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Kohtutäituri tasu vähendamine 

 

 

[         ] 

 

 

Palusite õiguskantsleril kontrollida, kas kohtutäituri seadus on põhiseadusega kooskõlas. Teie 

hinnangul ei võimalda kohtutäituri seaduse § 28 lõige 2 vähendada kohtutäituri tasu juhul, kui 

võlgnik ja sissenõudja lepivad kokku, et osaliselt täitmata nõudest loobutakse. 

 

Leian, et kohtutäituri seadust pole põhjust pidada põhiseadusega vastuolus olevaks. Seadus 

võimaldab kohtutäituri põhitasu vähendada. 

 

Kohtutäituril on õigus võtta tasu ametitoimingu eest ja nõuda sellega seotud kulude hüvitamist 

kohtutäituri seaduses sätestatud juhtudel, ulatuses ja korras. Kohtutäituril on keelatud sõlmida 

kokkuleppeid seaduses sätestatud tasumäärade või tasu võtmise korra muutmiseks (KTS § 28 

lg 2). Kohtutäituri tasu võib koosneda menetluse alustamise tasust, menetluse põhitasust ja 

täitetoimingu lisatasust (KTS § 29 lg 1). 

 

Kohtutäituri põhitasu otsus tehakse täitemenetluse alguses ja täitmisteates näidatakse ära kogu 

põhitasu suurus koos käibemaksuga, rahalise nõude korral oleneb see sissenõudja nõude 

suurusest (KTS § § 32 lg 4 lause 2, § 35). Täitemenetluses tasub menetluse põhitasu üldjuhul 

võlgnik, erandjuhul sissenõudja (KTS § 30 lg 2 lause 1).  

 

Kui sundtäitmisele esitatud rahaline nõue õnnestub kohtutäituri tegevuse tulemusel (nt vara 

müümine) täita osaliselt, tuleb arvestada KTS § 32 lõikes 5 sätestatuga. Sel juhul on kohtutäituril 

õigus saada põhitasu üksnes summas, mis on võrdeline sissenõutud summaga. Riigikohus on 

leidnud, et KTS § 32 lg 5 kohustab kohtutäiturit arvutatud põhitasu vähendama, kuna tegelikult 

sisse nõutud summa osutus algselt täitmiseks esitatud nõude summast väiksemaks (Riigikohtu 

25.01.2018 otsus nr 2-15-17249, p 64).  

 

Kui sundtäitmisele esitatud nõue täidetakse täitemenetluse väliselt (nt võlgnik maksab võla otse 

sissenõudjale, sissenõudja ja võlgnik jõuavad tasumise osas muule kokkuleppele), arvutatakse 

kohtutäituri tasu KTS § 41 lõikes 2 sätestatud alusel ja tingimustel. KTS § 41 lõike 2 kohaselt 

tuleb maksta menetluse alustamise tasu ja pool menetluse põhitasust, kusjuures pool põhitasust 

arvestatakse selle osa alusel, mis on jäänud täitemenetluses sisse nõudmata. Kohtutäitur saab 

tasu siis, kui ta on teinud täitetoiminguid. Riigikohus on asunud seisukohale, et KTS § 41 lg 2 

reguleerib kohtutäituri tasu vähendatud suuruses arvutamist olukorras, mil kohtutäitur on teinud 
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täitetoiminguid, kuid täitemenetlus sissenõudja nõude osas tuleks lõpetada kas selle nõude 

rahuldamise tõttu võla sissenõudjale otse tasumise järel või kui sissenõudja soovib muul põhjusel 

täitemenetlusest loobuda (vt Riigikohtu 07.06.2017 määrus nr 3-2-1-51-17, p 18).  

 

Niisiis sõltub kohtutäituri põhitasu lõplik suurus sellest, millises ulatuses õnnestub täitmisele 

esitatud nõue täita ning kas nõue täidetakse otseselt kohtutäituri tegevuse tulemusel või 

täitemenetluse väliselt. Vajaduse korral tuleb kohaldada mõlemat sätet, määrates kohtutäituri 

tegevuse tulemusel sissenõutud nõude osalt tasu KTS § 32 lõike 5 järgi ja väljaspool 

täitemenetlust tasutud osalt KTS § 41 lõike 2 alusel (vt nt Riigikohtu 16.12.2015 määrus nr 3-2-

1-108-15, p-d 11 ja 12). 

 

Kohtutäituril tuleb teha uus põhitasu otsus, kui nõue rahuldatakse osaliselt või väljaspool 

täitemenetlust. Kui kohtutäitur ei tee uut põhitasu otsust, on võlgnikul võimalik esitada kaebus 

kohtutäituri tegevusetuse peale uue otsuse tegemata jätmise tõttu (TMS §-des 217−218 sätestatud 

korras). 
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