during enforcement 

proceedings can take place through better cooperation and exchange of information 

between the state and bailiffs. Proposals made by bailiffs should be taken into account. The 

main problems occurring in the claims of two claimants in one enforcement file is tracking 

settlement of claims. If a private claim now has higher priority than public claim, then it is 
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important to pay attention to the fact that the private claim would be paid first, as well as if 

the private claim is terminated based on claimant’s application, the enforcement files 

cannot be terminated based on the same grounds. A bailiff is required to proceed with a 

public claim until the claim is fully satisfied or terminated in other circumstances (death of 

the person, bankruptcy). 

 

One of the ways to make enforcement procedures more effective is cooperation. 

Cooperation between the state, the bailiff, the person liable for maintenance allowance and 

the debtor or his representative. If there is a correct flow of information, starting with the 

indebtedness, the number of claims would be lower, and the volume of payments would be 

higher. The author has come to this conclusion, that if the country was able to improve the 

weak points of maintenance claim process and not only to punish, then it is already a partial 

victory. People should be closer to the legal system, law enforcement and to the ways that 

prevent getting into debt. There are, of course, exceptions whose standard of living does 

not allow them to pay. 

 

Another possibility for more efficient enforcement is the development of a unified 

information system from bailiffs’ side. The state has functioning information systems that 

can be upgraded if necessary. Bailiffs could have more efficient information system to meet 

their needs. 

 

However, the problem of how to deal effectively with the claims of two different claimants 

in one enforcement file remains, to a certain extent. Workload could be reduced by 

transferring part of the tasks to the state, for example, claiming maintenance receipts from 

bailiffs, that will also make it possible to make payments during enforcement proceedings. 

 

Differences in proceedings between public claims and maintenance claims: 

1. State claims are automatically processed in information system, claims for 

maintenance are handled by a bailiff, who has initiated a file. 

2. When enforcing state claims, according to the Bailiffs Act, there is a right to ask 

for an advance payment before the commencement of enforcement proceedings. 

However, there is no such possibility in terms of maintenance allowance during 

the enforcement proceedings. 



 

48 

3. By the time of processing of maintenance allowance, the bailiff has to carry out a 

lot of additional actions, the initiative to pay the maintenance allowance must 

come from the bailiff. Besides the payment made by SIB, the bailiff needs to ask, 

whether the payments were made and then combine this information with the 

maintenance file. With regard to state claims, information about received 

payments can be obtained from the claimant without making a request. 

4. When the state claims are settled, the bailiff is obliged to forward the receipts to 

the claimant (state). In the case of maintenance allowance, the bailiff has to 

forward the receipts to the debtor, then to another claimant or state. 

 

Claim by both a private party and a public body are enforceable, if they are not paid within 

the set period of time. However, a private person has more possibilities regarding his or her 

claim. The person entitled to maintenance has a right to refrain from claiming and reach a 

compromise without the bailiff. It is also possible to set a time limit for the payment 

schedule, agree to reduce the amount. A public body do not have such decision-making 

possibilities, there is also no right to set a payment schedule for a specified period, to 

abandon the claim or to reduce the claim on his or her own initiative. Since there are 

recourse claims in terms of maintenance allowance during the enforcement procedure, the 

state has already made a payment for the person and therefore a claim for a certain amount 

remains valid. 
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Lisa 1. Kohtutäituri lõpetamise otsus, 
osaline 

 

 
 

KOHTUTÄITURI OTSUS 

Sissenõudja:  

Sissenõudja esindaja:  

Võlgnik:  

Kohtutäituri Andrei Krek büroos on menetluses elatisraha sissenõudmise täiteasi nr 066/2015/1578 … 
suhtes. 

Täitemenetluse algatamise aluseks on Viru Maakohtu 28.05.2015.a kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-156137 ja 
sissenõudja seadusiku esindaja …19.08.2015 täitmisavaldus. 

