
KINNITATUD  

Koja esimehe 18.08.2014 korraldusega nr 34 

„Koja poolt korraldatava täiendusõppe ja  

individuaalse väljaõppe läbiviimise ning  

hindamise aluste ja korra lisa 3 „Vestluse  

kord“ kinnitamine“  

Lisa 3 

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite
1
 Koja poolt korraldatava täiendusõppe ja 

individuaalse väljaõppe läbiviimise ning hindamise aluste ja korra juurde 

Vestluse kord 

 

VESTLUSE KORD 

 

Käesolev kord on kehtestatud kohtutäituri seaduse § 94 p 4; § 95 lõigete 1-4, 

kohtutäiturimäärustiku § 76  lõigete 7 ja 8; Justiitsministri 21.05.2010 määruse nr 17 

„Nõuded pankrotihalduri täiendusõppele ja täiendusõppe maht“ § 4 lg 2 ning 

justiitsministri 11.10.2010 määruse nr 33 „Pankrotihalduri eksami erialateadmiste 

testi valdkonnad ja hindamise kord“ § 1 lõike 1; § 3 lõigete 6-8  alusel.  

 

§ 1. Üldsätted 

 

(1)  Käesolev kord reguleerib kohtutäituri ja kohtutäituri abi ning pankrotihalduri 

täiendusõppe kohustuse täitmise hindamise raames toimuvat hindamisvestluse 

korraldust. 

 

(2) Käesolev kord ei reguleeri kohtutäituri ja kohtutäituri abi eksami 

(kohtutäiturieksami) ning pankrotihalduri eksami osaks oleva vestluse läbiviimist. 

Kohtutäituri ja kohtutäituri abi eksami (kohtutäiturieksami) ning pankrotihalduri 

eksami osaks olevad vestlused viiakse läbi kohtutäituri ja kohtutäituri abi eksami 

(kohtutäiturieksami) ning pankrotihalduri eksami läbiviimiseks kehtestatud korras. 

 

 

§ 2. Hindamisvestluse korraldus 

 

(1) Koja eksamikomisjon viib läbi hindamisvestluse, kui on vajalik otsustada 

kohtutäituri, kohtutäituri abi või pankrotihalduri täiendavale eksamile saatmine 

põhjusel, et kohtutäitur, kohtutäituri abi või pankrotihaldur ei ole täitnud täiendusõppe 

kohustust.  

 

(2) Hindamisvestlus viiakse läbi ka juhul, kui pankrotihaldur soovib iseseisva õppe 

arvestamist täiendusõppe kohustuse täitmisel Justiitsministri 21.05.2010 määrusega nr 

17 kinnitatud „Nõuded pankrotihalduri täiendusõppele ja täiendusõppe maht“ § 4 

lõikes 1 sätestatust suuremas mahus. 
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(3) Täiendusõppe kohustuse täitmise hindamiseks toimuval eksamikomisjoni 

hindamisvestlusel kohtutäituri, kohtutäituri abi või pankrotihalduriga, kelle 

täiendusõppe kohustuse täitmist kontrollitakse ja hinnatakse,  kogub eksamikomisjon 

täiendusõppe kohustuse täitmise kontrollimiseks ja hindamiseks vajalikke andmeid 

eelkõige küsimuste ja vastuste vormis. Samuti on eksamikomisjonil õigus nõuda 

täiendavate dokumentide, informatsiooni ja muude selliste andmete esitamist, mis 

võimaldavad eksamikomisjonil kontrollida aruandes esitatud andmete õigsust, 

vastavust täiendusõppe eesmärgile ning täiendusõppe läbimist sätestatud mahus ja 

tingimustel. Vajadusel antakse kontrollitavale võimalus esitada täiendavaid tõendeid 

täiendusõppe läbimise kohustuse täitmise kohta kuni 10 päeva jooksul vestluse 

läbiviimise päevast. 

 

(4) Vestluse alusel hindab eksamikomisjon täiendusõppe kohustuse täidetuks või 

suunab kohtutäituri, kohtutäituri abi või pankrotihalduri kohtutäituri seaduse § 97 

lõike 4 alusel eksamile, kui isik ei ole hindamisperioodi jooksul läbinud täiendusõpet 

nõutavas mahus või ei ole eksamikomisjoni poolt vestlusel määratud tähtpäevaks 

eksamikomisjonile täiendusõppe läbimise kohta andmeid esitanud või ei ole ilmunud 

eksamikomisjoni poolt määratud ajal vestlusele. 

 

(5) Hindamisvestlus viiakse läbi eksamikomisjoni poolt määratud ajal.  

 

 

§ 3. Hindamisvestluse tulemuste hindamine ja teatavaks tegemine 

 

(1)  Hindamisvestluse tulemuste kohta teeb eksamikomisjon kirjaliku otsuse, 

millele kirjutavad alla kõik istungil osalenud eksamikomisjoni liikmed. 

Eksamikomisjoni otsuses märgitakse: 

1) otsuse kuupäev ja järjekorranumber; 

2) komisjoni istungil osalenud isikute nimed; 

3) kohtutäituri, kohtutäituri abi või pankrotihalduri nimi; 

4) komisjoni otsus täiendusõppe kohustuse täitmise või mittetäitmise ning eksamile 

suunamise kohta. 

(2) Kui eksamikomisjon ei anna kontrollitavale isikule võimalust esitada täiendavaid 

tõendeid täiendusõppe läbimise kohustuse täitmise kohta, siis teeb eksamikomisjon 

hindamisvestluse tulemused ja eksamikomisjoni otsuse teatavaks komisjoni istungil 

kohtutäituri, kohtutäituri abi või pankrotihalduri juuresolekul viivitamata pärast 

tulemuste selgumist.  

(3) Kui eksamikomisjon annab kontrollitavale isikule võimaluse esitada täiendavaid 

tõendeid täiendusõppe läbimise kohustuse täitmise kohta, siis teeb eksamikomisjon 

hindamisvestluse tulemused ja eksamikomisjoni otsuse teatavaks komisjoni poolt 

määrataval tähtajal. 

(4) Eksamikomisjoni otsuse ärakirja saab kätte Koja kantseleist. 

(5) Eksamikomisjoni otsused kujunevad hääletuse teel lihthääleenamusega. Häälte 

võrdse jagunemise korral on otsustavaks eksamikomisjoni koosoleku juhataja hääl. 

Iga komisjoni liikme poolt antud hinnangut ei tehta teatavaks. 

 

 

Andres Hermet 

Koja esimees 


