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Hankedokumente selgitavad vastused pakkujate küsimustele

1. Hankija on selgitanud, et soovib saada võrdlusandmeid kohtutäituri ametitoimingute
tasumäärade kohta 5 Euroopa Liidu riigi kohta, kus rakendatakse eraõiguslike kohtutäiturite
toimingupõhist tasustamist. Riikide nimed koos asjakohaste kontaktandmetega annab
hankelepingu sõlmijale hankija. Hankelepingu sõlmija ülesandeks on saadud kontaktandmeid
kasutades selgitada välja kohtutäituri ametitoimingute tasumäärad ning teostada seejärel
võrdlevanalüüs.
Küsimus: Kas saame õigesti aru, et hankija soovib saada üksnes 5 liikmesriigi tasumäärade
võrdlusanalüüsi ning mitte liikmesriikide tasumäärade kujunemise analüüsi
(toimingupõhise kuluarvestuse metoodika alusel)?
Hankija vastus: Hankija soovib üksnes 5 liikmesriigi tasumäärade võrdlusanalüüsi ning ei
soovi liikmesriikide tasumäärade kujunemise analüüsi.
2. Analüüsi teostaja peab koostama rahavoogude analüüsi ja prognoosi alternatiivsetel
juhtudel, kui kohtutäituri ametitoimingute eest tasub sissenõudja või võlgnik kohtutäituri
büroole eraldi. Juhul kui kohtutäituri tasu hakkaks esmalt maksma sissenõudja, võib see
tekitada olukorra, kus sissenõudjad ei hakka enam vähetõenäoliselt laekuvaid nõudeid
täitemenetlusse suunama. Sellest tulenevalt võib muutuda kohtutäiturite ametitegevusega
kaasnevate kulude struktuur võrreldes praegusega nii iseloomult kui ka mahult. Lõpparuanne
peab sisaldama etteantud ametitoimingute tegevuspõhise kulumudeli tasumäärade analüüsi.
Küsimus: Kuna menetlustoimingute maht mõjutab eelduslikult kohtutäituri büroo kulusid ja
seeläbi kujunevat ametitoimingute tasu määrasid, siis millised on hankija täpsed ootused
alternatiivse (tingimustel, kus ametitoimingu tasu maksab esmalt sissenõudja) kulumudeli
detailsuse osas? Millised menetlustoimingute mahu, ressursside, kulude ja tasude kujunemise
vahelised seosed peavad alternatiivses kulumudelis sisalduma? Millised peavad olema
alternatiivse kulumudeli väljundid?
Hankija vastus: Arvestuses tuleb arvesse võtta, et sissenõudjapõhisele finantseerimisele
ülemineku korral väheneb kohtutäituri töömaht samaaegselt. Reaalsuses tuleb lõpuni viia ka
juba töös olevad täiteasjad, mida tuleb menetleda sageli mitmeid aastaid ning mis võivad
sageli lõppeda aegumisega (kohtutäituri tasu reaalsuses ei laeku või laekub väga mitmete
aastate jooksul). Samas ei tohiks kuluvalem olla nii detailne, et selle alusel kulude
arvestamine võtab täitemenetlusega võrreldes ebaproportsionaalselt palju ressurssi. Soovime
analüüsida kõiki rutiinseid täitemenetluse läbiviimiseks vajalikke toiminguid.
Küsimus: Millistele eeldustele ja hinnangutele tuleb tugineda alternatiivse rahavoogude
analüüsi koostamisel? Kas selles osas võib tugineda intervjueeritavate kohtutäiturite
hinnangutele?
Hankija vastus: Jah, võite muuhulgas tugineda intervjueeritavate kohtutäiturite hinnangutele.
Hankija vahendab vajadusel Teie küsimusi võimaliku töömahu ja rahavoogude muutumise
prognoosimiseks sissenõudjatele.

3. Töö tulemusena tuleb esitada ettepanekud täiendavateks kohtutäituri ametitoiminguteks
Eestis.
Küsimus: Täiendavate ettepanekute esitamine võib eeldada lisaks mahukat õiguslikku
analüüsi, mis ei ole ilmselt riigihanke esemeks. Mida hankija on selle punkti all mõelnud?
Kas ettepanekute esitamisel on võimalik tugineda intervjueeritavate kohtutäiturite
hinnangutele ja seisukohtadele?
Hankija vastus: Ettepanekute tegemisel on võimalik muuhulgas tugineda intervjueeritavate
kohtutäiturite hinnangutele ja seisukohtadele, aga ka väliskogemusest saadavale
informatsioonile.