Nõude sisuks on elatisraha 195,00 eur/kuus, kuid mitte vähem kuipool Vabariigi 
Valitsuse 
kehtestatud kuupalga alammäära, alates 22.04.2015. a kuni … täisealiseks saamiseni, s.o kuni 02.07.2028. 
a. 

Sissenõudja seaduslik esindaja esitas 11.06.2018 kohtutäiturile avalduse täitemenetluse täiteasjas nr 
066/2015/1578 lõpetamiseks. 

Kohtutäitur vaatas avalduse läbi ja leidis, et täitemenetlus täiteasjas nr 066/2015/1578 kuulub 
lõpetamisele lapse … ees elatise nõude sissenõudmise osas. 

Vastavalt Täitemenetluse seadustiku § 49 lõikele 2 täitemenetluse lõpetamine ei piira sissenõudja õigust 
pöörduda uuesti kohtutäituri poole, kui täitedokumendist tulenev nõue on tegelikult täitmata. 
Sissenõudja ei või pöörduda uuesti kohtutäituri poole, kui ta on nõudest kirjalikult loobunud. 

Kuna sissenõudja seaduslik esindaja on 11.01.2017 taotlenud täitemenetlusaegse elatisabi saamist, 
jätkub täitemenetlus antud täiteasjas Eesti Vabariigi (Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu) ees elatise 
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nõude (väljamakstud elatisabi näol) ja sellele lisanduva kohtutäituri põhitasu sissenõudmise osas. 
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Perioodi 01.02.2017 kuni 31.05.2018 eest oli sissenõudjale väljamakstud elatisabi näol kokku 1565,74 
eurot Peale selle sissenõudmisele kuulub kohtutäituri põhitasu summas 366,00 eurot Kokku: 1931,74 
eurot 

Ülaltoodu alusel kohtutäitur otsustas: 

-  Lõpetada täitemenetluse täiteasjas nr 066/2015/1578 lapse … elatisnõude 
sissenõudmise osas; 

-  Jätkata täitemenetluse täiteasjas nr 066/2015/1578 riigipoolse elatisnõude summas 
1565,74 eurot ning kohtutäituri tasu summas 366,00 eurot sissenõudmise osas. 

Täitemenetluse seadustiku paragrahvi 217 lg 1 ja § 218 lg 1 kohaselt kohtutäituri tegevuse peale 
täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib täitemenetluse osaline esitada 
kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada 
saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest 
arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituribüroo asub. 
Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata 
ei saa. 

Kohtutäitur Andrei Krek 
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Lisa 2. Küsimused kohtutäituritele 

1. Kas olete täheldanud, et täitemenetlusaegse elatisabi väljamaksmisega seoses on 

elatiste tasumise osakaal suurenenud? Võimaluselt täpsustage vastust, mil määral. 

 

Kohtutäitur 1: „Ei ole suurenenud.“ 

 

Kohtutäitur 2: „Ei ole täheldanud. Üldine pilt on see, et need, kes maksid (kasvõi osaliselt), 

need tasuvad ka edasi; neid, kes ei maksnud, ei ole ka elatisabi maksma pannud. Võlgniku 

jaoks ei oma eraldi tähendust, kellel ta võlgu on, kas elatise saajale või riigile, kui tal 

niikuinii vahendeid ei ole.“ 

 

Kohtutäitur 3: „Kahjuks ei ole täheldanud, pigem vastupidi. Kohati on olukorrad, kus 

elatise võlgnikud teavad, et elatisabi makstakse ja selle tulemusena ei tasuta igakuist elatist, 

sest riik maksab osaliselt. Võlgnikud ei ole teadlikud elatisabi maksmise tagamaadest.“ 

 

Kohtutäitur 4: „EI“ 

 

Kohtutäitur 5: „Minu hinnangul positiivne mõju elatise tasumiste osas puudub.“ 

 

Kohtutäitur 6: „Ei ole suurenenud.“ 

 

2. Kas SKA poolt välja makstud täitemenetlusaegse elatisabi nõudega seoses, mis 

tuleb liita elatise nõudega, on Teie töökoormus suurenenud? Kui jah, siis kui olulisel 

määras? Kirjeldage lisandunud protsesse. 

