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ERAKORRALISE AMETI- JA KUTSEKOGU 

 

Otsus nr 1 

 

 

 

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja 

põhikirja muutmine 

Vastu võetud 30. juuni 2022. a. 

 

 

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

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

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

 

1. Muuta Koja põhikirja § 1 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(2) Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja 

pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana tegutsemise õigust omavad isikud (edaspidi 

pankrotihaldur või saneerimisnõustaja). Koja juurde kuuluvad usaldusisikud.“ 

 

2. Muuta Koja põhikirja § 2 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt:  

 

„(1) Koja nime tõlge inglise keeles on Chamber of Enforcement Agents and Trustees 

in Bankruptcy.“ 

 

3. Muuta Koja põhikirja § 4 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(2) Kojal on õigus kasutada dokumentidel ja siltidel vapi kujutist.“ 

 

4. Muuta Koja põhikirja § 5 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(1) Koja organid on ametikogu, kutsekogu, eestseisus, ametikogu juhatus, 

kutsekogu juhatus, eksamikomisjon, revisjonikomisjon, metoodikakomisjon ja 

aukohus.“ 

 

5. Täiendada Koja põhikirja § 5 lg-ga 11 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(11) Koja juhtorganid on ametikogu juhatus, kutsekogu juhatus ja eestseisus.“ 

 

6. Täiendada Koja põhikirja § 5 lg 2 lausega 2 ja sõnastada see järgmiselt: 
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Metoodikakomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimetamise, neile kulutuste 

hüvitamise, koosoleku kokkukutsumise ja koosoleku pidamise korra kehtestab 

valdkonna eest vastutav minister määrusega. Metoodikakomisjoni tööd korraldab ja 

juhib metoodikakomisjoni esimees. Koda tagab metoodikakomisjoni tehnilise 

teenindamise ja täidab muid talle seadusest tulenevaid ülesandeid 

 

7. Muuta Koja põhikirja § 6 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(1) Koja organisse, välja arvatud ametikogu ja kutsekogu, kuulumise eest ja seal 

kohustuste täitmise eest võib eelarves rahaliste vahendite olemasolu korral maksta 

hüvitist.“ 

 

8. Tunnistada kehtetuks Koja põhikirja § 6 lg 7. 

 

9. Muuta Koja põhikirja 2. peatüki pealkiri ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„KOJA LIIKMESUSE TEKKIMINE, PEATUMINE JA LÕPPEMINE“ 

 

10. Muuta Koja põhikirja § 7 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„Ametikogu liikmed on kõik kohtutäiturid.“ 

 

11. Muuta Koja põhikirja § 10 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„Kutsekogu liikmed on kõik pankrotihaldurid ja saneerimisnõustajad.“ 

 

12. Muuta Koja põhikirja § 13 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(1) Kutsekogu juhatus võib kutsekogu liikme pankrotihaldurina või 

saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse peatada pankrotihalduri või 

saneerimisnõustaja kirjaliku taotluse alusel kuni kolmeks aastaks. Taotluses märgitakse 

pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse peatatud oleku periood.  

(2) Kutsekogu juhatus otsustab kutsekogu liikmesuse peatamise kuu aja jooksul 

taotluse saamisest.  

(3) Pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana või kui isikul on nii 

pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana tegutsemise õigus, siis mõlemana 

tegutsemise õiguse peatamisel loetakse kutsekogu liikmesus peatatuks. Liikmesuse 

peatamise korral ei ole pankrotihaldur kohustatud täitma täiendusõppe kohustust ega 

osalema koja organite töös.  

(4) Kutsekogu juhatus edastab otsuse kutsekogu liikmesuse peatamise või 

pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse taastamise või sellest 

keeldumise kohta pankrotihaldurile ja saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse 

taastamise või sellest keeldumise kohta saneerimisnõustajale.“ 

 

13. Muuta Koja põhikirja § 14 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(1) Pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana või kui isikul on nii 

pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana tegutsemise õigus, siis mõlemana 
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tegutsemise õiguse lõppemisel või äravõtmisel lõpeb pankrotihalduri või 

saneerimisnõustaja kutsekogu liikmesus. 

(2) Pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse lõpetamiseks 

esitab isik avalduse kutsekogu juhatusele. Kutsekogu juhatus vaatab avalduse läbi ühe 

kuu jooksul selle saamisest. Kutsekogu juhatuse otsus saadetakse 

Justiitsministeeriumile.“ 

 

14. Täiendada Koja põhikirja § 15 lõigetega 11 ja 12 ning sõnastada need järgmiselt: 

 

„(11) Kutsekogu juhatus arvab isiku saneerimisnõustajate nimekirjast välja: 

1) kui tema puhul esineb saneerimisseaduse § 151 lõikes 5 nimetatud asjaolu; 

2) kohtutäituri seaduse § 97 lõikes 6 nimetatud ettepaneku alusel; 

3) kui talle on kohaldatud distsiplinaarkaristusena saneerimisnõustajana 

tegutsemise keeld; 

4) kui ta jätab määratud tähtpäevaks liikmemaksu juhatuse hoiatusest hoolimata 

mõjuva põhjuseta tasumata. 

(12) Kui kutsekogu liikmel on nii pankrotihaldurina kui ka saneerimisnõustajana 

tegutsemise õigus, siis loetakse isik kutsekogust väljaarvatuks, kui temalt on ara võetud 

nii pankrotihaldurina kui ka saneerimisnõustajana tegutsemise õigus.“ 

 

15. Muuta Koja põhikirja § 21 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„Liikmemaksu suuruseks on vähemalt kolm protsenti koja eelarveaastal kohtutäituri 

ametitegevuse pealt laekunud summadest ning pankrotihalduri, ajutise halduri ja 

saneerimisnõustaja tasuna tema kutsetegevuses pankrotihaldurile, saneerimisnõustajale 

või büroole, mille kaudu ta tegutseb, laekunud summast, kuid mitte vähem kui 31 eurot 

kuus.“ 

 

16. Muuta Koja põhikirja § 38 lg 3 ja asendada sõnad „e-posti teel“ sõnaga 

„elektrooniliselt“. 

 

17. Muuta Koja põhikirja § 40 lg 2 ja § 53 lg 2 p 2 ning asendada sõna „pankrotihaldurit“ 

sõnadega „kutsekogu liiget“. 

 

18. Muuta Koja põhikirja § 41 punktid 3 ja 6 ning sõnastada need järgmiselt: 

 

„3) osaleb koja arengukava eelnõu ja eelarve koostamisel; 

6) koostab hea ametitava eelnõu;“. 

 

19. Muuta Koja põhikirja § 42 punktid 3, 51 ja 7 ning sõnastada need järgmiselt: 

 

„3) osaleb koja arengukava eelnõu ja eelarve koostamisel; 

51) teostab haldusjärelevalvet pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või usaldusisiku 

tegevuse üle kojale teatavaks saanud teabe alusel, mis annab alust arvata, et haldur, 

saneerimisnõustaja või usaldusisik on oma kohustusi rikkunud; 

7) korraldab pankrotihaldurite, saneerimisnõustajate ja usaldusisikute nimekirja;“. 

