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TEGEVUSARUANNE 

 

I ÜLDINE ÜLEVAADE KOJA TEGEVUSEST 2016. AASTAL 

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (edaspidi Koda) on avalik-õiguslik juriidiline isik, 

mille liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad 

isikud (edaspidi pankrotihaldurid). 31.12.2016 seisuga oli Koja liikmeks 46 kohtutäiturit ja 

85 pankrotihaldurit (neist 6 pankrotihalduri tegevus oli ajutiselt peatatud).  

 

Kehtivast õiguskorrast tulenevalt oli Koja ülesannete realiseerimise aluseks eelkõige 

kohtutäituri seaduses, pankrotiseaduses, täitemenetluse seadustikus ning ameti- ja kutsekogu 

otsustes sätestatu ning eelnevast tulenevalt ka Koja eestseisuse, ameti- ja kutsekogu 

juhatuste otsuste ning teiste Koja organite otsustuste täitmise korraldamine.  

 

Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kutsekogu ning eestseisus. 

 

Korraline ameti- ja kutsekogu koosolek toimus vastavalt seaduses kehtestatule 4. märtsil 

2016. aastal. Korraline ameti- ja kutsekogu kinnitas eestseisuse 2015. eelarveaasta 

tegevusaruande ja 2015. majandusaasta aruande ning Koja arengukava aastateks 2016-2019 

ja muutis Koja põhikirja. 

 

Koja eestseisus kinnitas 27.01.2016 Koja 2016. aasta töökava, mis oli üheks aluseks Koja ja 

tema institutsioonide tegevuste korraldamisel. Aktiivselt tegid tööd Koja kõik organid ja 

teised Koja institutsioonid – eestseisus, ameti- ja kutsekogu juhatus, aukohus, 

eksamikomisjon, revisjonikomisjon, arengukomisjon ja õiguskomisjon, samuti 

koolitustoimkond, meediatöögrupp, infoturbe töögrupp ja pankrotiõiguse analüüsi ja 

muudatusettepanekute ettevalmistamise töögrupp. Vastavalt pädevusele on Koja kantselei 

oma ülesanded täitnud Koja tegevuse korraldamisel ja Koja organite teenindamisel. 

 

Eestseisus on Koja juhtorgan, kes juhib ja planeerib Koja tegevust ning korraldab Koja 

raamatupidamist ja muud aruandlust. Koja eestseisus on 7-liikmeline, koosseisus esimees, 

aseesimees ja viis liiget. Kehtivast õiguskorrast ja Koja organite otsustest tulenevate 

ülesannete täitmiseks käis eestseisus 2016. aastal koos 10 korral (seaduse kohaselt peab 

eestseisus pidama koosolekuid vähemalt ühe korra kvartalis). Eestseisuse ja teiste organite 

koosolekute protokollid on kättesaadavad Koja intranetis. Olulisemateks eestseisuse 

koosolekute päevakordi läbivateks teemadeks olid Koja ja tema organite tegevuse 

kavandamine, õigusloome (sh kohtutäituritele täiendavate funktsioonide võimaldamise, 

elatisraha sissenõudmise efektiivsuse suurendamisega seonduvad küsimused, 

maksejõuetusõiguse reformiga ja nn pankrotivaldkonna  kiireloomulised küsimused) ja 

õiguse rakendamise praktika analüüsimine, IT-süsteemide (e-Täitur, pankrotimenetluse 

veebipõhine toimik, X-tee ja riigi registritele juurdepääs, infoturve) arendamine, Koja 

eelarve küsimused, Koja täiendusõppe küsimused, eksamite ja muude ürituste korraldamine, 

Kojasisese töö korraldamine (liikmeskonna laiendamise VTK, sisekorraeeskirjad, 

ametijuhendid, kantsleri ametikoha täitmine), riigisisese ja rahvusvahelise koostöö 

arendamine ja teised Koja tegevuse ning arengu jaoks olulised teemad. 

 

Regulaarselt on toimunud ametikogu ja kutsekogu juhatuste koosolekud. Teised Koja 

organid ning eestseisuse poolt loodud Koja toimkonnad ja töörühmad on toiminud 

arvestades nende ülesandeid ja pidanud oma koosolekuid vastavalt vajadusele. Koja 

esimehe poolt on antud 39 korraldust. Koja organid, Koja kantselei ja muud Koja 
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institutsioonid on oma ülesannetega valdavalt hästi toime tulnud, tõusnud on ka Koja 

liikmete aktiivsus Koja tegevuses. 

 

Alates 1. jaanuarist 2010 jõustus õiguslik raamistik, mille kohaselt tegutseb Koda 

kohtutäituri seaduse alusel avalik-õigusliku juriidilise isikuna. Koja eesmärgiks on 

kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevuse edendamine, samuti seadusega 

pandud teiste avalike funktsioonide täitmine. 1. jaanuarist 2011 jõustus Vabariigi Valitsuse 

1. aprilli 2010 määrus nr 42 „Avalik-õiguslike nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord“, 

mille alusel rakendus Koja uus funktsioon – avalik-õiguslike rahaliste nõuete jaotamine 

kohtutäituritele. 

 

2013. aastal rakendus täitemenetluse seadustiku alusel Koja jaoks järgmine uus avalik 

funktsioon – elektrooniliste enampakkumiste oksjonikeskkonna haldamine. 2016. aasta 

jooksul korraldati elektrooniliste enampakkumiste oksjonikeskkonna vahendusel 

elektroonilisi enampakkumisi või avaldati muul viisil korraldatava enampakkumise 

kuulutusi 8232 korral. 

 

2016. aastal jätkus uue täitemenetluse infosüsteemi arendamine ja algas juurutamine 

kohtutäiturite büroodes Koja, Justiitsministeeriumi ja RIKi koostöös. Elektroonilise 

pankrotimenetluse toimiku ettevalmistamisega seonduvalt töötati 2016. aastal välja tehniline 

lahendus ja koostati vajalik õiguslik dokumentatsioon.  

 

Koda on pidanud valdkonna õigusloomes osalemist üheks olulisemaks tegevuseks ning 

tulenevalt eelnevast on nii Koja eestseisus, ameti- ja kutsekogu juhatus, kantselei kui ka 

teised Koja asjaomased institutsioonid pingutanud selle nimel väga palju. Valdavateks 

teemadeks kujunesid perehüvitiste seaduse eelnõus elatisabi põhimõtete väljatöötamisel 

osalemine, samuti täitemenetluse kitsaskohtade kõrvaldamise ja pankrotiseaduse 

kiireloomuliste muudatuste eelnõu ettevalmistamine koostöös Justiitsministeeriumiga. 

Samuti anti põhjalikud seisukohad mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande ning 

maksejõuetusõiguse revisjoni lähteülesande koostamiseks. Olulise tähtsusega küsimuseks 

kujunes ka Justiitsministeeriumi algatus Koja liikmeskonna laiendamiseks patendivolinike 

ja vandetõlkide näol. 

 

Koja eestseisuse kohtumised justiitsministri Urmas Reinsaluga toimusid 16. veebruaril, 31. 

mail ja 2. novembril. Nõupidamistel käsitletud teemadeks olid: 

1. Koja liikmeskonna võimalik laiendamine – Koda oli seisukohal, et Koja liikmeskonda 

saab täiendavate vabade kutsete (patendivolinikud ja vandetõlgid) esindajate näol 

laiendada vaid juhul, kui see looks Koja arenguks soodsamad tingimused. Aasta lõpuks 

loobus Justiitsministeerium algsest võimalikust ideest Koja liikmeskonda laiendada. 

2. Maksejõuetusõigus revisjon – Koda taotles pankrotiombudsmani institutsiooni loomist 

Eestis ettepanekuna Koja juurde. Vastav teema on jätkuvalt arutusel. 

3. Pankrotiseaduse kiireloomuliste muudatuste realiseerimine – Koda taotles teatud 

küsimustes pankrotiseaduse muutmist väljaspool maksejõuetusõiguse revisjoni üldist 

ajakava. Justiitsministeerium algatas pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamise kavatsuse ja esitas selle partneritele kooskõlastamiseks. Eraldi arutelu 

algatati pankrotihalduritele ametialase pangakonto loomiseks. 

4. Täitemenetluse kitsaskohtade kõrvaldamise eelnõu – Koda taotles kohtutäituritele 

seadusega täiendavate funktsioonide andmist ning tagada senisest paremini 

täitemenetluse süsteemi majanduslik jätkusuutlikkus. Justiitsministeerium valmistas ette 
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ja Vabariigi Valitsus esitas Riigikogule menetlemiseks kohtutäituri seaduse ja 

täitemenetluse seadustiku muutmise eelnõu 280SE. 

5. Elatisabi skeemi rakendamine – Koda taotles menetluslike tähtaegade korrigeerimist, 

andmevahetuse automatiseerimist ja kohtutäiturite kulude finantseerimist. Koja 

ettepanekute arvestati perehüvitiste seaduse eelnõu menetlemisel.  

