Nõue lepingujärgse tasu maksmiseks
21.07.2021
1. Kalle Veering (edaspidi ka "Võlgnik") ja Janar Raidal FIE (edaspidi ka "Võlausaldaja") vahel
sõlmiti 01.06.2021 leping, summas 450 eurot. Lepingu sisu oli: elektritööde teostamine
eramus Tiigi 12.
2. Tasumine pidi toimuma 03.06.2021.
3. Kalle Veering ei tasunud summat 450 eurot tähtajaks.
4. Kalle Veering on seeläbi rikkunud VÕS § 82 lg 1 tulenevat kohustust teostada tasumine lepingus
määratud päeval.
5. Kuna tasu maksmise kuupäevaks oli 03.06.2021, siis muutus see VÕS § 82 lg 7
kohaselt sissenõutavaks järgmisest päevast ehk 04.06.2021.
6. VÕS § 108 lg 1 kohaselt võib juhul, kui võlgnik rikub raha maksmise kohustust, võlausaldaja
nõuda selle täitmist. VÕS § 113 lg 1 järgi võib rahalise kohustuse täitmisega viivitamise
korral võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks
muutumisest kuni kohase täitmiseni.
7. Eeltoodust tulenevalt on võlausaldajal võlgniku vastu 21.07.2021 seisuga nõue 462,96 euro
ulatuses. Viivise määraks on 0,06% päevas (ehk viivis = 450 eurot × 0.0006 × 48 päeva).
8. Puudub igasugune õiguslik alus, et Kalle Veering saaks hoiduda oma seadusjärgsete
ja lepinguliste kohustuste täitmisest.
9. Kuna Kalle Veering on senini oma kohustuste täitmisega viivitanud, teatab Janar Raidal FIE,
et kavatseb oma õiguste kaitseks esitada maksekäsu kiirmenetluse avalduse, misjärel koostatakse
täitedokument 30 päeva jooksul ning edastatakse võlg väljanõudmiseks kohtutäiturile, kes on
kohustatud viivitamata tarvitusele võtma kõik seadusega lubatud abinõud täitedokumendi
täitmiseks (sh arestida võlgniku vara, seada käsutuskeeld).
10. Alternatiivselt võib asja anda lahendada kohtule. Kuna Võlgnikul puudub igasugune õiguslik alus
oma seadusjärgsete ja lepinguliste kohustuste mittetäitmiseks, märgib Janar Raidal FIE, et Võlgniku
eduväljavaated tsiviilkohtumenetluses on äärmiselt piiratud ning Võlgniku kanda jääksid asjade
sellisel käigul lisaks Võlausaldaja menetluskulud ja riigilõiv.
11. Juhul, kui Võlgnikul puudus tahe maksta juba lepingu sõlmimise ajal, on tema tegevus käsitletav
kelmusena KarS § 209 lg 1 mõistes, mis on karistatav kuni kolmeaastase vangistusega.
12. Janar Raidal FIE annab seega Võlgnikule täiendava tähtaja kuni 04.08.2021 oma kohustuste
täitmiseks s.o summa 462,96 euro tasumiseks, mille rikkumise puhul võtab Janar Raidal FIE ette
eelmainitud abinõud.
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