 

20. Muuta Koja põhikirja § 422 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt: 
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„(1) Ameti- või kutsekogu juhatusel on vastavalt ameti- või kutsekogu liikme ja 

usaldusisiku tegevuse üle haldusjärelevalve teostamisel õigus kontrollida kohtutäituri 

ametitegevuse või pankrotihalduri kutsetegevuse, saneerimisnõustaja või usaldusisiku 

tegevuse nõuetekohasust ja seaduslikkust.“. 

 

21. Muuta Koja põhikirja § 422 lg 3 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(3) Haldusjärelevalve teostamisse pankrotihalduri kutsetegevuse või 

saneerimisnõustaja või usaldusisiku tegevuse üle võib kutsekogu juhatus kaasata 

audiitori või muu eksperdi. Koja kutsekogu juhatus võib järelevalve teostamisse kaasata 

teisi koja töötajaid.“. 

 

22. Muuta Koja põhikirja § 422 lg 6 p 1 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„1) saada pankrotihaldurilt, usaldusisikult, saneerimisnõustajalt, 

saneerimismenetluses olevalt ettevõtjalt, võlgnikult, võlausaldajalt,  

pankrotitoimkonnalt ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt vajalikku teavet ja 

dokumente;“. 

 

23. Täiendada Koja põhikirja § 422 lg 6 punktidega 8 ja 9 ning sõnastada need järgmiselt: 

 

„8) tutvuda asja kohtutoimikuga ja usaldusisiku aruannetega ning usaldusisiku 

kutsealase maksekonto väljavõtetega; 

9)  esitada saneerimisnõustajale või usaldusisikule arvamusi ja soovitusi.“ 

 

24. Täiendada Koja põhikirja § 422 lõigetega 7, 8 ja 9 ning sõnastada need järgmiselt: 

 

„(7) Haldusjärelevalve teostamisel ilmnenud pankrotihalduri kohustuste rikkumisest 

teatab kutsekogu juhatus kohtule ning pankrotitoimkonnale. 

(8) Haldusjärelevalve teostamisel ilmnenud saneerimisnõustaja kohustuste 

rikkumisest teatab koja kutsekogu juhatus kohtule. 

(9) Haldusjärelevalve teostamisel ilmnenud usaldusisiku kohustuste rikkumisest 

teatab kutsekogu juhatus kohtule.“ 

 

25. Täiendada Koja põhikirja §-dega 491 ja 492 ja sõnastada need järgmiselt: 

 

„§ 491. Saneerimisnõustajate nimekiri 

(1) Saneerimisnõustajate nimekirja pidamist korraldab kutsekogu juhatus. 

Kutsekogu juhatus kannab saneerimisnõustajate nimekirja taotluse alusel isiku, kes: 

1) vastab saneerimisseaduse §-s 151 sätestatud nõuetele; 

2) kes on läbinud seaduses sätestatud juhul saneerimisnõustaja eksami ja väljaõppe.  

(2) Saneerimisnõustaja kohta märgitakse nimekirja: 

1) nimi; 

2) kontaktandmed;  

3) saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse saamise kuupäev; 

4) andmed hariduse kohta;  

5) saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse peatamise ja äravõtmise aeg ja alus. 

(3) Nimekirja kantud saneerimisnõustaja peab tagama esitatud andmete õigsuse. 

 

§ 492. Usaldusisikute nimekiri 
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(1) Usaldusisikute nimekirja pidamist korraldab kutsekogu juhatus. Kutsekogu 

juhatus kannab usaldusisikute nimekirja taotluse alusel isiku, kes: 

1) vastab füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse §-s 58 sätestatud nõuetele; 

2) kes on läbinud seaduses sätestatud juhul usaldusisiku eksami ja esmase 

koolituse.  

(2) Usaldusisiku kohta märgitakse nimekirja: 

1) nimi; 

2) kontaktandmed;  

3) usaldusisikuna tegutsemise õiguse saamise kuupäev; 

4) andmed hariduse kohta;  

5) usaldusisikuna tegutsemise õiguse peatamise ja äravõtmise aeg ja alus; 

6) kutsealase maksekonto andmed;  

(3) Koja kutsekogu juhatus võib usaldusisiku kirjaliku taotluse alusel lõpetada või 

peatada tema usaldusisikuna tegutsemise õiguse kuni kolmeks aastaks. Koja kutsekogu 

juhatus vaatab avalduse läbi ühe kuu jooksul selle saamisest. Ajal, kui usaldusisikuna 

tegutsemise õigus on peatatud, ei kohaldata kojale usaldusisikute nimekirjas olemise 

eest tasu maksmise kohustust ega täiendusõppe kohustust. 

(4) Koja kutsekogu juhatus arvab isiku usaldusisikute nimekirjast välja: 

1) kui tema puhul esineb füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 58 lõikes 5 

nimetatud asjaolu; 

2) kui usaldusisik ei ilmu mõjuva põhjuseta eksamile või ei soorita eksamit kahel 

katsel; 

3) kui usaldusisikule on kohaldatud distsiplinaarkaristusena usaldusisikuna 

tegutsemise keeld; 

4)  kui usaldusisik jätab määratud tähtpäevaks nimekirjas olemise tasu kutsekogu 

juhatuse hoiatusest hoolimata mõjuva põhjuseta tasumata.  

(5) Nimekirja kantud usaldusisik peab tagama esitatud andmete õigsuse.“ 

 

26. Muuta Koja põhikirja § 53 lg 4 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(4) Kutsekogu valib eksamikomisjoni kaks kutsekogu liikmest asendusliiget, kes 

asendavad kutsekogu liikmete seast valitud liikmeid.“. 

 

27. Muuta Koja põhikirja § 57 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(1) Kohtutäituri eksam, pankrotihalduri eksam ja saneerimisnõustaja eksam 

korraldatakse Justiitsministeeriumi ettepanekul või koja algatusel vähemalt üks kord 

aastas.“. 

 

28. Muuta Koja põhikirja § 57 lg 5 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„Enne pankrotihalduri eksami, saneerimisnõustaja eksami ja kohtutäiturieksami, samuti 

kohtutäituri seaduse § 97 lõikes 4 nimetatud eksami ning korduseksami sooritamist peab 

eksamineeritav tasuma kojale tasu kohtutäituri seaduse § 95 lõikes 5 sätestatud 

määras.“. 

 

29. Muuta Koja põhikirja § 58 ja sõnastada see järgmiselt: 
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„(1) Kohtutäiturieksamil, pankrotihalduri eksamil ja saneerimisnõustaja eksamil 

kontrollitakse eksamineeritava erialateadmisi ja isiksuseomaduste sobivust. Eksam 

koosneb erialateadmiste testist ja vestlusest. 