6. Täiendavate meetmete VTK elatise sissenõudmiseks – Koda taotles elektroonilist 

juurdepääsu võlgniku ja temaga seotud isikute pangakontode andmetele. Teema on 

jätkuvalt aktiivse arutelu objektiks. 

7. E-Täituri juurutamine – Koda taotles täiendavat riigieelarvelist ressurssi e-Täituri 

infosüsteemi funktsionaalsuse korrigeerimiseks ning lükata edasi kohtutäituri tasude 

arvestamise aluste muutmine. Tasude arvestamise aluste muutmise tähtaega edasi ei 

lükatud, e-Täituri täiendava arendusressursi leidmiseks kõnelused jätkuvad. 

8. E-aresti infosüsteemi arenduste realiseerimine – Koda taotles täiendava ressursi 

leidmist e-Täituri arenduste finantseerimiseks, et saaks rakendada e-aresti infosüsteemi 

uut versiooni. Justiitsministeeriumi kaasabil otsustas Maksu- ja Tolliamet rahastada 

vastavad arendused oma eelarvest. 

9. Riiginõuete võimalik konsolideerimine – Koda taotles enda esindaja kaasamist 

Rahandusministeeriumi vastavasse töörühma. Justiitsministriga peetud nõupidamisel 

leiti ühiselt, et riik ei tohi oma nõuete täitmisel asuda eelispositsioonile võrreldes teiste 

sissenõudjatega ning kõik nõuded, mida ei ole vabatahtlikult täidetud otse 

sissenõudjale, tuleb realiseerida läbi täitemenetluse üldises korras. 

10. Piiriülene täitemenetlus – RIK aitab Soome Täitevametil installeerida testserveri. 

Justiitsminister lubas piiriülese täitemenetluse infosüsteemi propageerida kolleegide 

seas. Koda lubas esitada veebruariks ettepanekud õigusruumi võimalikuks 

arendamiseks. 

 

Meeldiv on tõdeda, et partnerlus Justiitsministeeriumiga oli 2016. aastal väga konstruktiivne 

ja viljakas. 

 

Kojal oli jätkuvalt hea koostöö Eesti Advokatuuri, Notarite Koja, Politsei- ja 

Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti ja teiste partneritega. Samuti arenes Koja 

väliskoostöö. Koostöös Soome Täitevametiga korraldati väliskoolitus Koja liikmetele ja 

analüüsiti piiriülese täitemenetluse infosüsteemi juurutamise võimalusi. Eestis kasutatavaid 

täitemenetluse valdkonna infosüsteeme tutvustati Bulgaaria ja Kõrgõzstani kohtutäiturite 

esindajatele. 

 

Vastavalt kavandatule olid Koja olulisemateks tegevusteks 2016. aastal: 

1. Koja aktiivne osalemine õigusloome valdkonna väljaarendamisel ja õiguse rakendamise 

praktika analüüsimisel; 

2. Kohtutäituri ametitegevuse funktsioonide laiendamisega seonduva õigusakti eelnõu 

ettevalmistamises osalemine ja selle osas võetud seisukohtade kaitsmine Riigikogus; 

3. Pankrotihalduri kutsetegevuse tasustamise alustega seonduva õigusakti eelnõu 

ettevalmistamises osalemine ja selle osas võetud seisukohtade kaitsmine; 

4. E-Täituri infosüsteemi juurutamine ja edasise haldamise ja arendamise rahastamise ning 

korraldamisega seonduv; 

5. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektroonilise enampakkumiste oksjonikeskkonna 

haldamine, arendamine; 

6. Riigi registritele juurdepääsuvõimaluste laiendamine, sealjuures infoturbekorralduse 

rakendamine ja selle seire; 
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7. Koja liikmete täienduskoolituse süsteemi ning vastava koostöövõrgustiku edasine 

arendamine, sealhulgas koostöös Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga; 

8. Koja liikmetele pandud täiendusõppekohustuse täitmise hindamise läbiviimine; 

9. Koja eksamite korraldamine; 

10. Kojasiseste organisatsiooniliste küsimuste lahendamine. 

 

Koja eelarvet on täidetud vastavalt kehtivale õiguskorrale ja tagatud eelarve distsipliin. 

Järjepidevalt on jälgitud liikmemaksude laekumisi, vajadusel motiveeritud võlgnikke võlgu 

tasuma. Liikmemaksu maksmise distsipliin on üldiselt hea. Siiski on üksikute liikmetega 

olnud probleeme õigeaegse aruannete esitamise ja liikmemaksu tasumisega. Olukorra 

parandamiseks on rakendatud ka asjakohaseid meetmeid, saadetud meeldetuletusi, vajadusel 

esitatud ka avaldus kohtule maksekäsu kiirmenetluseks. 

 

Ametikogu üksikosa tuludena kavandati 2016. aasta eelarves laekumisi liikmemaksust 

300 000 eurot, tegelikult esitati liikmemaksu arveid summas 298 369,56 eurot. Kutsekogu 

üksikosa eelarve tuludena kavandati laekumisi liikmemaksust 95 900 eurot (kassaline 

täitmine 96 493,97 eurot, sh igakuise arvestuse alusel laekus 60 487,77 eurot ning 

juurdemaksena 2015. aasta eest 36 006,20 eurot). Kokku arvestati 2016. aasta eest eelarve 

kutsekogu üksikossa liikmemaksu 86 848,86 eurot (millest igakuise arvestuse alusel laekus 

60 487,77 eurot ning juurdemaksena 2016. aasta eest 26 361,09 eurot).  

 

Koja tegevust korraldati kooskõlas kinnitatud eelarvega. Koja eelarve üksikosade kulud 

täideti kinnitatud mahu piires, samuti täideti ettenähtud ulatuses Koja eelarve ühisosa. 

Vastavalt kehtivale õiguskorrale ja Koja eelarvele toimusid kulutused nii Koja ühisosas kui 

ka ameti- ja kutsekogu üksikosades. 2016. aastal töötas Kojas töölepingu alusel keskmiselt 6 

koosseisulist töötajat, kelle palgafond koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksetega  oli kokku 

163 253,95 eurot. Muid personalikulusid ei olnud. Koja töötajate ametijuhendid on 

avaldatud Koja veebis.  

 

Seonduvalt kohtutäiturite iseseisva ametitegevuse 15. aastapäevaga tunnustati ametis 

olevaid kohtutäitureid. Koja aumärgiga tunnustati täiendavalt Koja heaks tehtud 

kohusetundliku töö eest Koja organites aktiivselt töötanud kohtutäitureid.  

 

Aktiivne oli Koja meediasuhtlus. Leiti mitmeid võimalusi täite- ja pankrotimenetlusega 

seonduvate teemade tõstatamiseks meediakanalites, samuti menetlusosaliste meedias 

tõstatatud küsimuste selgitamiseks. Detsembris ilmus „Eesti Majanduse Teataja“ lisana 

täitemenetluse teemaline eriväljaanne. 

 

Koja organid ja teised Koja institutsioonid jätkavad oma tegevust Koja ees seisvate 

ülesannete lahendamiseks ning Koja arendamiseks. 

 

II ÜLEVAADE KOJA 2016. AASTA TEGEVUST ISELOOMUSTATAVATEST 

OLULISEMATEST VALDKONDADEST 

 

1. Hea ameti- ja kutsetava rakendamine 

 

Koja tegevuse üheks oluliseks osaks on hea ameti- ja kutsetava rakendamine. Hea ameti- ja 

kutsetava on kehtestanud korraline ameti- ja kutsekogu 4. märtsil 2011. 
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Koja aukohutusse jõudis 2016. a kokku 13 kaebust, mis olid esitatud kaheteistkümnel juhul 

kohtutäiturite ja ühel juhul kohtutäituri asendaja peale. Neist kaebustest 12 olid esitatud 

käesoleval aastal ja üks 2015. aastal ning 9 juhul edastas Koja aukohtule kaebuse 

Justiitsministeerium.  

 

Menetluses 2016 

alguses  

2015 algatatud 

menetlused 

2016 lõpetatud 

menetlused 

Menetluses 2016 

lõpus 

1  12 13 0  

 

Aukohtumenetluse tulemusel määrati distsiplinaarkorras karistus kolmel korra – ühel korral 

rahatrahv ja kahel korral noomitus. Seitsmel juhul tuvastati küll hea ametitava rikkumine, 

kuid karistust kohtutäiturile ei määratud, sest rikkumise ulatus polnud sedavõrd suur ning 

kohtutäitur mõistis oma rikkumist, lubades edaspidi olla hoolsam. Kahe juhtumi puhul ei 

tuvastatud kohtutäituri poolset rikkumist ning menetlus lõpetati ja ühe juhtumi puhul leidis 

aukohus, et kuna tegemist on menetlusliku küsimusega (raha ülendamine), millesse aukohus 

sekkuda ei saa, siis menetlus lõpetatakse. Üks kohtutäitur on aukohtu poolt määratud 

karistuse vaidlustanud kohtus ja käesolevaks hetkeks ei ole asjas veel lahendit tehtud.  