 

Kohtutäitur 1: „Jah on suurenenud. Tuleb teha toiminguid, mille peale kulub terve päev, 

kuigi selle saaks vabalt teha SKA ise.“ 

 

Kohtutäitur 2: „Keskeltläbi on vaja igakuiselt töödelda ca 50 elatisabi taotlust. Tegemist on 

eraldi töölõiguga, kuid ma ei saa väita, et elatisabi nõuetega seose töökoormus oluliselt 

oleks suurenenud. Täituril tuleb lisada elatisabi avalduse andmed, ja igakuiselt edastada 

makseteated ja pärast vastuste saamist lisada need toimikusse. Üksikutel juhtudel tekib 
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probleeme. Saabuvate teadete (sissenõudja või võlgniku poolsete) alusel kanda otse 

sissenõudjale tasutud elatise maksed täiteasjas läbi.“ 

 

Kohtutäitur 3: „Töökoormus on mõnevõrra kindlasti suurenenud. Võlgnikule tuleb teatada, 

et sissenõudja on taotlenud täitemenetlusaegset elatisabi ning Tal on kohustus riigile 

elatisabi tagasi maksta. Enne teate edastamist palume SKA-lt tõendit (kinnitust) elatisabi 

tasumise kohta (periood,summa), et võlgnik oleks teadlik, mis perioodi eest elatsiabi tasuti. 

Nagu eelpool mainitud on töökoormus suurenenud ka selletõttu, et paljud ei ole teadlikud, 

et elatisabi maksti ning summa tuleb riigile tagasi maksta. Seejärel tuleb võlgnikule 

selgitada, mis alustel ja miks elatisabi maksti.“ 

 

Kohtutäitur 4: „JAH. Igakuiselt tuleb esitada SKAle makseteatised. Üle tuleb kontrollida 

kas võlgnik on tasunud elatist. Võtta vastu esitatud elatisabi taotlused ning nõustada 

sissenõudjaid. Kui miski jääb arusaamatuks pöördutakse küsimustega ka kohtutäituri 

poole.“ 

 

Kohtutäitur 5: „Minu hinnangul kasutab riik kohtutäiturit tasuta tööjõuna elatise kui ka 

elatiseabi täitemenetlustes. Valimislubadusena hõisati välja positiivne kuvand valijatele 

ehk antud sihtrühmale, kuid nagu alati jääb kaadri taha keegi, kes antud valimislubadusi 

helpima peab. Üldjuhul on see maksumaksja, kuid antud juhul ka lisatööna kohtutäitur, kes 

on sisuliselt tasuta raamatupidaja riigile ja elatise nõudjale. Riigi selline  mahuka töölõigu 

enese kaelast vabakutseliste kohtutäiturite kaela ära korraldamine on kõikide kohtutäiturite 

arvates täiesti lubamatu.“ 

 

Kohtutäitur 6: „Minu hinnangul kasutab riik kohtutäiturit tasuta tööjõuna elatise kui ka 

elatiseabi täitemenetlustes. Valimislubadusena hõisati välja positiivne kuvand valijatele 

ehk antud sihtrühmale, kuid nagu alati jääb kaadri taha keegi, kes antud valimislubadusi 

helpima peab. Üldjuhul on see maksumaksja, kuid antud juhul ka lisatööna kohtutäitur, kes 

on sisuliselt tasuta raamatupidaja riigile ja elatise nõudjale. Riigi selline mahuka töölõigu 

enese kaelast vabakutseliste kohtutäiturite kaela ära korraldamine on kõikide kohtutäiturite 

arvates täiesti lubamatu.“ 

 

3. Kas seoses täitemenetluseaegse elatisabiga on tulnud välja olukordi, kus tegelikult 

elatise saaja on saanud otse elatist, kuid pole sellest teavitanud kohtutäiturit, samuti pole 
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teavitanud elatist maksma kohustatud isik, et on tasunud otse elatist? Kui jah, kui suurel 

määral? Kirjeldage, kuidas antud olukorras täitur tegutseb. 

