KINNITATUD
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja
eksamikomisjoni 16.06.2021 koosoleku
protokollilise otsusega nr 3.8.

Kohtutäiturieksami ja pankrotihalduri eksami 26.10.2021
kirjaliku osa läbiviimise juhend ja hindamiskriteeriumid
TÄHELEPANU! Palume alloleva hoolega läbi lugeda enne eksamitöö kirjutamist.
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Kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühise kohtutäiturieksami (edaspidi kohtutäiturieksam) ning
pankrotihalduri eksami kirjaliku osa eksamitöö koosneb kahest osast.
Kohtutäiturieksami kirjaliku osa eksamitöö esimeseks osaks on õigusteadmiste test
(edaspidi test) ja teiseks osaks on kahe kaasuse lahendamine (õigusliku arvamuse
koostamine).
Pankrotihalduri eksami kirjaliku osa eksamitöö esimeseks osaks on õigus-, majandus- ja
raamatupidamisvaldkonna küsimustega kirjalik test (edaspidi test) ja teiseks osaks on kahe
kaasusülesande lahendamine.
Kohtutäiturieksami ja pankrotihalduri eksami esimese osa läbiviimisel jälgib eksamiruumis
eksami korraldamise nõuetest kinnipidamist Koja kantselei töötaja, kelle pädevuses on
vajadusel rakendada Koja eestseisuse otsusega kinnitatud kohtutäituri ja kohtutäituri abi
eksami (kohtutäiturieksami) ning pankrotihalduri eksami reglemendi (edaspidi reglement) §
7 lg 4 sätestatut.
Lisaks toimub vestlus, mille toimumise aeg teatatakse pärast kirjalike eksamitööde
läbivaatamist eksamikomisjoni liikmete poolt teatavaks reglemendi § 9 lg 6 sätestatud
tingimused täitnud isikutele (kes on läbinud testi ja kaasused).
Testi küsimustele vastamiseks on aega 2 tundi. Selle aja jooksul ei ole lubatud
eksamiruumist lahkuda.
Testi küsimustele vastamisel ei ole lubatud kasutada abimaterjale ega konsulteerida teiste
isikutega. Kõik kõrvalised asjad tuleb laualt ära panna! Testile vastamiseks on vajalik ainult
kirjutusvahend. Eksami korda rikkuv isik peab eksamitöö kirjutamise lõpetama ja eksam
loetakse mittesooritatuks.
Valikvastustega küsimustel võib ühel küsimusel olla rohkem kui üks õige vastus. Õige
vastuse korral tõmmake tähistusele a), b), c) ... jne ring ümber. Parandused palume teha
arusaadavalt!
Eksamitööle tuleb märkida oma salasõna, milles ei kajastu ees- ega perekonnanimi.
Eksamitööle tuleb lisada suletud ümbrikus paberileht oma eksamitööle kirjutatud salasõna
ning ees- ja perekonnanimega. Eksamitööle lisatud ümbrikule tuleb kirjutada eksamitööle
kirjutatud salasõna.
Peale testi küsimustele vastamist on ette nähtud tunniajane lõunapaus.
Kaasuste lahendamiseks on aega 13:00 kuni 17:00. Kasutada võib elektroonilist Riigi
Teatajat (https://www.riigiteataja.ee/) ja Riigikohtu lahendeid (http://www.riigikohus.ee/).
Kaasuse lahenduse faili nimeks märkige eksamitööl kasutatav salasõna.

Hindamissüsteemi järgi on hindamine 6-palli süsteemis ja hinnatakse mõlemat eksami osa
eraldi.
Testi vastuste eest on eksami tegijatel võimalik saada 46 punkti.
Valikvastustega küsimustele vastamisel on õige vastuse eest antavate punktide arv küsimuste
lõikes erinev ning iga üksiku vastuse eest antavate punktide arvu eksamitööl ei kajastata.
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Valikvastustega küsimusel vale vastuse märkimisel saab eksamineeritav sama palju miinuspunkte,
kui vastava küsimuse õige vastuse eest (kui näiteks küsimus annab maksimaalselt kolm punkti
ning valikvastustest kolm on õiged, annab iga õige vastus 1 punkti ja iga ebaõige vastus 1
miinuspunkti. Kui eksamineeritav märgib ära kaks õiget vastust, saab ta kaks punkti, kui lisaks on
märgitud 1 vale vastus, saab eksamineeritav ühe miinuspunkti, seega saab kokku ühe küsimuse
eest 1 punkti). Kui on mõni õige vastus jäänud märkimata, siis see miinuspunkti ei anna. Samuti
ei anta täielikult valesti vastatud küsimuse eest miinuspunkte, siis on vastuse tulemus 0.
Miinuspunkte ei kaasne ka lühivastustega küsimustes antud valede vastuste eest.
Saadud punktid summeeritakse ning pannakse vastavusse 6-palli süsteemiga alljärgnevalt:
43 – 46 punkti
37 – 42 punkti
29 – 36 punkti
24 – 28 punkti
14 – 23 punkti
0 - 13 punkti

6 palli
5 palli
4 palli
3 palli
2 palli
1 pall

Suurepärane
Väga hea
Hea
Rahuldav
Kasin
Puudulik

Kohtutäiturieksamil osalejal loetakse õigusteadmiste test läbituks, kui testi koondhinne on
vähemalt 3 palli. Pankrotihalduri eksamil osalejal loetakse erialateadmiste test läbituks, kui testi
koondhinne on vähemalt 4 palli.
Tulenevalt reglemendi § 9 lg-test 1-6 ja 8, toimub kaasuste hindamine järgnevalt.
•

Kaasust hinnatakse skaalal 1-6 palli. Kaasuse lahendamise eest on võimalik saada
maksimaalselt 20 punkti. Pallid määratakse vastavalt saadud punktidele järgmiselt:
18-20 punkti - 6 palli
15-17 punkti - 5 palli
13-14 punkti - 4 palli
11-12 punkti - 3 palli
6-10 punkti - 2 palli
0-5 punkti - 1 pall

•

Kummagi kaasuse koondhindeks on kaasust hinnanud komisjoni liikmete poolt pandud
pallide keskmine hinne. Kohtutäiturieksami puhul on positiivseks tulemuseks, kui mõlema
kaasuse hinne on vähemalt 3 palli. Pankrotihalduri eksami puhul on positiivseks
tulemuseks, kui mõlema kaasuse hinne on vähemalt 4 palli.

Edu eksamil!
Kinnitan, et olen käesoleva juhendi ja eksami hindamiskriteeriumitega tutvunud.
Tallinnas, 26. oktoobril 2021

____________________________________________
Ees- ja perekonnanimi, allkiri
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