 

Nelja juhtumi korral oli rikkumise aluseks hea ametitava § 8, mis sätestab, et kohtutäitur on 

seadusekuulekas ja õiguskorda austav, olles sellise käitumisega eeskujuks ka teistele 

inimestele ja teise nelja juhtumi korral oli rikkumise aluseks hea ametitava § 11 lg 3, millest 

tuleneb, et kohtutäitur täidab talle seadusega pandud ülesandeid seaduses sätestatud tähtaja 

jooksul või nii kiiresti kui võimalik ilma põhjendamatu viivituseta.  

 

Koja aukohus rõhutab, et ameti- ja kutsetegevuses tuleb juhinduda kehtivast õiguskorrast 

ning korrektsus ja täpsus asjaajamises on nii kohtutäituri kui ka pankrotihaldurina 

tegutsemise alused. Aukohtumenetlustes, milles karistus määrati, leidis aukohus, et esineb 

kohtutäiturite poolne hea ametitava rikkumine. Aukohtu kaasuses, mille lahendina määrati 

kohtutäiturile distsiplinaarkaristusena rahatrahv, rikuti hea ametitava § 4 lg-t 3 ning §-i 8, 

mille tulemusel leidis aukohus, et kohtutäitur peab oma töös olema täpne, hoolas ja 

eeskujulik esitades käibedeklaratsioonid õigeaegselt. Kahes aukohtumenetluses, kus määrati 

karistuseks noomitus, heideti kohtutäituritele ette ühel juhul hea ametitava § 4 lg 2 

rikkumist ning teisel juhul hea ametitava § 11 lg 3 rikkumist, millest esimene tulenes sellest, 

et kohtutäitur arestis võrreldes täitemenetluses nõutava summaga ebaproportsionaalselt 

suures ulatuses võlgniku vara ja teine sellest, et kohtutäitur ei suutnud 8 kuu vältel teisele 

kohtutäituri büroole vastata täitemenetluse ühendamise osas.  

 

Koja aukohtu esimees on Urmas Tärno ja aseesimees Kalle Mõtsnik. 

 

2. Õiguskorra analüüs ja asjakohaste ettepanekute tegemine 

 

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevuse õigusliku regulatsiooni analüüs ning 

ettepanekute tegemine õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks on olnud üks Koja põhilisi 

tegevusi, milles saavad kaasa rääkida kõik Koja liikmed ja organid.  

 

Intensiivseimad ja enim Koja liikmete kaasamist leidnud arutelud toimusid seonduvalt 

kohtutäituri seaduse (nn täitemenetluse kitsaskohtade likvideerimisele suunatud eelnõu), 

pankrotiseaduse (nn PankrS kiireloomuliste muudatusettepanekute eelnõu) ning 

perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõude ettevalmistamisega. Koda oli kaasatud 
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maksejõuetusõiguse ja ühinguõiguse kodifitseerimise revisjoni ettevalmistamisse ja 

mereõiguse kodifitseerimise revisjoni läbiviimisesse. 

 

Suur töö on õigusloome valdkonnas tehtud Koja eestseisuse, ametikogu juhatuse, kutsekogu 

juhatuse, õiguskomisjoni, Koja kantselei ja mitmete Koja liikmete poolt.  

 

Kojale oli esitatud pöördumisi selgitamaks kehtiva õiguse rakendamisega seonduvaid 

küsimusi. Sellega seonduvalt esitas Koda Justiitsministeeriumile selgitustaotlusi, mh 

järgmistes küsimustes:  

1. kas isikul on võimalik sooritada kohtutäiturieksamit ja/või pankrotihalduri eksamit 

juhul, kui isiku karistatus on karistusregistris kustunud? Justiitsministeerium vastas 

Koja selgitustaotlusele ning ministeeriumi hinnangul tuleb kohtutäituri – ja/või 

pankrotihalduri eksami sooritamiseks taustakontrolli tegemisel lähtuda üksnes kehtivast 

karistusest. 

2. kas advokaadiga sõlmitud esinduslepingust tulenevaid kulutusi või võlausaldaja 

lepingulise esindaja kulusid, mis mõistetakse pankrotimenetluse raames kohtuvaidluse 

tulemusel võlgnikult välja, on pankrotiseaduse kohaselt võimalik käsitleda vara 

välistamise ja tagasivõitmise tagajärgedest tuleneva nõudena vastavalt PankrS § 146 lg 

1 p 1-le?  

 

Koda selgitas kehtivat õiguskorda järgnevatel teemadel. Näiteks küsimuses seonduvalt 

pankrotimenetluses nurjunud enampakkumisel tasutud tagatisraha kandmisega Koja eelarve 

ühisossa. Koja hinnangul ja juhindudes TMS § 100 lg 4 teisest lausest kuulub tagatisraha 

kandmisele Koja eelarve ühisossa.  

 

Koda edastas kutsekogu juhatuse eestvedamisel Eesti krediidiasutustele pöördumise, milles 

selgitas, et ajutisele haldurile ja pankrotihaldurile peab krediidiasutuse poolt olema tagatud 

arvelduskonto väljavõtete saamine halduri poolt küsitud perioodi kohta. See on vajalik 

pankrotiseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Probleem oli tõusetunud sellest, et 

teatud krediidiasutused olid keeldunud haldurile väljastamast võlgniku arvelduskonto 

väljavõtteid, mis ületavad viit aastat alates pankroti väljakuulutamisest. 

 

Koda saatis kutsekogu juhatuse liikmete initsiatiivil EMTA-le seisukohad pankrotihalduri 

poolt pankrotistunud äriühingu deklaratsioonide esitamise kohta. Koja hinnangul ei saa 

nõuda pankrotihaldurilt deklaratsioonide esitamist, mis eelnevad juriidilise isiku pankroti 

väljakuulutamisele. Pankrotihalduritel puudub deklaratsioonide esitamiseks vajalik 

informatsioon, kuivõrd pankrotistunud äriühingu juhatus ei ole neile raamatupidamist üle 

andnud või ei saanud pankrotihaldurid mistahes viisil pankrotistunud äriühingu juhatusega 

ühenduda, et saada deklaratsioonide esitamiseks vajalikku teavet. Lisaks palus Koda 

EMTA-l selgelt eristada eraisiku tegevust ja pankrotihalduri kutsetööga seonduvat tegevust. 

Probleem oli tõusetunud asjaolust, et EMTA esindajad edastasid pankrotihalduritele 

pankrotistunud äriühingu suhtes tehtud EMTA korraldusi pankrotihalduri elukoha 

aadressile, mitte pankrotihaldurite nimekirja kantud aadressile ega pankrotihalduri poolt 

nimetatud menetlusdokumentide kättetoimetamise aadressile. 

  

Koja eestseisuse, ameti- ja kutsekogu juhatuste ning komisjonide ja töögruppide jaoks 

suuremad tööd, kus on antud arvamusi ja tehtud ettepanekuid, olid järgmised: 

 

1. Arvamus kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõule 280 SE;  
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2. Arvamus määruse eelnõule „Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate 

andmete esitamise kord“; 

3. Arvamus Sotsiaalministeeriumi poolt esitatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste 

seaduse, täitemenetluse seadustiku ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule; 

4. Arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõule, mis sisaldab regulatsiooni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et 

hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, sujuvaks 

rakendamiseks Eestis; 

5. Arvamus perehüvitiste seaduse eelnõule 217 SE; 

6. Arvamus rahvastikuregistri seaduse eelnõule; 

7. Arvamus karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi 

ülevõtmine) eelnõule 308 SE; 

8. Arvamus äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 347 SE; 

9. Arvamus karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõule, millega karmistatakse karistust raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse 

põhjustamise eest joobeseisundis; 

10. Arvamus TsMS jt seaduste muutmise seaduse (vahekohtmenetluse muudatused, EIK 

nõuandva arvamuse saamise menetluse loomine) eelnõule; 

11. Arvamus konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõule; 

12. Arvamus kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, maakatastriseaduse, 

maakorraldusseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule; 

13. Arvamus Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ 

(edaspidi määruse) muutmise määruse eelnõule; 

14. Arvamus määruse „Perehüvitiste taotluse andmete loetelu“ eelnõule; 

15. Arvamus määruse eelnõule „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning 

selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja 

kord“; 

16. Arvamus vandetõlkide ja patendivolinike tegevuse korraldamise ning vabade 

õiguselukutsetega seonduvate riigi ülesannete kokku tõmbamise seaduse eelnõu 

väljatöötamiskavatsusele; 

17. Arvamus tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamiskavatsusele; 

18. Arvamus pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele; 

19. Arvamus täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele (elatisvõlgnike survestamise VTK); 

 

Eelnevast tulenevalt tegeles Koda 2016. aastal väga intensiivselt kohtutäituri seaduse ja 

sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning täitemenetluse seadustiku 

muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõudega, nii 

elatisvõlgnike õiguste täiendavat piiramist kui ka täitemenetluse kitsaskohtade kõrvaldamist 

puudutavas osas. 

