ÄRAKIRI

PÄRNU MAAKOHUS
Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond
Sadama 21, Haapsalu 90502

KOHTUMÄÄRUS
MAKSEKÄSK
2-13-5720/5

MAREK LEKŠTEDT
marek@procredit.ee

OÜ Masters Grupp maksekäsu kiirmenetluse avaldus
Ivar-Martin Voolaid vastu 807 EUR nõudes
Tsiviilasja nr:
Maksekäsu kuupäev:
Nõutav summa:

2-13-5720
22.04.2013
872,00 EUR

Avaldaja:
OÜ Masters Grupp, 10577077
Räga 12 - 9,
13516 Tallinn
Harju maakond
Avaldaja esindaja:
MAREK LEKŠTEDT
(lepinguline esindaja)
Kibuvitsa põik 12, Karla küla,
75326 Rae vald
Harju maakond
Tel: 5010104
E-post: marek@procredit.ee
Võlgnik:
Ivar-Martin Voolaid, 38009260237
Kalevipoja põik 3 - 140,
13614 Tallinn

RESOLUTSIOON
Kohustada võlgnikku Ivar-Martin Voolaid tasuma avaldajale OÜ Masters Grupp põhinõudeid
summas 404,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 403,00 eurot ning hüvitama riigilõivu 45,00 eurot ja
menetluskulu 20,00 eurot.
Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule.
OÜ Masters Grupp esitas 5.02.2013 Pärnu Maakohtule maksekäsu kiirmenetluse avalduse Ivar-Martin
Voolaid vastu 872,00 euro saamiseks. 20.02.2013 tegi kohus võlgnikule makseettepaneku, mis on kätte
toimetatud 1.03.2013.

Vorm MK-1

Tsiviilasi 2-13-5720

Makseettepanekule ei ole seaduses ettenähtud tähtaja jooksul vastuväidet esitatud. Kohtule ei ole teatatud
võla tasumisest.

Avaldaja nõue:
1. Põhinõue
Leping (nr 806-3, 9.06.2012 - 5.02.2013)

404,00 EUR

Kõrvalnõue
Viivis 0,500000% päevas alates 9.06.2012 kuni 5.02.2013

403,00 EUR

Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond
Sadama 21, Haapsalu 90502
www.kohus.ee

Tel: (+372)4720030
Faks: 4720027
E-post: maksekask@kohus.ee
Automatiseeritult loodud, kehtiv ilma allkirjata (TsMS § 489² lg 2)
TÄIENDAV TEAVE PÖÖRDEL
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2. Menetluskulud
Riigilõiv avalduselt
Menetluskulu

45,00 EUR
20,00 EUR
Summa:

872,00 EUR

VÕLA TASUMINE
Jrk Konto

Pank

Viitenumber

Makse saaja

Makse selgitus

1

Nordea

-

ProCredit OÜ

Nõue Ivar-Martin Voolaid

17003230514

OLULINE TEAVE POOLTELE
Kui võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud summat tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet esitanud, teeb
kohus määrusena maksekäsu summa sissenõudmise kohta (TsMS § 489 lg 1).
MAKSEKÄSK kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata maksekäsu kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).
Võlgnik võib esitada käesolevale maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva)jooksul
alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva
jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada. Võlgniku
määruskaebus võib tugineda üksnes ühele järgmistest asjaoludest (TsMS § 489¹ lg 2):
1) makseettepanek toimetati võlgnikule kätte muul viisil kui isiklikult allkirja vastu üleandmisega või elektrooniliselt ja võlgniku
süüta ei toimetatud seda kätte õigel ajal ning seetõttu ei olnud võlgnikul võimalik esitada õigeks ajaks vastuväidet;
2) võlgnik ei saanud vastuväidet makseettepanekule esitada temast sõltumatu mõjuva põhjuse tõttu;
3) maksekäsu kiirmenetluse eeldused ei olnud täidetud või rikuti muul olulisel viisil maksekäsu kiirmenetluse tingimusi või nõue,
mille sissenõudmiseks maksekäsu kiirmenetlus läbi viidi, on selgelt põhjendamatu.
Vastavalt TsMS § 489¹ lg-le 2¹ võib maksekäsu peale võlgniku seaduslik esindaja või võlgniku üldõigusjärglane esitada kahe kuu
jooksul maksekäsust teadasaamisest arvates määruskaebuse, kui on ilmnenud peatumise alus, mis kohtulahendi tegemise ajal oli
olemas, kuid ei olnud ega võinud olla kohtule teada. Määruskaebuse esitaja peab tuginema ühele paragrahvi 489¹ lõikes 2
nimetatud asjaoludest.
Määruskaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv. Teave riigilõivu kohta on kättesaadav kohtu veebilehel www.kohus.ee.
Maksekäsu kiirmenetluse kulud kannab maksekäsu tegemise korral võlgnik (TsMS § 172 lg 9).Vastavalt TsMS § 174¹ lg-le 2 kuulub
maksekäsuga võlgnikult avaldaja kasuks väljamõistmisele ka avalduselt tasutud riigilõiv ja 20,00 eurot avaldaja menetluskulude
katteks. Täitemenetluse läbiviimisel lisanduvad maksekäsus nimetatud summadele ka täitemenetluse kulud.
Avaldajale! Kui võlgnik ei täida maksekäsku vabatahtlikult, siis esitage kohtutäiturile avaldus täitemenetluse alustamiseks. Avaldus
tuleb esitada võlgniku elu- või asukohajärgsele kohtutäiturile. Avalduse näidisvormi leiate veebilehelt http://www.juristaitab.ee või
saate selle kohtutäituri käest. Kohtutäiturite kontaktandmed leiate veebilehelt www.kpkoda.ee.

Vorm MK-1

Tsiviilasi 2-13-5720

Relika Sarapuu
kohtunikuabi

Automatiseeritult loodud, kehtiv ilma allkirjata (TsMS § 489² lg 2)
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