
 

 

 

 

 

           

 

AMETI- JA KUTSEKOGU 

 

Otsus nr 3 
 

 

 

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja 

põhikirja muutmine 

Vastu võetud 10. juuli 2020. a. 

 

 

Juhindudes kohtutäituri seaduse § 86 lg 1 punktis 1 ja Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja 

põhikirja § 24 punktis 1 sätestatust, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ameti- ja 

kutsekogu o t s u s t a v a d:  

 

1. Muuta Koja põhikirja § 28 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„Koja organite liikmed valitakse järgmises järjekorras: 1) ametikogu ja kutsekogu 

juhatus; 2) revisjonikomisjon; 3) aukohus; 4) eksamikomisjon.“ 

 

2. Täiendada Koja põhikirja § 33 lõikega 3 ja sõnastada see järgmiselt:  

 

„(3) Juhul, kui Koja aseesimees, kes on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alusel 

määratud korraldama Koja eestseisuse tegevust, ei saa äraoleku või töövõimetuse tõttu 

eestseisuse tegevust korraldada, siis asendab teda vastava ameti- või kutsekogu 

juhatuse, kumba ta kuulub, vanem liige.“ 

 

3. Muuta Koja põhikirja § 53 lõiked 1 ja 2 ja sõnastada need järgmiselt: 

 

„(1) Eksamikomisjon moodustatakse vähemalt seitsmeliikmelisena viieks aastaks. 

 (2) Eksamikomisjoni kuuluvad: 

 1) kolm kohtutäiturite ametikogu määratud kohtutäiturit; 

 2) kolm pankrotihaldurite kutsekogu määratud pankrotihaldurit; 

 3) üks audiitorkogu määratud audiitor; 

 4) Justiitsministeeriumi esindaja, kui minister on tema eksamikomisjoni liikmeks 

nimetanud.“ 

 

4. Muuta Koja põhikirja § 69 lõiked 1 ja 2 ja sõnastada need järgmiselt: 

 

„(1) Aukohus moodustatakse vähemalt kaheksaliikmelisena viieks aastaks. 



 (2) Aukohtusse kuulub neli kohtutäiturit ja neli pankrotihaldurit ja 

Justiitsministeeriumi esindaja, kui minister on tema aukohtu liikmeks nimetanud.“ 

 

5. Avaldada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja põhikirja muudatused Koja 

veebilehel. 

 

6. Edastada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja põhikirja muudatus 

Justiitsministeeriumile.  

 

7. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 

Janek Pool      Terje Eipre 

Ametikogu juhatuse esimees    Kutsekogu juhatuse esimees 

  



Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja põhikirja muutmise seletuskiri  

 

1. Sissejuhatus 

 

1.1. Sisukokkuvõte 

 

Põhikirja muudatusega soovime leida õigusliku lahenduse olukorrale, kus Koja esimees ega 

Koja aseesimees ei saa samaaegse äraoleku tõttu korraldada Koja eestseisuse tööd. Samuti 

viiakse põhikiri kooskõlla kohtutäituri seaduse § 86 lõigetes 3 ja 4 sätestatuga ning 1. 

jaanuaril 2020 jõustunud kohtutäituri seaduse § 93 lg-te 1, 2 ja 2
1
 ning § 99 lg-te 1, 2 ja 2

1
 

muudatustega. Käesolevas seletuskirjas on esitatud selgitused põhikirja muudatuste kohta. 

 

1.2. Eelnõu ettevalmistaja 

 

Põhikirja muudatused valmistas ette Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) 

nõunik Jaan Lõõnik (jaan.loonik@kpkoda.ee). 

 

1.3. Märkused 

 

Põhikirja muutmise eelnõu punktid 2-4 esitati Justiitsministeeriumile 11. novembril 2019 ning 

punkt 1 19.03.2020 kooskõlastamiseks vastavalt KTS § 68 lg-le 1. Justiitsministeerium 

kooskõlastas põhikirja muutmise eelnõu ettepanekud vastavalt 19. novembril 2019 

märkustega ja 26. märtsil 2020 märkusteta. 

 

2. Muudatusettepanekud 

 

2.1. Põhikirja § 28 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 

„Koja organite liikmed valitakse järgmises järjekorras: 1) ametikogu ja kutsekogu juhatus; 2) 

revisjonikomisjon; 3) aukohus; 4) eksamikomisjon.“ 

 

Seletus: 

 

Vastavalt kohtutäituri seaduse § 86 lõigetes 3 ja 4 sätetsatule valitakse Koja organid 

järjestuses 1) ametikogu ja kutsekogu juhatus; 2) revisjonikomisjon; 3) aukohus; 4) 

eksamikomisjon. Koja põhikirja § 28 on sätestatud järjestuseks aga ametikogu ja kutsekogu 

juhatus, eksamikomisjon, revisjonikomisjon, aukohus. Taoline vastuolu seaduses sätestatuga 

vajab lahendamist põhikirja sätete korrastamise läbi. Koja organitest ainsana tuleb 

eksamikomisjonile valida ka asendusliikmed ning seetõttu on ka loogiline asetada 

eksamikomisjon Koja organite liikmete valimisel viimasele järjekohale. 

