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Sissejuhatus 
 
Vastavalt justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärusele on osakonna põhiülesanne riigi 

justiitshalduspoliitika kavandamine ja elluviimine järgmistes valdkondades: I ja II astme kohtud ja 

kohtulikud registrid, Eesti Advokatuur, advokaadikutse ja riigi õigusabi korraldus, Notarite Koda ja 

notarite ametitegevus, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ning kohtutäiturite ametitegevus ja 

pankrotihaldurite kutsetegevus, vandetõlgikutse, patendivolinikukutse, Riigi Teataja väljaandmine 

koos muu seonduva õigusteabe avaldamisega, Registrite ja Infosüsteemide Keskus ning 

Justiitsministeeriumi infotehnoloogia. Justiitshalduspoliitika osakond tema pädevuses olevate 

ülesannete täitmiseks teostab järelevalve ja õigusteeninduse talitus seaduses sätestatud ulatuses 

osakonna vastutusalas riiklikku ja teenistuslikku järelevalvet. Käesoleva aruande eesmärk on anda 

statistiline ülevaate 2011. aastal järelevalve ja õigusteeninduse talituse poolt läbiviidud 

järelevalvetest ja distsiplinaarmenetlusest. Kuna aga talituse pädevusse kuulub ka osakonna 

vastutusala küsimustes avaldustele ja kaebustele vastamine, kajastab aruanne statistiliselt neidki. 

Aruandes on kajastatud järelevalved ja distsiplinaarmenetlused, mis on läbi viidud ning mille suhtes 

valdavas osas on järelevalveakt või distsiplinaarmenetluse lõppotsus koostatud 2011. aastal. 

 

Aruanne koosneb neljast peatükist. Esimeses kahes peatükis käsitletakse kohtutäiturite ja notarite 

büroodes läbiviidud kontrolle ja nende tegevuse peale esitatud kaebusi. Lisaks statistilistele 

näitajatele esitatakse läbiviidud kontrollide põhjal loeteluna peamised tuvastatud puudused. Samuti 

antakse ülevaade kohtutäiturite ja notarite tegevuse peale esitatud kaebustest.  

 

Kolmas peatükk annab ülevaate pankrotihaldurite tegevuse suhtes esitatud kaebustest.  

 

Neljandas peatükis käsitletakse kohtutäiturite, notarite ja pankrotihaldurite suhtes läbiviidud 

distsiplinaarmenetlusi. Kuivõrd mõned rikkumised on sarnased, ei käsitleta aruandes kõiki 

distsiplinaarsüütegusid eraldi, vaid antakse ülevaade enamesinenud rikkumistest. Aruandes ei 

kajastata sisuliselt neid distsiplinaarasju, mis lõpetati distsiplinaarsüüteo puudumise tõttu või milles 

on käesoleval hetkel pooleli kohtuvaidlus. 
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1. Kohtutäiturite järelevalve 

1.1. Kontrollid 

 
Järelevalvet kohtutäituri ametitegevuse üle teostab justiitsminister tema poolt volitatud ametnike 

kaudu. Järelevalvet koja põhikirja, organite otsuste ja koja kehtestatud hea ametitava täitmise üle 

teostab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi koda) aukohus. Justiitsministeerium võib 

järelevalve teostamisse kaasata koja. Vastavalt kohtutäituri seaduse (KTS) § 54 lõikele 3 võib 

justiitsminister anda järelevalve teostamise üle kojale järgmistes valdkondades:  

1) teiste elukutsete esindajatega ühistes ametiruumides töötamise keelust kinnipidamine; 

2) büroo nõuetekohastest lahtiolekuaegadest kinnipidamine; 

3) ametialastest kitsendustest kinnipidamine; 

4) kohtutäiturile seadusega pandud ametikohustuste isiklik täitmine; 

5) ametikindlustuse olemasolu ja vastavus kehtestatud nõuetele; 

6) ametitoimingute registreerimise nõuetest kinnipidamine; 

7) statistika koostamine ja aruannete esitamine. 