(2) Kohtutäiturieksami, pankrotihalduri eksami ja saneerimisnõustaja eksami 

erialateadmiste testi valdkonnad ja eksami hindamise kord on kehtestatud 

justiitsministri määrusega.“. 

 

30. Muuta Koja põhikirja § 61 ja selle pealkirja ning sõnastada need järgmiselt: 

 

„§ 61. Pankrotihalduri või saneerimisnõustaja väljaõpe 

(1) Pankrotihalduri või saneerimisnõustaja väljaõpet korraldavad kutsekogu juhatus 

ja eksamikomisjon. 

(2) Pärast pankrotihalduri või saneerimisnõustaja eksami sooritamist koostab 

eksamikomisjon pankrotihalduri või saneerimisnõustaja kandidaadile individuaalse 

väljaõppekava. Pankrotihalduri või saneerimisnõustaja väljaõppekava koostatakse 

arvestusega, et selle täitmine ei takista töötamist põhitöökohal. 

(3) Pankrotihalduri väljaõppel olijale määrab kutsekogu juhatus vähemalt kaks, 

saneerimisnõustaja väljaõppel olijale vähemalt ühe juhendaja. Juhendaja esitab 

väljaõppe lõppemisest arvates ühe nädala jooksul eksamikomisjonile kirjaliku 

põhistatud arvamuse kandidaadi erialaste teadmiste, praktiliste ametialaste oskuste, 

analüüsivõime, isiksuseomaduste, suhtlemisoskuse, käitumise ja pankrotihalduriks või 

saneerimisnõustajaks sobivuse kohta. 

(4) Väljaõppekava täitmise aruande esitab pankrotihalduri või saneerimisnõustaja 

eksami sooritanud isik kümne kuu jooksul väljaõppekava kinnitamisest arvates. 

Kandidaadi avalduse alusel võib eksamikomisjon väljaõppekava täitmise aruande 

esitamise aega pikendada. 

(5) Väljaõppekava täitmise aruande ja juhendajate arvamuste alusel loeb 

eksamikomisjon väljaõppe läbituks või mitteläbituks. Eksamikomisjon võib jätta 

pankrotihalduri või saneerimisnõustaja väljaõppe tulemused hindamata ja pikendada 

väljaõppe täitmise aega.  

(6) Kui eksamikomisjon hindab pankrotihalduri või saneerimisnõustaja eksami 

sooritanud isiku väljaõppe mitteläbituks või tema isiksuseomaduste tõttu 

pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana tegutsemiseks sobimatuks, ei anta talle 

pankrotihalduri või saneerimisnõustaja kutset.“. 

 

31. Muuta Koja põhikirja § 68 lg 1 punktid 2 ja 3 ja sõnastada need järgmiselt: 

 

„2) kohtutäituri, või pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või usaldusisiku käitumise 

kohta esitatud kaebusi; 

3) kohtutäituri, või pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või usaldusisiku tegevuse 

kohta esitatud kaebusi või distsiplinaarasju, samuti asju, mille on arutamiseks andnud 

Justiitsministeerium.“. 

 

32. Muuta Koja põhikirja § 69 lg 1 ja 2 ning sõnastada need järgmiselt: 

 

„(1) Aukohus moodustatakse vähemalt üheksaliikmelisena viieks aastaks. 

(2) Aukohtusse kuulub neli kohtutäiturit, neli kutsekogu liiget ja üks usaldusisik 

ning lisaks Justiitsministeeriumi esindaja, kui minister on tema aukohtu liikmeks 

nimetanud.“. 
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33. Muuta Koja põhikirja § 71 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(2) Aukohu liikmed valivad aukohtu esimehe kohtutäituritest, pankrotihalduritest, 

saneerimisnõustajatest või usaldusisikutest liikmete seast.“. 

 

34. Muuta Koja põhikirja § 722 lg 2 ning sõnastada see järgmiselt: 

 

„(2) Haldusjärelevalvet pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või usaldusisiku 

tegevuse üle teostab kutsekogu juhatus.“. 

 

35. Muuta Koja põhikirja § 723 lg 2 ning sõnastada see järgmiselt: 

 

„(2) Ametikogu juhatus ja kutsekogu juhatus kehtestavad vastavalt kohtutäituri või 

pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või usaldusisiku tegevuse üle järelevalve 

teostamise korra.“. 

 

36. Muuta Koja põhikirja § 723 lg 5 ning sõnastada see järgmiselt: 

 

„(5) Kutsekogu juhatus teostab haldusjärelevalvet Kojale teatavaks saanud teabe 

alusel, mis annab alust arvata, et pankrotihaldur, saneerimisnõustaja või usaldusisik on 

oma kohustusi rikkunud.“. 

 

37. Muuta Koja põhikirja § 75 lg 1 ning sõnastada see järgmiselt: 

 

„(1) Koja eelarve ja tegevuse planeerimise aluseks on koja arengukava, millega 

seatakse koja ning kohtutäituri ametitegevuse ja pankrotihalduri ning 

saneerimisnõustaja kutsetegevuse arengu eesmärgid järgnevaks neljaks eelarveaastaks. 

Arengukava vaadatakse üle vähemalt iga kahe aasta järel.“. 

 

38. Muuta Koja põhikirja § 76 lg 1 punkti 1 ning sõnastada see järgmiselt: 

 

„1) kohtutäiturite, pankrotihaldurite ja saneerimisnõustajate kohustuslikest 

liikmemaksudest ning usaldusisikute nimekirjas olemise tasudest;“. 

 

39. Avaldada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja põhikirja muudatused Koja 

veebilehel. 

 

40. Edastada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja põhikirja muudatus 

Justiitsministeeriumile.  

 

41. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 

Mati Kadak     Terje Eipre 

Ametikogu juhatuse liige    Kutsekogu juhatuse esimees 
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Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja põhikirja muutmise seletuskiri  

 

1. Sissejuhatus 

 

1.1. Sisukokkuvõte 

 

Põhikirja muutmise eelnõu on koostatud valdavas osas füüsilise isiku maksejõuetuse seadusega 

(FIMS) kehtestatavate õigusnormide rakendamiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja 

tegevuse korralduses. Nimelt jõustuvad FIMS-ga ka muudatused saneerimisseaduses (SanS) ja 

kohtutäituri seaduses (KTS), mille kohaselt lisatakse kutsekogu liikmeteks ka 

saneerimisnõustajad ning tehakse ümberkorraldusi Koja eksamikomisjoni ja aukohtu 

koosseisus. Koda peab hakkama pidama ka usaldusisikute nimekirja ning korraldama vajadusel 

distsiplinaar- ja haldusjärelevalve menetlusi usaldusisikute üle. Lisaks on põhikirja muutmise 

eelnõus arvestatud termini „kohtutäitur“ ingliskeelse vaste muutumisega ning vastavalt 

muudetakse ka Koja nimetuse ingliskeelset vastet ning tehakse mõned redaktsioonilised 

parandused põhikirja tekstis.  