 

Kohtutäitur 1: „Jah. Kohtutäitur teavitab antud olukorrast SKAd.“ 

 

Kohtutäitur 2: „Jah, selliseid olukordi esines ja võib esineda ka tulevikus. Tegemist on 

üksikute juhtumitega, ja tavaliselt teadmatusest/unustamisest jmt. Pärast ühekordset 

esinemist ja kohtutäituripoolsete selgituste edastamist elatisabi saajatele , seda enam ette ei 

tule. Asjaga on seotud kaks poolt. Elatist maksev võlgnik on huvitatud õigest võla jäägist 

ja kindlasti mitte topelt kohustusest.“ 

 

Kohtutäitur 3: „Antud olukordi tuleb ikka ette. Elatisabi taotleja ei ole olnud kursis, et 

tasumised, mis toimuvad väljaspool täitemenetlust, nendest tuleb teavitada. Praktikas on 

välja kujunenud, et tasumistest teavitab üldjuhul taotleja, mitte elatist maksma kohustatud 

isik. Kui täitemenetlusaegset elatisabi hakati maksma, aastal 2017, siis olukordi oli 

kordades rohkem. Käesoleval hetkel võin antud olukord tekkida kord kvartalis, sest 

kohtutäitur elatisabi taotlemisega seoses selgitab, mis alusel makstakse ja mis alusel mitte 

(mis on taotleja kohustus). Kui selgub, et elatise saaja on saanud otse elatist, registreerime 

antud laekumise, selgitame ka taotlejale, et SKA edastab ettekirjutuse ebaõiglaselt makstud 

elatisabi kohta, seejärel teavitame SKA-d. SKA edastab ka kohtutäiturile teadmiseks 

ettekirjutuse, mille alusel elatisabi tuleb tagastada.“  

 

Kohtutäitur 4: „Kuna kohtutäituri vahenduseta on tasujaid vähe, siis massiline probleem ei 

ole. Aga kui on näha et võlgnik ikka tasub sissenõudjale elatist (enamjaolt on nt sissenõudja 

teavitanud tasumisest) ja konkreetse kuu kohta ei ole sissenõudja teadet saatnud, siis 

küsime ja helistame üle. Hetkel ei ole avastanud olukorda kus sissenõudja oleks saanud nii 

elatisabi kui elatise võlgnikult.“ 

Kohtutäitur 5: „Minul on konkreetselt teada üks juhtum, kuid ilmselt on juhtumeid millede 

kohta info täiturini ei pruugi jõuda. Teada oleva juhtumi puhul tasus elatise maksja  elatise 

välisriigi pangakontolt otse sissenõudjale, millest sissenõudja jättis kohtutäiturit 

teavitamata (antud sissenõudja oli muuseas esimene elatisabi taotleja  kohtutäituri nimistus, 

kes 02. jaanuaril 2017 oli kohtutäituri ukse taga ja soovis elatisabi taotlust esitada). 

Kohtutäitur sai info elatise maksmisest hiljem otse võlgnikult  ning teavitas antud asjaolust 
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Sotsiaalkindlustusametit, kes siis tasutud elatisabi osas tagastusnõude esitas elatisabi 

saajale.“ 

Kohtutäitur 6: „On olnud selliseid juhuseid, et elatise saaja ei teavita saadud rahast või 

teavitab hiljem. SKA on siis teinud tagasinõude ning see on motiveerinud naisi teavitama. 