 

Järelevalve teostaja kontrollib kohtutäituri ametitegevuse nõuetekohasust, sealhulgas kohtutäituri 

seaduse § 54 lõikes 3 nimetatud valdkondi ja:  

1) kohtutäituri ametialase arvelduskonto käivet; 

2) kohtutäituri tasu ettemaksu ja täitekulu, sealhulgas tasu võtmise seaduslikkust; 

3) ametitoimingute registreerimist ja infotehnoloogilist töökorraldust; 

4) õigusaktidest või heast ametitavast tulenevate muude nõuete, kohustuste ja tähtaegade 

järgmist. 

Järelevalve ei hõlma ametitoimingu tegemisel kohtutäituri valitud õigusliku lahenduse otstarbekuse 

hindamist.  

 

Järelevalve kohtutäituri ametitegevuse üle toimub korralise kontrolli, erakorralise kontrolli ja 

järelkontrollina ning isiku avalduse või kaebuse või muu dokumendi või teabe alusel. Esimene 

korraline järelevalve toimub kohtutäituri teise ametiaasta jooksul. Järgnevate korraliste kontrollide 

sagedust seadus ei sätesta. Erakorraline kontroll toimub põhjendatud juhtudel, kui on alust arvata, et 

kohtutäituri või kohtutäituri asendaja ametitegevuses esineb olulisi kiiret kõrvaldamist vajavaid 

puudusi. Järelkontroll toimub korralise või erakorralise kontrolli tulemusena tuvastatud puuduste 

kõrvaldamiseks antud ettekirjutuse nõuetekohase täitmise kontrollimiseks. 

 

2011. aastal viidi korralisi kontrolle läbi 7, järelkontrolle 4 ja erakorralisi kontrolle 6. Järelevalve 

tulemusena tehti 2011. aastal 6 ettekirjutust ning algatati 5 distsiplinaarmenetlust.  
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Joonis 1. Justiitsministeeriumi poolt teostatud büroo kontrollide arv 2008 - 2011. 
2009. a toimunud järelevalvete hüppelise kasvu põhjuseks oli erakorraliste järelevalvete läbiviimine nõudeõiguse 

arestimise kontrollimisel. 

 

Järelevalvete läbiviimisel pöörati enim tähelepanu nõuete aktiivsele menetlemisele ja kohtutäiturile 

laekunud raha korrektsele käsitlemisele. Mitmed peamised ametialased rikkumised esinesid samuti 

nimetatud valdkondades. 

1.2. Kaebused 

 
2011. aastal esitati kohtutäiturite tegevuse peale 180 kaebust, mis on märkimisväärselt madalam arv 

võrreldes eelneva aastaga (vt joonis 2). 2011. a kaebuste hulk on võrreldes möödunuga ligi poole 

võrra vähenenud ning ligineb 2009. a tasemele: 

 

 
Joonis 2. Justiitsministeeriumile kohtutäiturite tegevuse peale esitatud kaebused 2008-2011. 

 

10 
12 

8 7 

3 

45 

2 

6 

2 1 2 
4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

2008 2009 2010 2011 

korraline 

erakorraline 

järelkontroll 

103 

190 

246 

180 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2008 2009 2010 2011 

Kaebused 

Kaebused 



7 
 

Enim võib kaebuste sisu osas tuua välja järgmist:  

 võlgnik ei ole saanud täitmisteadet;  

 arestimisel ei ole jäetud arveldusarvele elatusmiinimumi;  

 täitemenetluse kulud on liiga suured;  

 kohtutäitur on arestinud sissetuleku, millele ei saa sissenõuet pöörata;  

 kohtutäitur ei vasta menetlusosaliste avaldustele, selgitustaotlustele ning kohtutäituriga ei 

ole võimalik ühendust saada;  

 kohtutäitur vastab menetlusosalise pöördumistele kasutades üleolevat kõnepruuki; 

 kohtutäitur on tegevusetuses nõude täitmisel;  

 kohtutäitur viivitab arvelduskonto aresti alt vabastamisega;  

 kohtutäitur viivitab otsuse tegemisega;  

 kohtutäitur ei täida oma selgituskohustust jne. 