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 esitati Justiitsministeeriumile 5. mail 2022 kooskõlastamiseks 

vastavalt KTS § 68 lg-le 1. Justiitsministeerium kooskõlastas põhikirja muutmise eelnõu 

ettepanekud 30. mail 2022 märkusega eelnõu punkti 6 kohta. 

 

2. Muudatusettepanekud 

 

2.1. Põhikirja § 1 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja 

pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana tegutsemise õigust omavad isikud (edaspidi 

pankrotihaldur või saneerimisnõustaja). Koja juurde kuuluvad usaldusisikud.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja redaktsioon viiakse vastavusse KTS § 67 lg 1 uue redaktsiooniga: „(1) Koda on 

avalik-õiguslik juriidiline isik, mille liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina või 

saneerimisnõustajana tegutsemise õigust omavad isikud (edaspidi pankrotihaldur või 

saneerimisnõustaja). Koja juurde kuuluvad usaldusisikud.“. 

 

2.2. Põhikirja § 2 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Koja nime tõlge inglise keeles on Chamber of Enforcement Agents and Trustees in 

Bankruptcy“ 

 

Seletus: 

Põhikirja redaktsioon viiakse vastavusse KTS ingliskeelse tõlke muudatustega, kus termin 

„bailiff“ on asendatud terminiga „enforcement agent“. Vastavalt on seaduses muudetud ka Koja 

nimetuse ingliskeelset tõlget.  

mailto:jaan.loonik@kpkoda.ee
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2.3. Põhikirja § 4 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Kojal on õigus kasutada dokumentidel ja siltidel vapi kujutist.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja § 4 lg 2 sätestab kehtivas redaktsioonis: „Kojal on õigus kasutada dokumentidel ja 

siltidel Eesti riigivappi sisaldavat tähist.“ Põhikirja muutmise eelnõuga tehakse sõnastuses 

keeleline korrektuur. 

 

2.4. Põhikirja § 5 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Koja organid on ametikogu, kutsekogu, eestseisus, ametikogu juhatus, kutsekogu 

juhatus, eksamikomisjon, revisjonikomisjon, metoodikakomisjon ja aukohus.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja redaktsioon viiakse vastavusse KTS § 79 lg 1 uue redaktsiooniga, mille kohaselt 

täiendatakse Koja organite loetelu metoodikakomisjoniga. 

 

2.5. Põhikirja § 5 täiendatakse lõikega 11 ja see sõnastakse järgmiselt: 

„(11) Koja juhtorganid on ametikogu juhatus, kutsekogu juhatus ja eestseisus.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja täiendatakse mõistega „juhtorgan“. Muudatus on seotud allpool esitatud ettepanekuga 

võimaldada hüvitada vaid Koja juhtorganisse kuulumisega seotud kulud. 

 

2.6. Põhikirja § 5 lg 2 täiendatakse lausega 2 ja see sõnastakse järgmiselt: 

„Metoodikakomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimetamise, neile kulutuste hüvitamise, 

koosoleku kokkukutsumise ja koosoleku pidamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister määrusega. Metoodikakomisjoni tööd korraldab ja juhib metoodikakomisjoni esimees. 

Koda tagab metoodikakomisjoni tehnilise teenindamise ja täidab muid talle seadusest 

tulenevaid ülesandeid“ 

 

Seletus: 

Põhikirja muudatus tehakse viimaks põhikiri vastavusse KTS § 68 lg 2 muudatusega, mille 

kohaselt on metoodikakomisjon küll Koja organ, kuid Koja põhikirjas Koja 

metoodikakomisjoni töökorraldust ega metoodikakomisjoni ja Koja liikmete vahelisi 

õigussuhteid ei sätestata. KTS § 971 järgi kehtestab metoodikakomisjoni liikmete ja 

asendusliikmete nimetamise, neile kulutuste hüvitamise, koosoleku kokkukutsumise ja 

koosoleku pidamise korra valdkonna eest vastutav minister määrusega. Metoodikakomisjoni 

tehnilise teenindamise tagab koda. 

 

2.7. Põhikirja § 6 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Koja organisse, välja arvatud ametikogu ja kutsekogu, kuulumise eest ja seal kohustuste 

täitmise eest võib eelarves rahaliste vahendite olemasolu korral maksta hüvitist.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja § 6 lg 1 kehtiva redaktsiooni kohaselt võib maksta hüvitist Koja iga organi liikmele. 

Eelnõu kohaselt muudetakse põhikirja, et hüvitist ei maksta ametikogu ja kutsekogu liikmele 

organisse kuulumise ja seal kohustuste täitmise eest.  

 

2.8. Põhikirja § 6 lg 7 tunnistatakse kehtetuks. 
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Seletus: 

Põhikirja § 6 lg 7 sätestatud vahekohtu esimehe ja vahekohtuniku tasustamise säte on 

dubleeritud põhikirja § 721 lg 2, mistõttu põhikirja § 6 lg 7 tunnistatakse kehtetuks. 

 

2.9. Põhikirja 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„KOJA LIIKMESUSE TEKKIMINE, PEATUMINE JA LÕPPEMINE“ 

 

Seletus: 

Peatüki pealkirja sõnastus korrigeeritakse keeleliselt. Kehtivas põhikirjas on 2. peatükk 

pealkirjastatud kui Koja liikmesuse tekkimise, peatumise ja lõppemise kord, kuid peatükis 

sätestatakse ka alused. 

 

2.10. Põhikirja § 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Ametikogu liikmed on kõik kohtutäiturid.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja redaktsioon viiakse täpsemasse vastavusse KTS § 67 lg-ga 1. Sättesse lisatakse sõna 

„kõik“. 

 

2.11. Põhikirja § 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Kutsekogu liikmed on kõik pankrotihaldurid ja saneerimisnõustajad.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja redaktsioon viiakse vastavusse KTS § 67 lg 1 uue redaktsiooniga. Sättesse lisatakse 

sõnad „kõik“ ning „ja saneerimisnõustajad“. 

 

2.12. Põhikirja § 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Kutsekogu juhatus võib kutsekogu liikme pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana 

tegutsemise õiguse peatada pankrotihalduri või saneerimisnõustaja kirjaliku taotluse alusel kuni 

kolmeks aastaks. Taotluses märgitakse pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana tegutsemise 

õiguse peatatud oleku periood.  

(2) Kutsekogu juhatus otsustab kutsekogu liikmesuse peatamise kuu aja jooksul taotluse 

saamisest.  

(3) Pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana või kui isikul on nii pankrotihaldurina või 

saneerimisnõustajana tegutsemise õigus, siis mõlemana tegutsemise õiguse peatamisel loetakse 

kutsekogu liikmesus peatatuks. Liikmesuse peatamise korral ei ole pankrotihaldur kohustatud 

täitma täiendusõppe kohustust ega osalema koja organite töös.  