Lisaks on mõned elatise saajad, kes põhimõtteliselt ise ei teavita, kuid keda tuleb kogu aeg 

ise kontrollida või oleme andnud mehele korralduse ise saata meile maksekorraldus.“ 

 

4. Kas seoses kohtutäiturite poolt kasutatavate erinevate programmidega seoses on 

tulnud suuremal või vähemal määral takistusi elatisabi liitmisega elatise toimikutesse? 

Kirjeldage olukordi, kui esineb takistusi.  

 

Kohtutäitur 1: „Ei ole takistusi“ 

 

Kohtutäitur 2: „ETIS-s sellega otseselt probleeme ei esine. küll aga on meil suuremat sorti 

problem kahe elatisabiga ühes täiteasjas - esialgsetel andmetel on tundmatu viga tingitud 

katusega tähtedest, ja lahendus puudab. süsteem ei genereeri makseteateid.“ 

 

Kohtutäitur 3: „Käesoleva hetkeni ei ole täheldanud takistusi.“ 

 

Kohtutäitur 4: „EI“ 

 

Kohtutäitur 5: „Riik pole võimaldanud täituritele ühtset süsteemi, seega mingeid elatisabi 

liitmisi otse toimikusse minu puhul ei toimu, sest kasutan aastaid Taavi programmi, milline 

ei võimalda kuidagi automaatselt riigi elatisabi laekumisi kuvada. Sisuliselt on kõik 

käsitöö.“ 

Kohtutäitur 6: „Hetkel ei ole liitnud elatise toimikusse elatisabi nõuet sissenõudena, kuid 

arvestuslikult on ülevaade olemas. Kuna ei tegutse ETIS-es, siis toimub arvestus käsitsi 

ehkki ETIS-e programmist on näha, kui palju on makstud elatisabi ja see lihtsustab 

arvestust.“ 

 

5. Kuidas toimub täitemenetlusaegse elatisabi nõude arvestus kohtutäituri poolt peale 

kohustatud isiku pankroti väljakuulutamist? 

 

Kohtutäitur 1: „Täitemenetlus lõppeb pankroti väljakuulutamisega.“ 
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Kohtutäitur 2: „TMS § 51 kohaselt lõpetatakse menetlus võlgniku vastu tema suhtes 

pankroti väljakuulutamisel. Elatise nõuded ei ole erandiks.“ 

 

Kohtutäitur 3: „Kohtutäitur lähtub antud olukorras Pankrotiseaduse § 174, § 174, § 146-

st.“ 

 

Kohtutäitur 4: „Kohustatud isiku pankroti välja kuulutamisel tuleb täitemenetlus lõpetada.“ 

 

Kohtutäitur 5: „Praktika puudub, üldjuhul lõpeb täitemenetlus füüsilisest isikust pankroti 

välja kuulutamisega.“ 

 

Kohtutäitur 6: „Ei ole olnud selliseid juhuseid.“ 

 

6. Millised on suurimad probleemid seoses täitemenetlusaegse elatisabi nõuete 

tekkimisega? 

 

Kohtutäitur 1: „Suurim probleem on töö mahukus. Lisaks iga aastane andmete kontroll, 

mis tundub täiesti absurd.“ 

 

Kohtutäitur 2: „elektroonilise süsteemi vead ja puudused“ 

 

Kohtutäitur 3: „Probleemiks on kujunenud asjaolu, et elatisabi tagasinõudmine on 

raskendatud, sest võlgnikud ei ole sellest teadlikud ja tekivad vaidlused. Samuti on 

probleemiks, et elatisabi teemasse ei suhtu taotleja ja võlgnik tõsiselt. Taotleja ja võlgnik 

peavad olema teadlikud, mis see endaga kaasa toob (kohustused).“ 

 

Kohtutäitur 4: ei vastanud 

 

