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TÄITEMENETLUS TEOORIAS JA PRAKTIKAS. ÕPPEKAVA 

Täienduskoolitusasutuse 

nimetus 

Koolituskeskus Reiting 

OÜ Reiting PR, reg nr 10023806 

Õppekava nimi Täitemenetlus teoorias ja praktikas 

Õppekavarühmad Õigus 

Õppe kogumaht 

(akadeemilistes tundides) 

16 akadeemilist tundi auditoorset tööd 

Õppekava koostamise 

alus 

Kutsestandard: 

Võlanõustaja, tase 6. 

Kompetentsid B.2.1–B.2.6 ja B.2.8–B.2.9 

B.2.2 Võlgnike nõustamine 

B.2.3 Läbirääkimiste pidamine kliendi ja võlausaldaja(te) vahel 

B.2.9 Nõustamine võlgade ümberkujundamise protsessis 

Sihtgrupp  Ootame koolitusele inimesi, kes tegelevad võlgadesse sattunud 

inimeste nõustamisega  nt sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, 

ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad, võlanõustajad  ja teised, kelle 

töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega või soovivad 

omandada teadmised nendega töötamiseks.  

Õppe alustamise 

tingimused 

Soovitavalt kõrgharidus ning töökogemus võlanõustamisega 

Õppe eesmärk 

 

Anda ülevaade täitemenetluse süsteemist 

Õpiväljundid 

 

 

Koolituse tulemusena õppija: 

 Teab täitemenetluse süsteemi Eestis 

 Teab täitemenetluses osalejate õiguseid ja kohustusi 

 Teab milliseid sunnivahendeid kohtutäitur 

täitemenetluses kasutab ning sunnimeetmete 

rakendamise seaduslikke piiranguid. 
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Õppesisu Täitemenetluse süsteem Eestis 

 Täitemenetluse olemus, õigusallikad, eesmärgid, vahendid ja 

erinevus maksejõuetuse menetlemisel 

 Menetlemise põhimõtted 

 Huvide konfliktid 

 Täitemenetluse piiritlemine, võrdlus pankrotimenetlusega, 

inkassoga. 

 Prioriteetsuspõhimõtted 

Kohtutäitur 

 Kohtutäituri töökorraldus ja õigused ja kohustused 

 Kohtutäituri ametitoimingud ja ametiteenused 

 Kohtutäituri ametialased kitsendused 

 Haldusjärelvalve 

 Kohtutäituri valik  

Täitemenetluse kulud 

 Kohtutäituri tasud, arvutamise kord, kaebamise kord 

 Täitemenetlusekulud 

Täitemenetluses osalejad 

 Võlgnik. Õigused ja kohustused 

 Sissenõudja. Õigused ja kohustused 

 Muud isikud täitemenetluses 

 Sissenõudja, võlgnik  ja kohtutäituri võimalik koostöö 

Õiguskaitsevahendid 

 Kaebused kohtutäituri tegevusele 

 Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine 

 Õiguskaitsevahendite valik 

Menetluse algatamise eeldused 

 Sundtäidetav nõue 

 Täitedokument 

Täitemenetluse alustamine 

 Täitmisteade – tähendus, sisu tähtajad 

 Täitedokumentide vabatahtlik täitmise aeg 

 Dokumentide kättetoimetamine 

Maksegraafik 

Praktilisi näiteid 

 Täitemenetluse kulgemine kohtutäituri, võlgniku ja 

sissenõudja vaatest 

 Sissenõude pööramine sissetulekuks 

 Sissenõude pööramine kinnisvarale 

 Elatise täitmise erisused 
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Õppemeetodid Loeng, suhtluspõhine loeng, juhitud diskussioon, arutelu,  juhtumi 
analüüsid,   

Õppematerjalide loend 
 

Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt 
jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu 
teemadele kõikide teemade kohta.  
 

Nõuded õpingute 
lõpetamiseks, sh 
hindamismeetodid ja 
hindamiskriteeriumid 

Õpingute lõpetamise tingimuseks on: 

 osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest; 

 juhtumianalüüsi lahendamine grupis 
Hindamismeetod 

 Juhtumi analüüs on koostatud vastavalt nõuetele ja edukalt 
kaitstud ning saanud positiivse hinnangu koolitajalt. 

 Hindamine on mitteeristav. 

Kursuse läbimisel 
väljastatav dokument 
(tunnistus või tõend). 

 Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  

 Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa 
õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud 
kontakttundide arvule. 

Koolitaja kompetentsust 
tagava kvalifikatsiooni 
või õpi- ja töökogemuse 
kirjeldus. 

Kõik koolitajad omavad erialast  kõrgharidust, töökogemust 
õpetatavas valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemust. 
Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda kodulehelt konkreetse 
koolituse toimumise juures. 

Õppemaksu tasumine ja 
tagastamine 

http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine 

Õppekorraldus https://www.reiting.ee/oppekorraldus 

Vaidluste lahendamise 
kord 

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, 
lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus. 

Õppekeskkonna 
kirjeldus 

https://www.reiting.ee/koolitusruumid-ja-oppekeskkond 

 

Kvaliteedi tagamise 
tingimused ja kord 

https://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused 
 

Õppekava kinnitamise 
aeg: 

18.02.2020 
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