(4) Kutsekogu juhatus edastab otsuse kutsekogu liikmesuse peatamise või pankrotihaldurina 

või saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse taastamise või sellest keeldumise kohta 

pankrotihaldurile ja saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse taastamise või sellest keeldumise 

kohta saneerimisnõustajale.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja redaktsioon viiakse vastavusse SanS §-ga 152, mille kohaselt on kutsekogu juhatusel 

pädevus otsustada saneerimisnõustajate kutsekogusse kuulumise peatamise üle. Põhikirjas 

täpsustatakse, et kutsekogu liikmeks olekut ei loeta peatunuks juhul, kui nii pankrotihalduri kui 

ka saneerimisnõustajana tegutsev kutsekogu liige soovib peatada vaid kas pankrotihaldurina 

või saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse jättes teise õiguse jõusse. 
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2.13. Põhikirja § 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana või kui isikul on nii pankrotihaldurina või 

saneerimisnõustajana tegutsemise õigus, siis mõlemana tegutsemise õiguse lõppemisel või 

äravõtmisel lõpeb pankrotihalduri või saneerimisnõustaja kutsekogu liikmesus. 

(2) Pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse lõpetamiseks esitab isik 

avalduse kutsekogu juhatusele. Kutsekogu juhatus vaatab avalduse läbi ühe kuu jooksul selle 

saamisest. Kutsekogu juhatuse otsus saadetakse Justiitsministeeriumile.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja redaktsioon viiakse vastavusse SanS §-ga 152, mille kohaselt on kutsekogu juhatusel 

pädevus otsustada saneerimisnõustajate kutsekogusse kuulumise lõppemise üle. Põhikirjas 

täpsustatakse, et kutsekogu liikmeks olekut ei loeta lõppenuks juhul, kui nii pankrotihalduri kui 

ka saneerimisnõustajana tegutsev kutsekogu liige soovib lõpetada vaid kas pankrotihaldurina 

või saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse jättes teise õiguse jõusse. 

 

2.14. Põhikirja § 15 täiendatakse lõigetega 11 ja 12  ning sõnastatakse järgmiselt: 

„(11) Kutsekogu juhatus arvab isiku saneerimisnõustajate nimekirjast välja: 

1) kui tema puhul esineb saneerimisseaduse § 151 lõikes 5 nimetatud asjaolu; 

2) kohtutäituri seaduse § 97 lõikes 6 nimetatud ettepaneku alusel; 

3) kui talle on kohaldatud distsiplinaarkaristusena saneerimisnõustajana tegutsemise keeld; 

4) kui ta jätab määratud tähtpäevaks liikmemaksu juhatuse hoiatusest hoolimata mõjuva 

põhjuseta tasumata. 

(12) Kui kutsekogu liikmel on nii pankrotihaldurina kui ka saneerimisnõustajana tegutsemise 

õigus, siis loetakse isik kutsekogust väljaarvatuks, kui temalt on ara võetud nii 

pankrotihaldurina kui ka saneerimisnõustajana tegutsemise õigus.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja redaktsiooni täiendatakse vastavalt SanS § 152 sätestatule. Põhikirjas täpsustatakse, 

et nii pankrotihalduri kui ka saneerimisnõustajana tegutsev kutsekogu liige loetakse 

kutsekogust väljaarvatuks vaid juhul, kui temalt on mõlemana tegutsemise õigus ära võetud. Ei 

PankrS § 57 lg 6 ega SanS § 151 lg 5 ei keela pankrotihalduriks või saneerimisnõustajaks 

nimetada isikut, kellelt on ära võetud vastavalt kas saneerimisnõustajana või pankrotihaldurina 

tegutsemise õigus (erandiks on vaid juhtum, kus isik on jäetud kohtuotsusega ilma õigusest olla 

pankrotihaldur). Seepärast puudub ka alus arvata isik kutsekogust välja, kui tal on vaid ühes 

kutses tegutsemise õigus ära võetud. 

 

2.15. Põhikirja § 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Liikmemaksu suuruseks on vähemalt kolm protsenti koja eelarveaastal kohtutäituri 

ametitegevuse pealt laekunud summadest ning pankrotihalduri, ajutise halduri ja 

saneerimisnõustaja tasuna tema kutsetegevuses pankrotihaldurile, saneerimisnõustajale või 

büroole, mille kaudu ta tegutseb, laekunud summast, kuid mitte vähem kui 31 eurot kuus.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja § 21 kehtivat redaktsiooni täiendatakse, et liikmemaksu peab kutsekogu liige maksma 

ka arvestatult saneerimisnõustaja tasuna tema kutsetegevuses saneerimisnõustajale või büroole, 

mille kaudu ta tegutseb, laekunud summast. Liikmemaksu alammäärasid ei muudeta. 

Liikmemaksu määra kehtestab ametikogu ja kutsekogu eraldi otsusega. 

 

2.16. Põhikirja § 38 lg 3 asendatakse sõnad „e-posti teel“ sõnaga „elektrooniliselt“ 
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Seletus: 

Põhikirja § 38 lg 3 sätestab Koja eestseisuse otsuse vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata. 

Lõikes 3 on sätestatud, et otsuse tegemiseks peab eestseisuse liige vastama esimehele e-posti 

teel. Viimastel aastatel on laialdaselt kasutusse võetud ka muid elektroonilise suhtlemise 

kanaleid (näiteks allkirjastamise programmid, grupisuhtlusprogrammid, gallupiprogrammid), 

milles on suhtluses osalejaid võimalik turvaliselt autentida. Põhikirja muudatusega laiendatakse 

õigustähendust ka muudele elektroonilise suhtlemise kanalitele peale e-kirjavahetuse. 

 

2.17. Põhikirja § 40 lg 2 ja § 53 lg 2 p 2 asendatakse sõna „pankrotihaldurit“ sõnadega 

„kutsekogu liiget“ 

 

Seletus: 

Põhikirja § 40 lg 2 ja § 53 lg 2 p 2 viiakse vastavusse KTS § 91 lõike 2 teise lause ja § 93 lõike 

2 punkti 2 uue redaktsiooniga. Kuna kutsekogusse hakkavad kuuluma ka saneerimisnõustajad, 

siis täpsustatakse nii seaduses kui ka Koja põhikirjas, et kutsekogu juhatusse ja Koja 

eksamikomisjoni saab kuuluda ka selline kutsekogu liige, kes ei ole pankrotihaldur. 

 

2.18. Põhikirja § 41 punktid 3 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„3) osaleb koja arengukava eelnõu ja eelarve koostamisel; 

6) koostab hea ametitava eelnõu;“. 

 

Seletus: 

Ametikogu juhatuse ülesannete loetelus esitatud sõnastust korrigeeritakse keeleliselt ning 

ühtlustatakse kutsekogu juhatuse ülesannete loetelu sõnastusega. 

