
1 
 

KINNITATUD 

Korralise ameti- ja kutsekogu 

4.03.2016 otsusega nr 3 

 

KOOSKÕLASTATUD 

Justiitsministeeriumi poolt 25.02.2016 

 

 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA  

PÕHIKIRJA MUUTMINE 

 

 

§ 1. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja põhikirja muutmine 

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja põhikirjas tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 1 pealkirjas ja paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „pankrotihaldurite 

koda“ sõnadega „Pankrotihaldurite Koda“; 

 

2) paragrahvi 1 lõikes 2 jäetakse välja tekstiosa „kohtutäituri seaduse § 25 lõikes 5 

nimetatud kohtutäituri asendajad (edaspidi kohtutäitur) ning“; 

 

3) paragrahv 8 tühistatakse täies ulatuses; 

 

4) paragrahvi 11 lõikes 2 jäetakse välja sõna „digitaalselt“; 

 

5) paragrahvis 21 asendatakse tekstiosa „500 krooni“ ja „kohtu määratud“ tekstiosaga „31 

eurot“ ja „laekunud“; 

 

6) paragrahvi 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Liikmemaksu tasumise kohustuse täitmisega viivitamise korral peab oma kohustust 

rikkunud koja liige maksma ameti- või kutsekogule viivist võlaõigusseaduse § 113 

lõikes 1 sätestatud määras.“; 

 

7) paragrahvi 25 lg 4 punktis 3 asendatakse tekstiosa „23“ tekstiosaga „24“; 

 

8) paragrahvi 30 lõikes 1 asendatakse sõnad „justiitsministri määratud isik“ sõnadega 

„valdkonna eest vastutava ministri nimetatud isik“; 

 

9) paragrahvi 30 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „märgukirjale ja selgitustaotlusele 

vastamise seaduses“ tekstiosaga „märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning 

kollektiivse pöördumise esitamise seaduses“; 

 

10) paragrahvi 36 lg 2 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Häälte võrdse jagunemise korral loetakse, et otsust ei ole vastu võetud.“; 

 

11) paragrahv 52 tunnistatakse kehtetuks; 
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12) paragrahvi 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„§ 53. Eksamikomisjon 

(1) Eksamikomisjon moodustatakse seitsmeliikmelisena viieks aastaks. 

(2) Eksamikomisjoni kuuluvad: 

1) kaks kohtutäiturite ametikogu määratud kohtutäiturit; 

2) kaks pankrotihaldurite kutsekogu määratud pankrotihaldurit; 

3) kaks valdkonna eest vastutava ministri määratud isikut; 

4) üks audiitorkogu määratud audiitor.  

(3) Ametikogu valib eksamikomisjoni kaks kohtutäiturist asendusliiget, kes asendavad 

kohtutäiturist liikmeid. 

(4) Kutsekogu valib eksamikomisjoni kaks pankrotihaldurist asendusliiget, kes 

asendavad pankrotihaldurist liikmeid.“; 

 

13) paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

 

„(5) Enne pankrotihalduri eksami ja kohtutäituri eksami, samuti kohtutäituri seaduse § 97 

lõikes 4 nimetatud eksami ning korduseksami sooritamist peab eksamineeritav tasuma kojale 

tasu kohtutäituri seaduse § 95 lõikes 5 sätestatud määras. Koda võib põhjendatud juhtudel 

eksami tasu määra alandada või isiku tasu maksmisest vabastada. Kojal on õigus isikule tasu 

tagastada eksamile mõjuval põhjusel mitte ilmumise korral. Mõjuvaks põhjuseks loetakse kas 

ravikindlustuse seaduse tähenduses töövõimetuslehe olemasolu eksami päeval või muud 

dokumentaalselt tõestatud vääramatu jõu põhjustatud juhtumit, mis takistas isikul eksamil 

osalemist. Tasu tagastamiseks kohustub eksamineeritav esitama eksamikomisjonile 

töövõimetuslehe või muu asjakohase dokumendi hiljemalt kümnendaks tööpäevaks alates 

töövõimetuslehe või muu asjakohase dokumendi väljastamisest.“. 

 