Kohtutäitur 5: „Aeg, mida täitur peab kulutama igakuiselt elatisabi vahendamisele, 

eelkõige kontrollimisele, kellel on õigus elatisabi saada ja kelle mitte. Süsteem , mille 

kaudu infot SKA-le edastatakse on kipakas (loe: põlve otsas tehtud). E- riigi maine 

kujundajana on väga halenaljakas sellise süsteemiga tööd teha. Täituri töös on väga palju 

tähtaegasid vaja meeles pidada seoses erinevate menetlustega. Nüüd on elatisabiga seoses 

vaja iga kuu 1. kuupäeval saata SKA-le teade, kes on õigustatud elatisabi saama ja kes 
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mitte. Pärast 10-ndat kuupäeva tuleb meeles pidada antud süsteemist mingite vastuste 

küsimist. Milleks see vajalik on, keegi selgitanud ei ole. Kohtutäituri institutsioon ei ole 

loodud raamatupidamise teenuse loomiseks, vaid täitemenetluse läbiviimiseks, seega on 

tegemist riigipoolse sundolukorraga täiturite suunas.“ 

Kohtutäitur 6: „Suuremad probleemid olid algul teavitamised otse tasumistest ning arusaam 

elatise saajatel, kuidas arvestatakse elatisabi, kui elatist on makstud. See, et elatise saaja 

teavitab, et mees maksab ja riik annab raha, on tänaseks mööda saanud. Samas on endiselt 

elatise saajaid, kelleni pole info jõudnud elatisabi saamise võimalusest, kuigi elatist pole 

nad võlgniku käest kunagi saanud.“ 

 

7. Millised oleksid ettepanekud kohtutäiturite koormuse vähendamiseks seoses 

täitemenetlusaegse elatisabi nõuete osas? 

 

Kohtutäitur 1: „Kui nimekiri on SKA'le edastatud, siis peaks sellega kõik piirduma. See, et 

kuu keskel peab veel andmeid etises kinnitama/vastust küsima, on liigne toiming. 

Samuti on liigne iga aastane SKA päring väljamaksete suuruse kohta. Liigne on see 

põhjusel, et täituri andmete põhjal teeb ju SKA väljamakse. Milleks on vaja veel lisaks üle 

küsida, kas väljamakse ikka oli sellises suuruses.“ 

 

Kohtutäitur 2: „kui hetkel hinnata, siis töökorras süsteem oleks suur võit“ 

 

Kohtutäitur 3: „Elatisabi taotlejad teavitaksid õigeaegselt kohtutäiturit andmete muutustest, 

laekumistest väljaspool täitemenetlust. Võlgnikule teate edastamisel, et sissenõudja taotleb 

elatisabi, saaks võlgnikult kinnituse, et ta on sellekohase teate kätte saanud ja teadlik.“ 

 

Kohtutäitur 4: „SKA võiks ise menetleda elatisabi taotlusi ning teha igakuine päring 

laekumiste kohta. Siis oleks kohtutäituri ülesanne vaid välja  selgitada kohtutäituri 

vahendusel laekunud summad.“ 

 

Kohtutäitur 5: „Kui riik soovib, et täiturid elatisabisid vahendaksid, tuleb luua kõigile 

osapooltele SKA ja täiturid ühine süsteem, millest automaatselt kajastuvad õiged andmed 

elatisabi saama õigustatud isikute suhtes.“ 
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Kohtutäitur 6: „Elatisabi nõuded ei tohiks olla liidetud sissenõudja elatise toimikusse. See 

tekitab suurt segadust, kui tuleb arvestada ühes toimikus võlga, jooksvat elatist, täituri tasu, 

elatisabi ning selle nõude pealt samuti täituritasu. Eriti probleemne on see, kui ühes 

toimikus on mitme lapse nõuded (vanad kohtuotsused). Elatisabi peaks olema eraldi 

toimikus, siis on ka võlgnikul lihtsam aru saada, mis võlg kellele on. Lisaks on ju 

sissenõudjad erinevad ja seegi peaks välistama ühe toimiku arvestuse.“ 
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Lisa 3. SKA poolt edastatav ettekirjutus alusetult väljamakstud 
täitemenetlusaegse elatisabinõude osas 
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