 

2.19. Põhikirja § 42 punktid 3, 51 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„3) osaleb koja arengukava eelnõu ja eelarve koostamisel; 

51) teostab haldusjärelevalvet pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või usaldusisiku tegevuse üle 

kojale teatavaks saanud teabe alusel, mis annab alust arvata, et haldur, saneerimisnõustaja või 

usaldusisik on oma kohustusi rikkunud; 

7) korraldab pankrotihaldurite, saneerimisnõustajate ja usaldusisikute nimekirja;“. 

 

Seletus: 

Kutsekogu juhatuse ülesannete loetelus esitatud sõnastust korrigeeritakse keeleliselt ning 

ühtlustatakse ametikogu juhatuse ülesannete loetelu sõnastusega. Lisaks täiendatakse juhatuse 

pädevust haldusjärelevalveks saneerimisnõustajate ja usaldusisikute tegevuse üle (SanS § 192 

ja FIMS § 56) ja vastavalt nende nimekirja pidamiseks (SanS § 153 ja FIMS § 63). 

 

2.20. Põhikirja § 422 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Ameti- või kutsekogu juhatusel on vastavalt ameti- või kutsekogu liikme ja usaldusisiku 

tegevuse üle haldusjärelevalve teostamisel õigus kontrollida kohtutäituri ametitegevuse või 

pankrotihalduri kutsetegevuse, saneerimisnõustaja või usaldusisiku tegevuse nõuetekohasust ja 

seaduslikkust.“. 

 

Seletus: 

Sätet täiendatakse kutsekogu juhatuse pädevusega haldusjärelevalveks saneerimisnõustajate ja 

usaldusisikute tegevuse üle vastavuses SanS §-ga 192 ja FIMS §-ga 56. 

 

2.21. Põhikirja § 422 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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„(3) Haldusjärelevalve teostamisse pankrotihalduri kutsetegevuse või saneerimisnõustaja või 

usaldusisiku tegevuse üle võib kutsekogu juhatus kaasata audiitori või muu eksperdi. Koja 

kutsekogu juhatus võib järelevalve teostamisse kaasata teisi koja töötajaid.“. 

 

Seletus: 

Sätet täiendatakse kutsekogu juhatuse pädevusega haldusjärelevalveks saneerimisnõustajate ja 

usaldusisikute tegevuse üle vastavuses SanS §-ga 192 ja FIMS §-ga 56. 

 

2.22. Põhikirja § 422 lg 6 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) saada pankrotihaldurilt, usaldusisikult, saneerimisnõustajalt, saneerimismenetluses 

olevalt ettevõtjalt, võlgnikult, võlausaldajalt,  pankrotitoimkonnalt ning riigi- ja kohaliku 

omavalitsuse asutuselt vajalikku teavet ja dokumente;“. 

 

Seletus: 

Sätet täiendatakse kutsekogu juhatuse pädevusega haldusjärelevalveks saneerimisnõustajate ja 

usaldusisikute tegevuse üle vastavuses SanS §-ga 192 ja FIMS §-ga 56. 

 

2.23. Põhikirja § 422 lõiget 6 täiendatakse punktidega 8 ja 9 ning sõnastatakse need 

järgmiselt: 

„8) tutvuda asja kohtutoimikuga ja usaldusisiku aruannetega ning usaldusisiku kutsealase 

maksekonto väljavõtetega; 

9) esitada saneerimisnõustajale või usaldusisikule arvamusi ja soovitusi.“ 

 

Seletus: 

Sätet täiendatakse kutsekogu juhatuse pädevusega haldusjärelevalveks saneerimisnõustajate ja 

usaldusisikute tegevuse üle vastavuses SanS §-ga 192 ja FIMS §-ga 56. 

 

2.24. Põhikirja § 422 täiendatakse lõigetega 7, 8 ja 9 ning sõnastatakse need järgmiselt: 

„(7) Haldusjärelevalve teostamisel ilmnenud pankrotihalduri kohustuste rikkumisest teatab 

kutsekogu juhatus kohtule ning pankrotitoimkonnale. 

(8) Haldusjärelevalve teostamisel ilmnenud saneerimisnõustaja kohustuste rikkumisest teatab 

koja kutsekogu juhatus kohtule. 

(9) Haldusjärelevalve teostamisel ilmnenud usaldusisiku kohustuste rikkumisest teatab 

kutsekogu juhatus kohtule.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja täiendatakse vastavalt PankrS § 70 lg-le 4, SanS §-ga 192 lg-le 4 ja FIMS § 56 lg-le 

4. 

 

2.25. Põhikirja täiendatakse §-dega 491 ja 492 ning sõnastatakse need järgmiselt: 

„§ 491. Saneerimisnõustajate nimekiri 

(1) Saneerimisnõustajate nimekirja pidamist korraldab kutsekogu juhatus. Kutsekogu juhatus 

kannab saneerimisnõustajate nimekirja taotluse alusel isiku, kes: 

1) vastab saneerimisseaduse §-s 151 sätestatud nõuetele; 

2) kes on läbinud seaduses sätestatud juhul saneerimisnõustaja eksami ja väljaõppe.  

(2) Saneerimisnõustaja kohta märgitakse nimekirja: 

1) nimi; 

2) kontaktandmed;  

3) saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse saamise kuupäev; 

4) andmed hariduse kohta;  
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5) saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse peatamise ja äravõtmise aeg ja alus. 

(3) Koja kutsekogu juhatus võib saneerimisnõustaja kirjaliku taotluse alusel lõpetada või 

peatada tema saneerimisnõustajana tegutsemise õiguse kuni kolmeks aastaks. Koja kutsekogu 

juhatus vaatab avalduse läbi ühe kuu jooksul selle saamisest.  

(4) Koja kutsekogu juhatus arvab isiku saneerimisnõustajate nimekirjast välja: 

1) kui tema puhul on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nimekirja kandmise alus ära 

langenud; 

2) kui saneerimisnõustaja ei ilmu mõjuva põhjuseta eksamile või ei soorita eksamit kahel katsel; 

3) kui saneerimisnõustajale on kohaldatud distsiplinaarkaristusena usaldusisikuna tegutsemise 

keeld.  

(5) Nimekirja kantud saneerimisnõustaja peab tagama esitatud andmete õigsuse. 

 

§ 492. Usaldusisikute nimekiri 

(1) Usaldusisikute nimekirja pidamist korraldab kutsekogu juhatus. Kutsekogu juhatus kannab 

usaldusisikute nimekirja taotluse alusel isiku, kes: 

1) vastab füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse §-s 58 sätestatud nõuetele; 

2) kes on läbinud seaduses sätestatud juhul usaldusisiku eksami ja esmase koolituse.  