 

Seonduvalt elatisvõlgnike õigusi piirava eelnõuga märkis Koda vajadust näha ette eelnõu 

rakendamisega kaasnevate infotehnoloogia arendusvajaduste rahastamiseks vajalikud 

vahendid, kohustada isikuid omama vähemalt üht ametlikku postiaadressi ning anda 

kohtutäituritele juurdepääs võlgniku ja temaga seotud kolmanda isiku pangakontole. 
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Ettepanekud konkreetses seadusemuudatuses ei realiseerunud, kuid justiitsminister Urmas 

Reinsalu on väljendanud pangakontodele juurdepääsuõiguse andmist soosivaid seisukohti.  

 

Justiitsministeerium algatas maksejõuetusõiguse revisjoni ettevalmistamise. Koda märkis 

asjakohaste ettepanekute esitamisel, et maksejõuetusõiguse revisjoni korraldamine on 

vajalik ja sellega ei saa viivitada. Koda pidas oluliseks, et maksejõuetusõiguse revisjon 

hõlmaks kogu maksejõuetusmenetlust, sealhulgas ka vastava täitemenetluse valdkonna 

regulatsiooniga seonduvat. Väga olulised küsimused seonduvad pankrotimenetluse 

efektiivsuse tagamise meetmetega ning samuti maksejõuetuse põhjustanud isikute vastutuse 

küsimustega. Koda esitas varasematel aastatel väljatöötatud põhjalikud ettepanekud 

menetlemiseks maksejõuetusõiguse revisjoni raames ning märkis ära ka revisjoni ajakavast 

kiireloomulisemalt lahendamist vajavad teemad, sh pankrotimenetluste tasustamisega 

seonduv. 2016. aastal moodustati Justiitsministeeriumi juurde maksejõuetusõiguse revisjoni 

komisjon, kuhu Koja esindajatena nimetati Tallinna kohtutäitur ja Koja esimees Mati Kadak 

ning pankrotihaldur ja Koja kutsekogu juhatuse esimees Terje Eipre. Komisjoni 

ülesanneteks on peamiselt 1) ekspertarvamustest lähtuva maksejõuetusõiguse töörühma 

nõustamine; 2) suuremate huvirühmade esindajate kaasamine komisjoni töösse;  3) 

kontrollifunktsioon töörühma töö üle.  

 

Perehüvitiste seaduse eelnõuga seonduvalt asus Koda seisukohale, et seaduse rakendamine 

oleks võimalik alates 01.01.2017 üksnes juhul, kui on tagatud kohtutäituritele 

inkassoteenuse osutamise õigus ning antud online ligipääs võlgniku arvelduskontodele, mis 

oleksid kaheks väga oluliseks komponendiks täitemenetluse süsteemi jätkusuutlikkuse 

tagamiseks. Vastavad ettepanekud Koda esitas korduvalt, mille tulemusel inkassoteenuse 

osutamist võimaldav regulatsioon on hetkel Riigikogus menetlemisel eelnõu 280 SE raames.  

 

Lisaks olid menetluses ka Justiitsministeeriumi algatatud ettepanekud elatisvõlgnike õiguste 

täiendava piiramise meetmete rakendamiseks. Arutelu all olid võimalused politsei 

kaasamiseks elatisvõlgnikult sõiduki kohtutäiturile üleandmiseks, elatisvõlgniku 

reisidokumendi kehtivuse lõpetamiseks jm. 

 

Koja õiguskomisjoni esimees on Toomas Saarma, aseesimees on Sirje Tael.  

 

3. Koja arendustegevus, sh riigisisese koostöövõrgustiku ja välissuhete arendamine 

 

Olulise tähtsuse ja mahuga partnerluseks oli 2016. aastal elatisabiskeemi ettevalmistamine 

Sotsiaalministeeriumi koostöös Justiitsministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Koja ja 

RIKiga. Perehüvitiste seaduse eelnõu väljatöötamisel esitas Koda mitmeid ettepanekuid, et 

elatisabi arvestamise protseduurid ühtiksid täitemenetluslike protseduuride ja tähtaegadega 

ning et kohtutäiturid oleksid lisaülesannete täitmise eest ka tasustatud. Eelnõu menetlemisel 

nende ettepanekutega ka arvestati. RIK töötas koostöös Koja ja Sotsiaalkindlustusametiga 

välja tehnilise lahenduse andmevahetuseks e-Täituri ja SKAIS vahel. Probleemiks kujunes, 

et tehniline lahendus ei jõudnud enne 2017. aasta algust testimise etappi. 

 

Jätkus Koja partnerlus Prokuratuuriga. Peamiseks aruteluteemaks oli võitlus kuritahtlike 

pankrottide vastu ja vastavate ennetusmeetmete rakendamine. 

 

Samuti on Koja esindajad kaasatud mitmete õigusvaldkonna küsimuste analüüsiga 

tegelevatesse töörühmadesse. Kohtutäiturite esindajad Janek Pool ja Elin Vilippus on 

aktiivsed osalejad UIHJ ja UIHJ-EuroDanube raames toimuvatel aruteludel. Koja 
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eestseisuse liige Magnus Braun osales Euroopa Maksejõuetusvaldkonna Professionaalide 

Organisatsioonide Assotsiatsiooni (inglise keeles EAIPO) asutamisel,  millega Koda oli 

septembrikuus 2016 liitunud.  

 

Koostöös Soome Täitevametiga korraldas Koda välisseminari ameti- ja kutsekogu 

liikmetele. Seminari programmi raames tutvuti täitemenetluse aktuaalsete küsimustega 

Soomes ja külastati Soome Täitevameti regionaalseid esindusi. Toimus piiriülese 

täitemenetluse edendamise töögrupi ühiskoosolek. Kutsekogu juhatus kohtus 2016. aasta 

augustikuus Soome pankrotiombudsmaniga tutvumaks pankrotiombudsmani igapäevase töö 

ja valdkonda reguleerivate õigusaktidega. Kohtumisest ammutati vajalikke teadmisi, 

kuivõrd Eestis on kavas luua pankrotiombudsmani institutsioon. Soome kolleegidega on 

kavandatud Kojaga ühine seminar 2017. aasta oktoobrikuus, mil tähistatakse 

pankrotiseaduse 25. aastapäeva. 

 

Koda külastasid veebruaris Kõrgõzstani kohtutäiturite esindajad sooviga tutvuda Eesti 

täitemenetluse ja eelkõige seda toetavate infosüsteemidega. Delegatsiooni liikmed 

külastasid ka Riigikogu, RIK-i ja kohtutäiturite büroosid. 

 

Algas partnerlus Bulgaaria Kohtutäiturite Kojaga. Bulgaaria Koda on väga huvitatud Balti 

riikides kasutatavate täitemenetluse infosüsteemide tundmaõppimisest. Juulis tutvus 

Bulgaaria Koja esindaja Tallinnas kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskkonna, e-

Täituri ning piiriülese täitemenetluse infosüsteemiga. Novembris käisid Koja esindajad 

Bulgaarias korraldatud vastavateemalisel seminaril, kus infosüsteeme tutvustati laiemale 

auditooriumile. Bulgaaria Kojale tehti ettepanek Eesti kohtutäituritele ja pankrotihalduritele 

väliskoolituse korraldamiseks 2017. aastal. 

 

Koja esindajad esinesid ettekandega Venemaa Kohtutäiturite Teenistuse korraldatud 

rahvusvahelisel seminaril Ufaas mitterahaliste nõuete täitmise teemal. 

 

Koja arengukomisjoni esimees on Andres Hermet, aseesimees Elin Vilippus. 

 

4. Elektrooniliste infosüsteemide arendamine ja riigi registritele juurdepääsu 

võimaldamine 

 

Koda peab jätkuvalt oluliseks kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega seonduvate 

infosüsteemide jätkusuutlikku toimimist ja vastavalt võimalustele arendamist. Vastavalt 

kavandatule tegeles Koda paralleelselt mitme IT-süsteemi arendusprojektiga.  

 

Enim ressurssi ja tähelepanu nõudvaks arenduseks oli täitemenetluse infosüsteemi (e-Täitur) 

juurutamise ettevalmistamine koostöös RIK-iga. Esimesena juurutati infosüsteem 

kohtutäitur Janek Pooli büroos (5. juulil). Sellele eelnes ja järgnes infosüsteemi testimise 

periood, mille raames täpsustati arendusvajadusi. Ilmnes, et infosüsteem ei olnud arendatud 

täies vastavuses arendusperioodil töörühmas kokkulepitule. Justiitsministeeriumi siseauditi 

osakond korraldas Koja taotlusel vastava kontrollmenetluse. Selle lõpparuandes juhtis 

siseauditiosakond tähelepanu, et arenduse lähteülesanne ei olnud kohati piisavalt täpne, et 

tagada selle üheselt mõistetavus ning Koja kaasamine arenduse testimisse oli puudulik. 