 

2.2. Põhikirja täiendatakse § 33 lõikega 3 ja see sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Juhul, kui Koja aseesimees, kes on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alusel 

määratud korraldama Koja eestseisuse tegevust, ei saa äraoleku või töövõimetuse tõttu 

eestseisuse tegevust korraldada, siis asendab teda vastava ameti- või kutsekogu juhatuse, 

kumba ta kuulub, vanem liige.“ 

 

Seletus: 

 

Koja esimehe valimise aluseid reguleerib kohtutäituri seaduse § 88, millest olulisim osa on 

sätestatud lõikes 1: „(1) Eestseisus valib eestseisuse liikmete hulgast koja esimehe ja 

mailto:jaan.loonik@kpkoda.ee


aseesimehe. Koja aseesimees ei tohi kuuluda koja esimehega samasse ameti- või 

kutsekogusse. Esimeheks ja aseesimeheks ei või valida valdkonna eest vastutava ministri 

nimetatud eestseisuse liiget.“ Sellest normist tulenevalt on olulised raamid Koja aseesimehele 

asendaja määramisel järgmised aspektid: 

1) Koja aseesimees ei tohi kuuluda Koja esimehega samasse ameti- või kutsekogusse, seega ei 

tohi ka aseesimehe asendaja kuuluda esimehega samasse ameti- või kutsekogusse; 

2) Justiitsministeeriumi esindajat ei tohi nimetada aseesimehe asendajaks. 

 

Kohtutäituri seaduse eelnõu seletuskiri (https://www.riigikogu.ee/download/2a42fa24-b7ec-

c087-1101-85bab4a52989) küll ei sisalda taoliste piirangute põhjendusi, kuid eeldatavalt on 

nii seatud, et tagada Koja kui kahest osapoolest koosneva organisatsiooni tasakaalustatud ning 

Koja liikmete enesekorralduslik juhtimine. 

 

Seega jääb Koja aseesimehele võimalus määrata enda asendajaks vaid temaga samasse ameti- 

või kutsekogusse kuuluv eestseisuse liige. Kuivõrd Koja eestseisusesse saavad kuuluda vaid 

vastava kogu juhatuse liikmed, siis on põhikirjas öeldud täpsemalt, et asendajaks võib olla 

samasse kogusse kuuluv vanem juhatuse liige. Arvestama peab ka asjaoluga, et Koja 

aseesimees ei pruugi olla samaaegselt juhatuse esimees, seega ei saa aseesimehe asendamisel 

lähtuda juhatuse esimehe asendamise korrast. 

 

Olukorras, kus korraga on ära nii Koja esimees, aseesimees kui ka temaga samasse kogusse 

kuuluvad teised juhatuse liikmed, Koja aseesimehe asendajat nimetada ei saa. Sellisel juhul 

peab korraldama Koja eestseisuse tegevust siiski kas Koja esimees või tema ülesandel 

aseesimees. Taolised juhtumid võivad tekkida näiteks välisriigis toimuval konverentsil või 

Koja koolitusel osalemisega seoses. Kuid sellisel juhul võib ka öelda, et Koja esimees ei ole 

„ära“, vaid täidab oma ametiülesandeid välisriigis. 

 

2.3. Põhikirja § 53 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Eksamikomisjon moodustatakse vähemalt seitsmeliikmelisena viieks aastaks. 

 (2) Eksamikomisjoni kuuluvad: 

 1) kolm kohtutäiturite ametikogu määratud kohtutäiturit; 

 2) kolm pankrotihaldurite kutsekogu määratud pankrotihaldurit; 

 3) üks audiitorkogu määratud audiitor; 

 4) Justiitsministeeriumi esindaja, kui minister on tema eksamikomisjoni liikmeks 

nimetanud.“ 

 

Seletus: 

 

Vastavalt kohtutäituri seaduse § 93 lg-te 1, 2 ja 2
1
 1.01.2020 jõustuvatele muudatustele 

laiendatakse Koja eksamikomisjoni liikmeskonda kummastki kogust 1 liikme võrra ja 

Justiitsministeeriumi esindajate osalemine eksamikomisjoni töös ei ole enam kohustuslik. 

 

2.4. Põhikirja § 69 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastakse järgmiselt: 

 

„(1) Aukohus moodustatakse vähemalt kaheksaliikmelisena viieks aastaks. 

 (2) Aukohtusse kuulub neli kohtutäiturit ja neli pankrotihaldurit ja Justiitsministeeriumi 

esindaja, kui minister on tema aukohtu liikmeks nimetanud.“ 

 

Seletus: 

 

https://www.riigikogu.ee/download/2a42fa24-b7ec-c087-1101-85bab4a52989
https://www.riigikogu.ee/download/2a42fa24-b7ec-c087-1101-85bab4a52989


Vastavalt kohtutäituri seaduse § 99 lg-te 1, 2 ja 2
1
 1.01.2020 jõustuvatele muudatustele 

laiendatakse Koja aukohtu liikmeskonda kummastki kogust 1 liikme võrra ja 

Justiitsministeeriumi esindaja osalemine aukohtu töös ei ole enam kohustuslik. 

 