(2) Usaldusisiku kohta märgitakse nimekirja: 

1) nimi; 

2) kontaktandmed;  

3) usaldusisikuna tegutsemise õiguse saamise kuupäev; 

4) andmed hariduse kohta;  

5) usaldusisikuna tegutsemise õiguse peatamise ja äravõtmise aeg ja alus; 

6) kutsealase maksekonto andmed;  

(3) Koja kutsekogu juhatus võib usaldusisiku kirjaliku taotluse alusel lõpetada või peatada tema 

usaldusisikuna tegutsemise õiguse kuni kolmeks aastaks. Koja kutsekogu juhatus vaatab 

avalduse läbi ühe kuu jooksul selle saamisest. Ajal, kui usaldusisikuna tegutsemise õigus on 

peatatud, ei kohaldata kojale usaldusisikute nimekirjas olemise eest tasu maksmise kohustust 

ega täiendusõppe kohustust. 

(4) Koja kutsekogu juhatus arvab isiku usaldusisikute nimekirjast välja: 

1) kui tema puhul esineb füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 58 lõikes 5 nimetatud asjaolu; 

2) kui usaldusisik ei ilmu mõjuva põhjuseta eksamile või ei soorita eksamit kahel katsel; 

3) kui usaldusisikule on kohaldatud distsiplinaarkaristusena usaldusisikuna tegutsemise keeld; 

4) kui usaldusisik jätab määratud tähtpäevaks nimekirjas olemise tasu kutsekogu juhatuse 

hoiatusest hoolimata mõjuva põhjuseta tasumata.  

(5) Nimekirja kantud usaldusisik peab tagama esitatud andmete õigsuse.“ 

 

Seletus: 

Põhikirja täiendatakse vastavalt SanS §-ga 153 ja FIMS §-dele 61, 62 ja 63. Usaldusisikule ja 

saneerimisnõustajale jõustub vastavalt usaldusisikute ja saneerimisnõustajate nimekirja 

kandmise kohustus 1.07.2024. 

 

2.26. Põhikirja § 53 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Kutsekogu valib eksamikomisjoni kaks kutsekogu liikmest asendusliiget, kes asendavad 

kutsekogu liikmete seast valitud liikmeid.“. 

 

Seletus: 

Muudatusega viiakse põhikirja säte vastavusse KTS § 86 lg 4 p 4 ja § 93 lg 5 uue redaktsiooniga. 

 

2.27. Põhikirja § 57 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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„(1) Kohtutäituri eksam, pankrotihalduri eksam ja saneerimisnõustaja eksam korraldatakse 

Justiitsministeeriumi ettepanekul või koja algatusel vähemalt üks kord aastas.“. 

 

Seletus: 

Põhikirja kehtivat redaktsiooni täiendatakse saneerimisnõustaja eksami korraldamise 

ülesandega vastavalt KTS § 95 lg 4 uuele redaktsioonile.  

 

2.28. Põhikirja § 57 lg 5 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Enne pankrotihalduri eksami, saneerimisnõustaja eksami ja kohtutäiturieksami, samuti 

kohtutäituri seaduse § 97 lõikes 4 nimetatud eksami ning korduseksami sooritamist peab 

eksamineeritav tasuma kojale tasu kohtutäituri seaduse § 95 lõikes 5 sätestatud määras.“. 

 

Seletus: 

Põhikirja kehtivat redaktsiooni täiendatakse saneerimisnõustaja eksamil osalemise tasuga 

vastavalt KTS § 95 lg 5 uuele redaktsioonile.  

 

2.29. Põhikirja § 58 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Kohtutäiturieksamil, pankrotihalduri eksamil ja saneerimisnõustaja eksamil 

kontrollitakse eksamineeritava erialateadmisi ja isiksuseomaduste sobivust. Eksam koosneb 

erialateadmiste testist ja vestlusest. 

(2) Kohtutäiturieksami, pankrotihalduri eksami ja saneerimisnõustaja eksami 

erialateadmiste testi valdkonnad ja eksami hindamise kord on kehtestatud justiitsministri 

määrusega.“. 

 

Seletus: 

Põhikirja kehtivat redaktsiooni täiendatakse saneerimisnõustaja eksami sisukirjeldusega 

vastavalt KTS § 95 lg 1, 2 ja 3 uuele redaktsioonile.  

 

2.30. Põhikirja § 61 ja selle pealkirja muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 61. Pankrotihalduri või saneerimisnõustaja väljaõpe 

(1) Pankrotihalduri või saneerimisnõustaja väljaõpet korraldavad kutsekogu juhatus ja 

eksamikomisjon. 

(2) Pärast pankrotihalduri või saneerimisnõustaja eksami sooritamist koostab eksamikomisjon 

pankrotihalduri või saneerimisnõustaja kandidaadile individuaalse väljaõppekava. 

Pankrotihalduri või saneerimisnõustaja väljaõppekava koostatakse arvestusega, et selle täitmine 

ei takista töötamist põhitöökohal. 

(3) Pankrotihalduri väljaõppel olijale määrab kutsekogu juhatus vähemalt kaks, 

saneerimisnõustaja väljaõppel olijale vähemalt ühe juhendaja. Juhendaja esitab väljaõppe 

lõppemisest arvates ühe nädala jooksul eksamikomisjonile kirjaliku põhistatud arvamuse 

kandidaadi erialaste teadmiste, praktiliste ametialaste oskuste, analüüsivõime, 

isiksuseomaduste, suhtlemisoskuse, käitumise ja pankrotihalduriks või saneerimisnõustajaks 

sobivuse kohta. 

(4) Väljaõppekava täitmise aruande esitab pankrotihalduri või saneerimisnõustaja eksami 

sooritanud isik kümne kuu jooksul väljaõppekava kinnitamisest arvates. Kandidaadi avalduse 

alusel võib eksamikomisjon väljaõppekava täitmise aruande esitamise aega pikendada. 

(5) Väljaõppekava täitmise aruande ja juhendajate arvamuste alusel loeb eksamikomisjon 

väljaõppe läbituks või mitteläbituks. Eksamikomisjon võib jätta pankrotihalduri või 

saneerimisnõustaja väljaõppe tulemused hindamata ja pikendada väljaõppe täitmise aega.  

(6) Kui eksamikomisjon hindab pankrotihalduri või saneerimisnõustaja eksami sooritanud isiku 

väljaõppe mitteläbituks või tema isiksuseomaduste tõttu pankrotihaldurina või 
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saneerimisnõustajana tegutsemiseks sobimatuks, ei anta talle pankrotihalduri või 

saneerimisnõustaja kutset.“. 

 

Seletus: 

Põhikirja kehtivat redaktsiooni täiendatakse saneerimisnõustaja väljaõppe korraldusega 

vastavalt KTS § 96 uuele redaktsioonile.  

 

2.31. Põhikirja § 68 lg 1 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse need järgmiselt: 

„2) kohtutäituri, või pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või usaldusisiku käitumise kohta 

esitatud kaebusi; 

3) kohtutäituri, või pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või usaldusisiku tegevuse kohta 

esitatud kaebusi või distsiplinaarasju, samuti asju, mille on arutamiseks andnud 

Justiitsministeerium.“. 