Juhiti ka tähelepanu, et e-Täituri arendustegevus ei olnud 2015. aastal koordineeritud nii, 

nagu arendusprotseduurid seda ette näevad.  
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Aasta läbi toimusid regulaarsed Koja, Justiitsministeeriumi ja RIKi juhtkonna ja vastutavate 

töötajate nõupidamised (juhtrühma koosolekud) ning sellisel viisil suudeti tagada e-Täituri 

arendusprotsesside intensiivistamine. Lisaks varasema arendusprotsessi ja andmesiirde 

kvaliteedi puuduste likvideerimisele oli vajalik e-Täitur ette valmistada ka 2017. aastal 

jõustuvateks muudatusteks kohtutäituri tasude arvestamise alustes ja vabatahtliku tasumise 

tähtaegades, samuti seonduvalt elatisabi skeemi rakendamisega. Pooltevahelise intensiivse 

koostöö ja Kojapoolse surveavalduse tulemusel õnnestus saavutada märgatav progress. 

Siiski ei suudetud kinni pidada juurutamise ajakavast. Ametikogu juhatus oli seisukohal, et 

e-Täiturit saab järgmises büroos juurutada vaid juhul, kui ei ole teadaolevaid täitemenetluse 

läbiviimist oluliselt takistavaid puudusi. Tulenevalt täiendavast arendusvajadusest, et saaks 

siirdada e-Täiturisse ka andmeid Taavi andmebaasist muutis ametikogu juhatus büroode 

ülemineku järjekorda ning üleminekut alustati nendest büroodest, kus kasutatakse vaid 

Täitist. 2016. aasta lõpuks oli e-Täitur juurutatud 16 kohtutäituri büroos. 

 

Aasta lõpus alustati konsultatsioone e-Täituri haldusteenuse mahu ja maksumuse 

kokkuleppimiseks RIKiga. Juhatus pidas oluliseks, et infosüsteemi Koda enne üle ei võta, 

kui selles on puudused likvideeritud. 

 

RIHA-s registreeriti infosüsteemi asutamine. Jätkati tööd e-Täituri kasutusele võtmise 

kooskõlastamiseks. Infoturbe töögrupp töötas välja ISKE meetmed e-Täituri tarbeks ja 

esitas need RIKile kooskõlastamiseks. 

 

2016. aastal jätkas Koda kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektroonilise oksjonikeskkonna 

administreerimist aadressil www.oksjonikeskus.ee. Jätkusid ettevalmistused 

oksjonikeskkonna üleminekuks X-tee versioonile 6. Samuti realiseeriti mitmeid väiksemaid 

arendusi oksjonikeskkonna rakendamisel ilmnenud küsimuste lahendamiseks. Korraliselt 

vaadati läbi ja vajadusel uuendati infosüsteemi infoturbealased ISKE protseduurid ning 

Koja infoturbekontseptsioon. Koja eestseisus kehtestas ISKE rakendusplaani, tegi 

muudatused Koja infoturbekontseptsioonis ja e-Täituri pidamise korras. 2016. aastal 

koostati oksjonikeskkonna infosüsteemiga seonduvate küsimuste lahendamise kohta 3 

tehnilist raportit. 

 

Koostöös Maksu- ja Tolliameti, Pangaliidu ja RIKiga jätkati ettevalmistusi e-aresti 

infosüsteemi II etapi realiseerimiseks. Valmis vastav lähteülesanne ning aasta lõpuks 

õnnestus saavutada kokkulepe Maksu- ja Tolliametiga e-Täituri arendust puudutavate tööde 

finantseerimises. 

 

Jätkus X-tee teenuste kättesaadavuse suurendamine Koja liikmetele. Oksjonikeskkonna 

kaudu avati Koja liikmetele juurdepääs X-tee andmevahetuseks liiklusregistri ja tsiviil- ja 

teenistusrelvade registriga vastavalt juhilubade ja relvalubade andmete saamiseks. 

Riigiportaali kaudu avati juurdepääs rahvastikuregistri andmetele ning MISPi kaudu 

pärimisregistrile.  

 

Kutsekogu juhatuse liikme Jüri Truutsi eestvedamisel töötati välja tehniline lahendus 

pankrotimenetluse toimiku veebipõhise pidamise nõuete täitmiseks.  

 

Koda jätkas oma liikmetele soovi korral tasuta digitaalallkirjastamise võimaluse pakkumist. 

Samuti jätkati Koja liikmetele tasulist e-postkastide haldamise teenuse korraldamist. Asuti 

ette valmistama tehnilist lahendust, et Koja vahendatavatelt e-postiaadressidelt oleks 

võimalik saata e-kirju ka isikukood@eesti.ee ja registrikood@eesti.ee aadressidele. 

http://www.oksjonikeskus.ee/
mailto:isikukood@eesti.ee
mailto:registrikood@eesti.ee
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Koja infoturbe töögrupi esimees on kohtutäitur Janek Pool ja aseesimees pankrotihaldur Jüri 

Truuts.  

 

5. Avaliku võimu kandja nõuete jaotamisest 

 

2016. aastal jaotas Koda 70 188 avaliku võimu kandja nõuet. Nõuete jaotamine toimus läbi 

avaliku võimu kandja nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteemi.  

 

6. Täiendusõppe korraldamisest 

 

Koda peab täiendusõppe korraldamist üheks oma olulisemaks ülesandeks ning jätkab 

vastavat koostöövõrgustiku arendamist. Täiendusõpe korraldati tuginedes Koja 2016. aasta 

koolituskavale, mida täpsustati vastavalt arengutele. Jätkati koostööd Tartu Ülikooli 

õigusteaduskonnaga ja teiste partneritega täiendusõppeprogrammi arendamiseks ja 

läbiviimiseks. 

 

2016. aastal toimus 8 Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja koolitust, sealhulgas Koja nn 

Tartu seminar ja suveseminar. Lisaks loeti Koja täiendusõppekohustuse täitmise hulka ka 

osalemine 34. Õigusteadlaste Päevadel. Kokku korraldas Koda aasta jooksul 82 

akadeemilist tundi koolitusi. 

 

2016. aastal toimusid Koja seminarid Koja liikmetele järgmistel teemadel: 

 

29.01.2016 Relvaseadusest ja relvaregistrist, valdkonna arengutest. Euroopa Liidu elatise 

määruse realiseerimisest ning Eesti – Soome asjakohasest koostööst. Arengutest 

pärimisõiguse valdkonnas, sh pärandvara inventuurist. Seminaril esinesid Teo Niklus, Haldi 

Koit ja Priidu Pärna. Seminaril osales 60 isikut. 

 

4.03.2016 Tsiviilkohtumenetlusest. Seminaril esines Andra Pärsimägi. Seminaril osales 70 

isikut.  

 

22.04.2016 Seminari teemadeks olid maksuvaldkonda puudutavate õigusaktide aktuaalsetest 

muudatustest  ja maksuotsuste tegemise praktikast (Marek Helm ja Airi Jansen-Uueda), 

kohtupraktikast ja arengutest pankroti- ja täitemenetluse valdkonnas (Meelis Eerik), 

arengutest Politsei- ja Piirivalveameti tegevuses ja valdkonna õigusruumis (Kätlin Alvela), 

uuest korteriomandi- ja korteriühistuseadusest ja sellega seonduvast täite- ning 

pankrotimenetluse aspektist (Vaike Murumets). Seminaril osales 82 isikut. 

 

26.-27.05.2016 toimus nn Tartu seminar, mille päevakorras olid järgnevad teemad: 

Menetlusväliselt kogutud tõendite lubatavuse problemaatika. Riigikohtu 

kriminaalkolleegiumi praktikast (Eerik Kergandberg), Euroopa Liidu algatused digitaalse 

infosisu üleandmise lepingute reguleerimisel (Karin Sein), järelevalve maksejõuetusasjades. 

Maksejõuetusmenetluste kulud (Kersti Kerstna-Vaks ja Toomas Saarma), sallivuse 

psühholoogia (Tõnu Lehtsaar). Seminaril osales 84 isikut.  

 

19.-23.08.2016 korraldas Koja väliskoolituse Soomes, mille päevakorras olid järgmised 

teemad: Arengutest Koja tegevuses ja õigusloome arengutest (Mati Kadak), täitemenetluse 

valdkonna infosüsteemide arenguga seonduvast (Janek Pool ja Jaan Lõõnik), regionaalse 

täitevameti tegevusest Helsingis (Ilkka Stenius), täitemenetluse korraldusest Soomes (Juhani 
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Toukola, Veikko Minkkinen, Niklas Tjurin), regionaalse täitevameti tegevusest Turus (Olli 

Sippola), regionaalse täitevameti tegevusest Marienhamnis (Berndt-Johan Jansson), 

Kohaliku omavalitsuse täitenõuetest Soomes (Emma Dahlen). Suveseminaril osales 31 

isikut.  

 

9.09.2016   Riigikohtu uuemast praktikast täite- ja pankrotimenetluses (Riigikohtunik Villu 

Kõve). Seminaril osales 106 isikut. 

 

11.11.2016   arengutest Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika valdkonnas (Marko 

Aavik ja Gunnar Vaikmaa), riigireformist (Norman Aas), Justiitsministeeriumi tegevusest 

avalike suhete valdkonnas ja kogemustest meediasuhtluses (Riina Solman).  