 

1.3. 2011. aasta järelevalve käigus tuvastatud puudused 

 

2011. aasta järelevalvete käigus tuvastati järgmised puudused:  

1) Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lg 1 punkti 1 kohaselt võib menetlusosalisele 

kohtu määruse alusel toimetada menetlusdokumendi kätte avalikult juhul, kui menetlusosalise 

aadress ei ole kantud registrisse või kui isik ei ela registris märgitud aadressil ning isiku aadress 

või viibimiskoht ei ole kohtule muul viisil teada ja kui dokumenti ei saa kätte toimetada isiku 

esindajale ega dokumendi kättesaamiseks volitatud isikule või muul käesolevas osas sätestatud 

viisil. Kohtutäitur ei ole võlgnikele täitmisteate kättetoimetamisel juhindunud TsMS-s 

kättetoimetamist reguleerivatest sätetest. Justiitsministeerium leiab, et kohtutäitur saab 

täitmisteade võlgnikule kätte toimetada TsMS  § 317 lg 1 punktis 1 sätestatud eelduste 

olemasolul väljaandes Ametlikud Teadaanded üksnes siis, kui ükski muu kättetoimetamise viis ei 

ole eelnevalt tulemust andnud. 

2) Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 8 kohaselt peab kohtutäitur tarvitusele võtma kõik 

seadusega abinõud täitedokumendi täitmiseks ning koguma täitemenetluseks vajalikku teavet. 

Kohtutäituril on õigusaktidest üheselt ja selgelt tulenev kohustus tarvitusele võtta kõik 

seadusega lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks. Nendeks abinõudeks on eelkõige teabe 

kogumine võlgniku vara kohta ja selle olemasolul varale sissenõude pööramine, et tagada nõude 

täitmine. Riik on delegeerinud avalik-õigusliku ülesande täitmise sõltumatule ametipidajale, 

millega riik on väljendanud oma usaldust kohtutäituri suhtes, kelle ülesandeks on täita oma 

ülesandeid tsiviilkäibes vajaliku hoole ja täpsusega. Täiteasjades peab täitmine – s.o vajalike 

täitetoimingute tegemine nõude võimalikuks täitmiseks toimuma mõistliku aja jooksul. Kuna 

kohtutäituril on võimalik kasutada erinevaid meetmeid nõuete täitmiseks, siis nende 

mittekasutamisel tõusetub küsimus kohtutäituri tegevusetusest, s.o ametikohustuse täitmata 

jätmisest. Ametikohustuste täitmata jätmine saab õiguslikult väljenduda toimingute 

mittesooritamises, milleks kohtutäitur on kohustatud. Kõiki täitedokumente tuleb menetleda 

nende saabumise järjekorras ning nii kiiresti kui võimalik. Mitme järelevalve raames pidi 

Justiitsministeerium kordama oma varem sõnastatud hinnangut, mille kohaselt tuleb 

kohtutäituril täiteasjades teostada võlgniku vara kohta päringuid vähemalt kaks korda aastas 

(kuni infotehnoloogilised lahendused asuvad toetama päringute sooritamist sagedusega 

vähemalt kord kvartalis). 
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3) TMS § 10 lõike 21 kohaselt on kohtutäitur kohustatud tegema kõik vajalikud toimingud talle 

kättetoimetamiseks antud menetlusdokumendi kättetoimetamiseks kahe kuu jooksul 

menetlusdokumendi kättetoimetamiseks saamisest arvates. Järelevalve käigus ilmnes olukordi, 

kus kohtutäitur ei olnud kõikides koha peal vaadeldud menetlusdokumentide kättetoimetamise 

toimikutes järginud kohtu antud tähtaega menetlusdokumentide kättetoimetamiseks.  

4) TMS § 23 lõike 1 lause 1 kohaselt viib kohtutäitur täitemenetluse läbi sissenõudja avalduse ja 

täitedokumendi alusel. Seega on täitemenetluse algatamise aluseks sissenõudja poolt 

kohtutäiturile täitmisavalduse ja nõudedokumendi esitamine. Kohtutäituri ametitegevuse 

kontrollimisel ilmnes, et sissenõudja ei olnud esitanud kohtutäiturile täitmisavaldust ega 

nõudedokumenti, paludes kohtutäituril telefoni teel algatada täitemenetlus ning kohtutäituri 

büroo töötaja hankis seepeale täitedokumendi (kohtuotsuse) kohtu kantseleist. Kohtutäitur 

algatas täitemenetluse rikkudes täitemenetluse algatamise formaalseid eeldusi. 