 

Seletus: 

Põhikirja muudatusega laiendatakse aukohtu pädevust arutada ka saneerimisnõustaja ning 

usaldusisiku käitumise ja tegevuse kohta esitatud kaebusi vastavalt KTS § 100 punktide 2 ja 3 

uuele redaktsioonile.  

 

2.32. Põhikirja § 69 lg 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse need järgmiselt: 

„(1) Aukohus moodustatakse vähemalt üheksaliikmelisena viieks aastaks. 

(2) Aukohtusse kuulub neli kohtutäiturit, neli kutsekogu liiget ja üks usaldusisik ning lisaks 

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

 

Seletus: 

Põhikirja muudatusega täpsustatakse aukohtu koosseisu vastavalt KTS § 99 uuele 

redaktsioonile. Aukohtusse hakkab lisaks senisele koosseisule kuuluma ka üks justiitsministri 

nimetatav usaldusisik. Samuti muudetakse, et kutsekogu poolelt võib aukohtusse kuuluda ka 

saneerimisnõustaja, kellel ei ole pankrotihaldurina tegutsemise õigust. 

 

2.33. Põhikirja § 71 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Aukohu liikmed valivad aukohtu esimehe kohtutäituritest, pankrotihalduritest, 

saneerimisnõustajatest või usaldusisikutest liikmete seast.“. 

 

Seletus: 

Põhikirja muudatusega täpsustatakse aukohtu liikmete ringi, kelle seast valitakse aukohtu 

esimees, vastavalt KTS § 99 lg 3 uuele redaktsioonile. Aukohtusse hakkab lisaks senisele 

koosseisule kuuluma ka üks justiitsministri nimetatav usaldusisik. Samuti muudetakse, et 

kutsekogu poolelt võib aukohtusse kuuluda ka saneerimisnõustaja, kellel ei ole 

pankrotihaldurina tegutsemise õigust. Kehtima jääb reegel, et aukohtu esimeheks ei tohi valida 

Justiitsministeeriumi esindajast aukohtu liiget. 

 

2.34. Põhikirja § 722 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Haldusjärelevalvet pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või usaldusisiku tegevuse üle 

teostab kutsekogu juhatus.“. 

 

Seletus: 

Sätet muudetakse kutsekogu juhatuse pädevusega haldusjärelevalveks saneerimisnõustajate ja 

usaldusisikute tegevuse üle vastavuses SanS §-ga 192 ja FIMS §-ga 56. 
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2.35. Põhikirja § 723 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Ametikogu juhatus ja kutsekogu juhatus kehtestavad vastavalt kohtutäituri või 

pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või usaldusisiku tegevuse üle järelevalve teostamise 

korra.“. 

 

Seletus: 

Sätet muudetakse kutsekogu juhatuse pädevusega haldusjärelevalveks saneerimisnõustajate ja 

usaldusisikute tegevuse üle vastavuses SanS §-ga 192 ja FIMS §-ga 56. 

 

2.36. Põhikirja § 723 lg 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(5) Kutsekogu juhatus teostab haldusjärelevalvet Kojale teatavaks saanud teabe alusel, mis 

annab alust arvata, et pankrotihaldur, saneerimisnõustaja või usaldusisik on oma kohustusi 

rikkunud.“. 

 

Seletus: 

Sätet muudetakse kutsekogu juhatuse pädevusega haldusjärelevalveks saneerimisnõustajate ja 

usaldusisikute tegevuse üle vastavuses SanS §-ga 192 ja FIMS §-ga 56. 

 

2.37. Põhikirja § 75 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Koja eelarve ja tegevuse planeerimise aluseks on koja arengukava, millega seatakse koja 

ning kohtutäituri ametitegevuse ja pankrotihalduri ning saneerimisnõustaja kutsetegevuse 

arengu eesmärgid järgnevaks neljaks eelarveaastaks. Arengukava vaadatakse üle vähemalt iga 

kahe aasta järel.“. 

 

Seletus: 

Sätet muudetakse vastavuses KTS § 69 uue redaktsiooniga. Koja liikmeteks saavad ka 

saneerimisnõustajad, mistõttu peab Koja arengukavas hakkama kavandama ka 

saneerimisnõustajate kutsetegevuse arengut. 

 

2.38. Põhikirja § 76 lg 1 p 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) kohtutäiturite, pankrotihaldurite ja saneerimisnõustajate kohustuslikest liikmemaksudest 

ning usaldusisikute nimekirjas olemise tasudest;“. 

 

Seletus: 

Sätet muudetakse vastavuses KTS § 71 lg 1 p 1 uue redaktsiooniga. Koja liikmemaks laieneb 

ka saneerimisnõustajatele ning lisaks hakkavad usaldusisikud maksma usaldusisikute nimekirja 

kuulumise tasu.  

 

3. Justiitsministeeriumi esitatud märkustega arvestamine 

 

Justiitsministeeriumi märkus Märkusega arvestamine 

Eelnõu punkti 6 kohaselt täiendatakse koja 

põhikirja paragrahvi 5 lõiget 2 teise lausega: 

„Koja metoodikakomisjoni tööd korraldab 

justiitsminister ning käesoleva põhikirjaga ei 

sätestata metoodikakomisjoni tegevusega 

seonduvaid küsimusi.“ 

Eelnõu seletuskirja kohaselt tehakse 

nimetatud muudatus koja põhikirja 

Arvestatud. 
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vastavusse viimiseks Riigikogus menetluses 

oleva füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse 

(edaspidi FIMS) eelnõuga. 

FIMS eelnõus on ettepanek KTS 

täiendamiseks §-ga 971, mille lõige 8 

sätestab, et metoodikakomisjoni liikmete ja 

asendusliikmete nimetamise, neile kulutuste 

hüvitamise, koosoleku kokkukutsumise ja 

koosoleku pidamise korra kehtestab 

valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

Sama paragrahvi lõike 9 kohaselt tagab 

metoodikakomisjoni tehnilise teenindamise 

koda. Rakendusakti kavandi kohaselt juhib 

metoodikakomisjoni tööd selle esimees ning 

esimese metoodikakomisjoni kutsub samuti 

kokku koda. Seega ei korralda 

metoodikakomisjoni tööd justiitsminister 

vaid metoodikakomisjoni esimees ning üldise 

tehnilise poole ja konkreetselt ettenähtud 

ülesanded täidab koda. Justiitsministri 

määrusega kehtestatakse kord, millest tuleb 

komisjoni töö korraldamisel lähtuda. 

Arvestades FIMS eelnõuga kavandatut 

pakume eelnõu punktile 6 alternatiivse 

sõnastuse: "Metoodikakomisjoni liikmete ja 

asendusliikmete nimetamise, neile kulutuste 

hüvitamise, koosoleku kokkukutsumise ja 

koosoleku pidamise korra kehtestab 

valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

Metoodikakomisjoni tööd korraldab ja juhib 

metoodikakomisjoni esimees. Koda tagab 

metoodikakomisjoni tehnilise teenindamise 

ja täidab muid talle seadusest tulenevaid 

ülesandeid."  

 