Kohtutäiturite paneel: e-Täiturist ja elatisabiskeemi rakendamisest (Piret Suur, Piret Saartee, 

Arno Pardla, Jaan Lõõnik). 

Pankrotihaldurite paneel: pankrotihalduri toimiku elektroonilisest failijagamiskeskkonnast 

(Jüri Truuts).  

Seminaril osales 69 isikut. 

 

8.12.2016   Arengutest maksuõiguse valdkonnas ja asjakohastest Riigikohtu lahenditest 

(Lasse Lehis). Seminaril osales 43 isikut.  

 

Koja koolitustoimkonna esimees on Reet Rosenthal ja aseesimees Jüri Truuts.  

 

7. Konkurss kohtutäituri ametikohtade täitmiseks ja eksamid 

 

2015. aastal kuulutas Justiitsministeerium välja konkursi kohtutäituri vabale ametikohale 

Viru tööpiirkonnas. Konkursi tulemusel asus 28. märtsil 2016 Viru tööpiirkonnas ametisse 

kohtutäitur Tatjana Afanasieva.   

 

Koja eksamikomisjoni algatusel 2016. aasta augustis välja kuulutatud kohtutäiturieksamil 

osales 12 isikut ja pankrotihalduri eksamil 2 isikut. Kohtutäiturieksami sooritas edukalt 4 

eksamil osalenut, kes on kantud kohtutäituri abide nimekirja. Pankrotihalduri eksami 

sooritas edukalt 1 eksamil osalenu.    

 

Koja eksamikomisjoni koosseisus toimusid 2016. aastal muudatused. Professor Paul Varuli 

asemel määrati Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Triin Tõnisson. Komisjoni 

esimeheks valiti kohtutäitur Reet Rosenthal ning komisjoni aseesimeheks pankrotihaldur 

Maie Klemmer. 

 

8. Järelevalvest, teabe avalikustamisest ja avaldustele vastamisest 

 

Koja liikmete tegevuse vastavust hea ameti- ja hea kutsetava nõuete täitmisele kontrollib 

Koja aukohus, Koja majandustegevust ja asjaajamist kontrollib Koja revisjonikomisjon ning 

Koja liikmete täiendusõppekohustuse täitmist kontrollib Koja eksamikomisjon.  

 

Ameti- ja kutsekogu juhatused on pidevalt kontrollinud kohtutäiturite ja pankrotihaldurite 

kindlustuse kehtivust ja vastavust.  

 

Jätkus Koja liikmete täiendusõppekohustuse täitmise hindamise. Eksamikomisjon vaatas 

läbi 11 isiku materjalid. Täiendusõppekohustus hinnati täidetuks 10 isiku puhul, 1 

kohtutäituri abi suunati eksamile.  
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Koda koostas korralise ISKE-nõuete täitmise aruande ning kontrollis kõikide X-tee 

andmevahetuskeskkonna kasutamise õigust omavate isikute pädevuse kehtivust. 

 

Koja eestseisus kinnitas elektroonilise oksjonikeskkonna kaudu korraldatud 

enampakkumistelt arvestatud tagatisrahade Koja eelarvesse laekumise raporti. Koja 

eestseisus juhtis kahe enampakkumise osas pankrotihalduri tähelepanu tagatisraha Koja 

eelarvesse kandmise vajadusele. 

 

Koja eestseisus, ametikogu ja kutsekogu juhatus on pidanud oluliseks ka tulenevalt 

kehtivast õiguskorrast liikmemaksude laekumist. Üldiselt on Koja liikmed tasunud 

liikmemaksu vastavalt kehtivale õiguskorrale. Samas esitati ühe endise kohtutäituri 

tasumata liikmemaksu osas maksekäsu kiirmenetluse avaldus kohtusse. Üks varasem 

liikmemaksunõue endise kohtutäituri vastu rahuldati täitemenetluse tulemusel 2016. aastal.  

 

Koja majandustegevust ja asjaajamist kontrollib Koja revisjonikomisjon, kelle esimeheks on 

Indrek Lepsoo ja aseesimeheks Igor Prigoda. 

 

Justiitsministeerium on edastanud Kojale mitmeid kohtutäiturite ja pankrotihalduritega 

seonduvaid tähelepanu juhtimisi jm, mis on kättesaadavad Koja intranetis.  

 

2016. a vastati Koja kantseleis 448 kirjalikule avaldusele, kirjale või taotlusele ning lisaks 

iganädalaselt 7-20 telefonikõnele, mis hõlmasid endas samalaadseid küsimusi kirjalikult 

esitatud avalduste, kirjade või taotlustega. Peamised küsimused olid esitatud kohtutäiturite 

tegevuse kohta: pangaarvete arstimine või vabastamine, töötasu arestimine, elatisnõuete 

sissenõudmine, nõuete aegumine, enampakkumised, pärimismenetluse raames teostatud 

päringud jne ning küsimusi tuli ka võlanõustamise MTÜdelt ja täituribüroodelt kohtutäituri 

tasu arvestamise kohta nõue aegumise korral ning esindusõiguse kontrollimise osas. 2016. 

aasta lõpus lisandusid küsimused elatisabi ja lubade äravõtmise kohta.  Pankrotihaldurite 

tegevusega seotud küsimusi oli vähemal määral, küsiti peamiselt võlgadest vabastamise 

menetluse kohta ja pankrotivara võõrandamise kohta.  

 

Samuti vastati erinevate riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse institutsioonide, Koja liikmete 

ja teiste isikute kirjadele ja taotlustele, milles anti selgitusi valdavalt Koja tegevusega 

seonduvates küsimustes. Mitmed isikud on leidnud, et Koja pädevuses on ka Koja 

liikmetele ameti- või kutsealaste korralduste andmine või soovisid järelevalve teostamist 

kohtutäiturite ja pankrotihaldurite ameti- ja kutsetegevuse üle. Koda on edastanud 

tähtaegselt isikutele õiguskorda selgitavad seisukohad ning vajadusel on Koja ameti- ja 

kutsekogu juhatus võtnud seisukoha, kas avaldus edastada Koja aukohtule või mitte. Samuti 

on Justiitsministeerium edastanud Koja aukohtule lahendamiseks mitmeid kaasusi. 

 

Päringute arv täitemenetluse registrist andmete väljastamiseks oli sarnane 2015. aasta 

tasemega. 2016. aastal tehti Kojale 3682 täitemenetlusregistri päringut (1963 päringut e-

posti, 44 posti teel ja 1675 kantseleikülastust). 

 

Koda jätkab informatsiooni avaldamist avalikus veebis ja intranetis. Süsteemis on 

kättesaadavad Koja organite protokollid ja otsused, asendusteated, koolitusteated jm.  

 

Meediaga koostöö parandamiseks jätkas vastavalt rakenduskavale tööd Koja 

meediatöögrupp, kes aitas ette valmistada asjakohaseid meediamaterjale (teated, artiklid, 
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intervjuud jne). Meediatöögrupp aitas korraldada kohtutäiturite meediasuhtlust konkreetsete 

juhtumite korral, ent korraldas ka üldist teavitustegevust (näiteks elatisnõuete sissenõudmise 

osas).   

 

Koja meediatöögrupi esimees on Risto Sepp ja aseesimees Terje Eipre. 

 

III KOJA VÕIMALIKEST JÄTKUTEGEVUSTEST 2017. AASTAL 

 

Koda jätkab kehtivast õiguskorrast tulenevate ülesannete täitmist. 2017. aastal jätkatakse 

varasematel aastatel alustatud tegevusi. Suuremahulised tööd ootavad ees seonduvalt uue 

täitemenetluse infosüsteemi jätkuva juurutamise ning Koja oksjonikeskkonna X-tee 

päringute üleviimisega X-tee versioonile 6. Koja aktiivsel osalusel on välja töötatud 

ettepanekud täitemenetluse ja pankrotmenetluse efektiivsuse suurendamise kohta, vastavalt 

on Riigikogu menetluses kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise eelnõu 

280SE, Justiitsministeerium on ettevalmistanud pankrotiseaduse kiireloomuliste muudatuste 

VTK. Samuti jätkuvad maksejõuetusõiguse ja ühinguõiguse revisjonid. Nende eelnõude 

menetlemine on Koja jaoks olulise mahuga tegevusteks. 

 

Õigusloome alane töö on aktiivne ka 2017. aastal. Riigikogu menetluses on kohtutäituri 

seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise eelnõu 280SE, Justiitsministeerium on 

ettevalmistanud pankrotiseaduse kiireloomuliste muudatuste VTK. Samuti jätkuvad 

maksejõuetusõiguse ja ühinguõiguse revisjonid. Lisaks on Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium eest vedamas mereõiguse kodifitseerimist, mille 

lähteülesande koostamisse oli Koda kaasatud. 

 

2017. aastal jätkub uue täitemenetluse infosüsteemi (e-Täitur) juurutamine. Sellele üleminek 

toimub kohtutäituri büroode kaupa. Samuti tuleb realiseerida infosüsteemi arendused 

praktilises täitemenetluses ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.  

