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Elatisotsuse tunnustamine ja täitemenetlusaegse elatisabi
taotlemine kui võlgnik on välisriigis
Justiitsministeerium
Kui Eesti kohus on teinud Teie kasuks kohtuotsuse elatise väljamõistmiseks, kuid võlgnik elab või
tema vara asub mõnes teises riigis ning otsust ei saa Eestis täita, siis peate esitama Eesti kohtu
otsuse tunnustamise taotluse välisriigi kohtule, et otsust saaks täita võlgniku elukohas või tema vara
asukohas.
Kui Eesti kohus ei ole veel teinud antud asjas kohtuotsust, soovitame Teil uurida teemat Kuidas
taotleda elatist teises Euroopa Liidu liikmesriigis [1].
Ka juhul kui võlgnik asub välisriigis ja laps elab Eestis, siis on enamasti võimalik taotleda Eesti riigilt
täitemenetlusaegset elatisabi juhul kui välisriigis toimub täitemenetlus. Täpsemat infot elatisabist
leiate infot Elatisabi last kasvatavale vanemale [2] teemast.
Kui Teil on juba välisriigis täitemenetlus käimas ning soovite taotleda Eestis elatisabi peaksite
volitama selleks Eestis täiturit. Täpsema info leiate siit [3].
Selleks, et teada saada kuidas peaksite toimetama, palun lugege järgnevat nimekirja ning valige
Teile sobivaim variant. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kui Teie kohtuotsus vastab mitmele
punktile lähtuge eespool asuvast sobivast punktist.
1. Elatisotsust on vaja täita Venemaal või Ukrainas – vajutage siia [4];
2. Elatisotsust on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, otsus on tehtud alates 01.05.2004 –
vajutage siia [5];
3. Elatisotsust on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, otsus on tehtud enne 01.05.2004 vajutage siia [6];
4. Elatisotsust on vaja täita mõnes siin [7] nimetatud riikidest (näiteks Albaania, Norra, USA jms) vajutage siia [6];
5. Kohtuotsust on vaja täita Islandil, või Šveitsis, otsus on tehtud alates 01.01.2010 – vajutage siia
[8];
6. Kohtuotsust elatise väljamõistmise kohta on vaja täita mõnes siin [9] nimetatud riikidest (näiteks:
Austraalia, Türgi jms), otsus on tehtud alates 01.04.1998 – vajutage siia [10];
7. Kohtuotsust elatise väljamõistmise kohta on vaja täita mõnes siin [11] nimetatud riikidest
(näiteks: Brasiilia, Valgevene jms), otsus on tehtud alates 07.02.1997 – vajutage siia [12].
Kui rahvusvaheline leping Eesti ning vastava riigi vahel puudub, peaksite omal algatusel uurima
vastava riigi kohtust, kas Eesti kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine on üldse võimalik. Kui on, siis
mis dokumente mis keeles ja kuhu selleks esitama peab ning kui suur on kohtulõiv. Kui lahend on
tunnustatud, siis peaks alustama ka täitemenetluse selles riigis. Kui täitemenetlus on pooleli riigis,
mis ei ole EL riik või riik, mis oleks liitunud konventsiooniga, mis lubab täitemenetlust alustada
keskasutuse kaudu (nt Venemaa), siis tuleb kohtutäiturile esitada ka apostillitud või legaliseeritud
kinnitus selle kohta, et välisriigis on täitemenetlus alustatud. Dokumendi legaliseerimise kohta loe
lähemalt siit [13]. Viimasena tulev teavitada välisriigi täiturit, et elatise saaja nimi ja arvelduskonto
on muutunud. Elatise saajaks on edaspidi Eesti kohtutäitur, kelle vahendusel elatis välisriigist
sissenõudjani jõuab.
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