 

Koja oksjonikeskkond tuleb 2017. aastal vastavalt üleriigilisele kampaaniale viia üle X-tee 

versioonile 6. 

 

2017. aastast tuleb pankrotimenetluse toimikuid pidada veebis. Koda on ettevalmistanud 

vastava platvormi ning võimaldab seda pankrotihalduritel soovi korral kasutada. 

 

Vajalik on avada täiendavaid juurdepääse riigi registritele. Päevakorras on relvaregistrile 

keelumärgete seadmise avalduste andmevahetuskanali loomine, ühenduse loomine SKAIS-

iga elatisabi andmevahetuseks jmt.  

 

Koda peab jätkuvalt oluliseks täiendusõppesüsteemi arendamist ning vastava 

koostöövõrgustiku toimimist. Täiendusõppe korraldamine toimub vastavalt iga-aastasele 

koolituskavale. Valdavalt toimub koolituste finantseerimine Koja eelarve vahendusel, kuid 

näiteks Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga koostöös korraldatav maikuine seminar 

finantseeritakse otsearvetega õigusteaduskonnale. 

 

Eeldatavalt toimub 2017. aasta jooksul vähemalt 1 kohtutäituri- ja 1 pankrotihalduri eksam.  

 

Varasemate aastate eduka töö tulemusel on Koda saavutanud head partnerlussuhted kõikide 

naaberriikide kohtutäiturite ja pankrotihaldurite institutsioonidega. Vajalik on jätkata 

piiriülese täitemenetluse infosüsteemi rakendamiseks võimaluste leidmisega eelkõige Eesti 
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ja Soome vaheliseks andmevahetuseks. Oluline on koostöösuhete jätkamine Soome ja 

Rootsi maksejõuetuse valdkonna institutsioonidega. Samuti on tekkinud tihedamad 

partnerlussuhted Bulgaaria Kohtutäiturite Kojaga, eelkõige elektroonilise oksjonikeskkonna 

ja PÜTIS-ega seonduvalt. Koja esindajad osalevad Venemaa Föderaalse Kohtutäiturite 

Teenistuse iga-aastaselt korraldataval teaduslik-praktilise konverentsil. 

 

Koda peab tähtsaks riigisisese koostöövõrgustiku jätkuvat arendamist eelkõige 

Justiitsministeeriumi ja Riigikoguga. Samuti on oluline koostöö arendamine teiste 

asjaomaste institutsioonidega, sealhulgas Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti, 

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, ülikoolidega jne. Politsei- ja Piirivalveametiga on 

kavandamisel 2012. aastal sõlmitud koostöölepingu uuendamine. 

 

Koja eestseisus on seisukohal, et 2016. aasta oli Koja arengu seisukohalt olemasolevas 

olukorras üldiselt tegus.  
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

 

 

Eestseisuse deklaratsioon 

 

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb 

tegevusaruandest, bilansist, tulemiaruandest, rahavoogude aruandest ja lisadest. Bilansimaht 

oli 31.12.2016 seisuga  274 756,62 eurot ja tulem -8 978,94 eurot. 

 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat head 

raamatupidamistava. 

 

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab eestseisuse hinnangul õigesti ja õiglaselt 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja finantsseisundit, majandustulemust ja 

rahavoogusid. 

 

Eestseisuse hinnangul on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda jätkuvalt tegutsev avalik-

õiguslik juriidiline isik.  

 

        Kuupäev  Allkiri 

 

Eestseisuse esimees  Mati Kadak      

 

 

Eestseisuse  aseesimees Terje Eipre       

 

 

Eestseisuse liige  Gunnar Vaikmaa       

 

 

Eestseisuse liige  Janek Pool       

 

 

Eestseisuse liige  Arvi Pink       

 

 

Eestseisuse liige  Jüri Truuts       

 

 

Eestseisuse liige  Magnus Braun      
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE 

PÕHIARUANDED 

    Bilanss 
   

    AKTIVA 

 

31.12.2016 31.12.2015 

Käibevara 

 

EUR EUR 

Raha ja pangakontod 

   Ühisosa a/a SEB pangas 
 

    68 133,30     77 579,06 

Ametikogu a/a SEB pangas 
 

    88 969,89     100 629,09 

Kutsekogu a/a SEB pangas 
 

    42 020,07     30 463,83 

Konverentsi a/a SEB pangas 
 

          94,74     107,02 

Kokku raha ja pangakontod Lisa 2      199 218,00     208 779,00 

    Nõuded ostjate vastu 

   Ostjatelt laekumata arved/laekumata 

liikmemaks Lisa 3        20 317,92     17 659,19 

    Viitlaekumised 

   Viitlaekumised liikmetelt Lisa 4        50 544,30     58 988,83 

Viitlaekumised riigieelarvest             106,08 - 

Kokku viitlaekumised         50 650,38     58 988,83 

    

Varud 

   

Ettemaksed hankijatele Lisa 5 

                 

47,26     - 

Ettemaksed kaasfinantseerimiseks  - - 

Maksude ettemaks 

 

         4 523,06     8 429,79 

Varud kokku 

 

 4 570,32     8 429,79 

    Käibevarad kokku 

 

     274 756,62     293 856,80 

    AKTIVA KOKKU 

 
     274 756,62     293 856,80 
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PASSIVA 

   Kohustused  

   Lühiajalised kohustused 

   Liikmete ettemaksud 
 

               805,12     284,93 

Võlad tarnijatele 

 

          39 022,75     37 622,40 

Maksukohustused Lisa 6             7 453,15     9 108,49 

Viitvõlad Lisa 7           11 064,96     16 029,90 

    Lühiajalised eraldised ja tulevaste 

perioodide kulud Lisa 8             5 427,09     10 848,59 

    

    Lühiajalised kohustused kokku 

 
       63 773,07     73 894,31 

    Kapital 

   Aruandeaasta kasutamata 

liikmemaks 

 

-8 978,94 -70 710,59 

Eelmiste per. kasutamata liikmemaks 

 

        219 962,49     290 673,08 

Kapital kokku 

 
     210 983,55     219 962,49 

    PASSIVA KOKKU 

 
     274 756,62     293 856,80 
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Tulemiaruanne (skeem 1) 

 

   Tulud 2016 (EUR) 2015 (EUR) 

Liikmemaksud 

  Liikmemaksud kohtutäituritelt     298 369,56     297 358,43 

Liikmemaksud pankrotihalduritelt       86 848,86     95 454,86 

Liikmemaks kokku   385 218,42     392 813,29 

   Muud tulud  

  Pankrotihalduri eksam            254,00     1 016,00 

Kohtutäituri eksam         1 524,00     2 159,00 

Tagatisraha         9 259,33     22 056,62 

Ametikogu asendamistasu       24 440,33     2 869,04 

AK muu tulu            547,26      

SmartMLX postkastid         3 000,19     3 133,32 

Sihtfinantseerimine  218,72 

AK vastuvõtt            625,00      

Koolitus       22 434,30     26 362,21 

Viivised  2,57 

Kindlustushüvitis  3 413,00 

Riigilõivu kompensatsioon  200,00 

Kokku muud tulud     62 084,41    61 430,48 

   Tulud kokku   447 302,83     454 243,77 

   Kulud 

  Mitmesugused tegevuskulud  Lisa 9     293 046,80     329 047,55 

Tööjõukulud     163 253,95     195 936,94 

 s.h palgakulu     122 230,92     146 440,16 

      sotsiaalmaks        40 052,03     48 325,27 

      töötuskindlustusmaks            971,00     1 171,51 

Kulud kokku   456 300,75     524 984,49 

 

  

Tulem põhikirjalisest tegevusest -8 997,92 -70 740,72 

 

  

Finantstulud   

Üldosa intress jooksevkontolt                7,57     7,39 

Kutsekogu intress jooksevkontolt                3,48     2,88 

Ametikogu intress jooksevkontolt                7,89     19,82 

Konverentsi jaoks avatud konto 

intress                0,04     0,04 

Finantstulud kokku             18,98     30,13 

 
  

Aruandeaasta tulem -8 978,94 -70 710,59 
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RAHAVOOGUDE ARUANNE 

 

  

 

31.12.2016 
 

31.12.2015 

RAHAVOOG PÕHIKIRJALISEST 

TEGEVUSEST EUR 

 

EUR 

Puhaskasum/-kahjum -8 978,94     
 

-70 710,59 

Nõuded liikmete vastu -2 658,73     
 

-1 288,40 

Viitlaekumised            8 338,45 
 

-12 702,39 

Varud               3 859,46 
 

102 605,00 

Liikmete ettemaksud                  520,19     
 

-617,35 

Võlad tarnijatele               1 400,35     
 

19 940,19 

Maksukohustused -1 655,34 
 

586,22 

Viitvõlad -4 964,94     
 

-2 140,82 

Lühiajalised eraldised ja tulevaste 

perioodide kulud -5 421,50   

 

-562,98 

Kokku rahavood aruandeaasta 

põhitegevusest -9 561,00     

 

35 108,88 

 

 
 

 

RAHAJÄÄGI MUUTUS -9 561,00 
 

35 108,88 

 

 
 

 

Kassa ja pangakontode jääk aasta 

alguses           208 779,00     

 

173 670,12 

Kassa ja pangakontode jääk aasta 

lõpus           199 218,00     

 

208 779,00 

 

 
 

 

KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS -9 561,00 
 

35 108,88 

 

 

 

 

                                                             Kapitali aruanne   

   

Kapital                                                              31.12.2016 Muutus 31.12.2015 

Aruandeaasta kasutamata liikmemaks                    -9 526,29 61 184,30  -70 710,59 

Eelmiste aastate kasutamata liikmemaks             219 962,49     -70 710,59 290 673,08 

Aruandeaasta kasum                                                                                     - 

Kapital kokku                                                     210 435,90     -2 526,59 212 962,49    
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 

 

 

Lisa 1   Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamise alused 

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kui avalik-õigusliku juriidilise isiku majandusaasta 

aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse 

tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse 

ja hea raamatupidamistava nõudeid.  

 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 

asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2016 ja aastaaruande koostamispäeva 

15.02.2017 vahemikus. 

 

Arvestuse alused 

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise 

momendil tegelikus väärtuses. Tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse tekkepõhisuse 

printsiibist. 

 

Nõuete hindamine 

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest 

summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. 

 

Materiaalne põhivara 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ei ole seisuga 31.12.2016 soetanud põhivara. 

Põhivaraks loetakse varad maksumusega üle 3 195,58 € (50 000 krooni) ning kasutusega üle 

ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara 

maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Amortisatsiooni 

arvutamiseks kasutatakse lineaarset meetodit. Ehitistelt arvestatakse amortisatsiooni kord 

aastas 8%, seadmetelt ja inventarilt 20 % aastas. 

 

Puhkusereserv 

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi 

korrigeeritakse üks kord aastas aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse 

kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate 

ees. 
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Lisa 2   Raha  

 

Ühisosa a/a SEB pangas 

                                    

68 133,30     

 

Ametikogu a/a SEB pangas  88 969,89 

 

Kutsekogu a/a SEB pangas         42 020,07     

 

Konverentsi a/a SEB pangas                 94,74     

 

Kokku        199 218,00     

   Lisa 3   Ostjatelt laekumata arved/laekumata liikmemaks 

 

 

Laekumata koolitusarved 697,93     

 

Laekumata viivisarved 3,69 

 

Laekumata kutsekogu liikmemaks 2 219,03     

 

Laekumata ametikogu liikmemaks 17 397,27     

 - novembri liikmemaks, mille laekumise tähtaeg oli 20.01.2017 11 358,69     

 - K. Laiõuna võlgnevus 392,07     

 

Kokku  20 317,92     

   Lisa 4   Viitlaekumised  

 

 

Ametikogu liikmemaks 2016.a detsembri kuu eest,  24 950,13     

 

mille kohta arved esitatakse 20.01.2017 

 

 

Kutsekogu liikmete 2016.a halduri ja ajutise halduri  25 594,17     

 

tasult juurde arvestatav liikmemaks, mille kohta arved 

 

esitatakse 10.02.2017 v.a ettemaksuna tasutud 2016 a.-l   

 

Kokku viitlaekumised  50 544,30     

   

Lisa 5   Liikmete ettemaksed  

 

 

Kutsekogu liikmete ettemaksed 805,12     

 Ametikogu liikmete ettemaksed  

 
Kokku 805,12     

 

Lisa 6   Maksukohustused 

 

 

Käibemaks KMD 12 tasumise tähtaeg 20.01.2017 1 228,79     

 Sotsiaalmaks* 3 489,74     

 

Kinnipeetud tulumaks* 1 871,66     

 

Töötuskindlustusmaks* 247,79     

 

Kogumispension* 174,29     

 

Erijuhtude tulumaks 440,88     

 

Kokku  7 453,15     

* Maksud novembri töötasult, mis maksti välja 4.12.2016 ja deklareeritakse ning makstakse 

10.01.2017 

 

Lisa 7   Viitvõlad 

 

 

Palga võlg** 6 557,14     

 

Sotsiaalmaks**  2 714,99     
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Kinnipeetud tulumaks** 1 458,32     

 

Töötuskindlustusmaks** 197,46     

 

Kogumispension** 137,05     

 

Autokompensatsiooni võlg 320,00 

 

Kokku  11 064,96     

** Töötasu detsember 2016 eest, mis makstakse välja 05.01.2017 ja maksud tasutakse 

10.02.2017 

 

Lisa 8 Lühiajalised eraldised ja tulevaste perioodide kulud 

 

Arvestatud puhkusereserv 4 056,13     

 

Puhkusereservi sotsiaalmaks 1 338,52     

 

Puhkusereservi töötuskindlustus 32,44     

 

Kokku  5 427,09     

 

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud tulemiaruandes 

  2016 2015 

 

Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuseks - 3 927,56     

 

Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara 

soetuseks - 

                                    

67 977,49     

 

E-Täituri kulu KOKKU - 71 905,05     

 

 

Ühisosa kulud  

 

 

 Toetused õigusteadusele 1 999,20     - 

 

IT teenused ja seadmed 7 579,91     6 873,71     

 Dokumendihaldusprogramm 1 250,74     - 

 

Sidekulu 1 499,65     1 511,19     

 

Muud teenused 11 103,25     10 342,65     

 

Koja töötajate lähetused ja täiendõpe 4 960,07     6 525,82     

 

Majanduskulud 17 428,05     18 443,18     

 

Kontoritarbed 2 258,86     2 597,47     

 

Pangakulud 125,19     110,73     

 

Perioodika ja kirjandus 168,00     346,00     

 

Esindus- ja eestseisuse kulud 6 251,99     12 950,40     

 

Suhtekorraldus 1 026,00     4 476,00     

 

Koja koosolekud 163,25     200,99     

 

Koja koolitused 16 301,66     22 588,29     

 
Kokku ühisosa kulud 70 116,62     86 966,43     

  

 

 

 
Ametikogu kulud  

 

 

Välissuhtluse kulud 12 141,46     9 515,46     

 

Ametikogu Rahvusvahelise Koja liikmemaks 1 754,00     1 754,00     

 Kohtutäiturite 15. aastapäeva konverents 8 112,13     - 

 

Kohtutäiturite eksamid 317,94     544,52     

 

Baltikumi kohtutäiturite suvepäevad 917,43     796,89     
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Koja kindlustus 1 505,45     1 373,44     

 

Infotehnoloogia arendamine ETIS-halduskulu  90 042,60     88 749,84     

 

Ametikogu reserv   J. Pool autohüvitis, asendajabüroo kulud, 

pangaülekanded jm 40 187,04     

                                      

5 755,28     

 - sh. asendajabüroo kulud 30 224,84      

 

X-tee ja e-oksjon  61 791,39     59 923,57     

 
Kokku ametikogu kulud 216 769,44     168 413,00     

  

 

 

 
Kutsekogu kulud  

  Välissuhtluse kulud 2 169,01     - 

 

Pankrotihaldurite eksamid 27,50     267,00     

 

Koolitus 791,00     859,94     

 

Kutsekogu pangateenused 57,98     31,02     

 Muud erakorralised kulud 307,22     - 

 

Lootusetu võlgnevus - revisjonikomisjoni akti alusel kuluks 

kandmine 1 549,99     - 

 Infotehnoloogia arendamine 640,49     - 

 

X-tee ja e-oksjon  617,55     605,11     

 
Kokku kutsekogu kulud 6 160,74     1 763,07     

 
Kokku mitmesugused tegevuskulud 293 046,80     

                               

329 047,55     

 

Lisa 10   Tööjõukulud 163 253,95 

 

sh. ühisosast tasutud tööjõukulud 81 097,19     

 sh. ametikogust tasutud tööjõukulud 82 048,81     

 

sh. kutsekogust tasutud tööjõukulud 107,95     

 

Lisa 11 Omakapital 

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja omakapital kujuneb kasutamata liikmemaksudest. 

Majandusaasta tulemit dividendidena liikmete vahel välja ei jaotata ning reservide 

moodustamise kohustust ei ole. 
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Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eestseisus on majandusaasta aruande läbi vaadanud 

ja heaks kiitnud. 

 

2016. a majandusaasta aruanne on kinnitatud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ameti- 

ja kutsekogu koosoleku otsusega 3. märtsil 2017. a.  

 

 

 

Mati Kadak,  esimees   ………………………………………………… 

 

 

 

 

Terje Eipre,  aseesimees  ………………………………………………… 

 

 

 

 

Gunnar Vaikmaa, eestseisuse liige …………………………………………………. 

 

 

 

 

Janek Pool, eestseisuse liige  …………………………………………………. 

 

 

 

 

Arvi Pink, eestseisuse liige …………………………………………………. 

 

 

 

 

Jüri Truuts, eestseisuse liige …………………………………………………. 

 

 

 

 

Magnus Braun, eestseisuse liige …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Tallinnas 3. märtsil 2017 

 

 

 

 