5) Vastavalt TMS § 36 lõikele 3 kannab kohtutäitur kviitungi alusel vastuvõetud raha hiljemalt raha 

vastuvõtmisele järgneval tööpäeval oma ametialasele arvelduskontole. Mitme kontrolli 

läbiviimisel tuvastati, et kohtutäitur ei pea seaduses sätestatud tähtajast kinni. Sularaha panka 

viimisel ühe tööpäeva pikkuse tähtaja kehtestamisega on seadusandja eesmärk tagada 

sissenõudjale raha ülekande tähtaja järgimine kohtutäituri poolt ning muuhulgas maandada riske 

sularaha hoidmisel kohtutäituri büroos. Tulenevalt töö spetsiifikast (kohtutäituri valduses on 

alati suurel hulgal teistele isikutele kuuluvat raha) peab kohtutäitur olema ametiülesandeid täites 

äärmiselt hoolas. Selle tagamiseks on täitemenetluse seadustikus antud lühikesed tähtajad 

kohtutäituri poolt teostatavate ülekannete tegemiseks. 

6) Järelevalve läbiviimisel selgus, et kohtutäitur nõuab võlgnikult menetluse alustamisel lõpetamise 

otsuse edastamisega kaasnevate kulude hüvitamist. Justiitsministeerium ei saa sellise 

kohtutäituri tegevusega nõustuda. Justiitsministeeriumi hinnangul ei saa kulutusi, mis ei ole veel 

tekkinud, sisse nõuda. Samuti ei ole teada, kas võlgnikule lõpetamise otsuse edastamisega 

soetud kulutusi antud määras või üldse tekivad. Täitemenetluse seadustik sätestab kulupõhisuse 

põhimõtte, mille kohaselt saab võlgnikult sisse nõuda ainult selliseid kulutusi, mis on tehtud 

(TMS § 37 lg 1). Kuigi ei ole välistatud, et võlgnikule võivad täitemenetluse alustamisega tekkida 

muid kulutusi, mis ei ole otseselt täitemenetluse alustamisega (täitetoimiku avamine, 

täitmisteate kättetoimetamine vms) seotud, ei saa Justiitsministeeriumi hinnangul lõpetamise 

otsuse edastamisega seotud kulutusi võlgnikult sisse nõuda, kuna neid ei ole veel tehtud. Samuti 

ei saa eeldada, et igas täitemenetluses tekivad kindlas suuruses kulutused seoses lõpetamise 

otsuse edastamisega. Täitemenetluse käigus võidakse kokku leppida dokumentide edastamises 

muul viisil (nt elektroonilisel teel), millise viisi kasutamisel ei pruugi võlgnikule lõpetamise otsuse 

edastamisega seotud kulusid üldse tekkida või need võivad tekkida väiksemas määras (TMS § 10 

lg 1).  

7) TMS § 38 lg 2 kohaselt täitekulud nõuab võlgnikult sisse täitekulude otsuse alusel kohtutäitur, 

kes tegi täitekulude otsuse. Järelevalve raames tuvastati, et kohtutäitur oli kõikides menetlustes, 

kus oli võlgnikult täitekulu välja mõistetud, koostanud täitekulu arve. KTM § 62 lg 2 esimese 

lause kohaselt tuleb täitekulude väljamõistmisel vastav kohtutäituri otsus võlgnikule viivitamata 

kätte toimetada. Samuti ilmnes järelevalve käigus, et kohtutäitur ei ole enda menetluses 

olevates täiteasjades täitekulu väljamõistmise kohta otsuseid vormistanud ja võlgnikele 

edastanud. TMS § 38 lõikest 2 ja KTM § 62 lõikest 2 tuleneva kohustuse üheks eesmärgiks on 

tagada võlgnikele võimalus vaidlustada täitetoiming – täitekulu väljamõistmine. Olukorras, kus 

kohtutäituri poolt võlgnikke täitetoimingust, s.o täitekulude väljamõistmisest ei teavitata, ei ole 



9 
 

võlgnikul võimalik kaebust vaidlustada ning ta on ilma jäetud talle õigusaktist tulenevast 

õigusest. 

8) TMS § 43 lõike 1 alusel tuleb sundtäitmise tulemusena ametialasele arvelduskontole laekunud 

raha sissenõudjale üle kanda viie tööpäeva jooksul raha laekumisest arvates. Järelevalve käigus 

ilmnes, et kohtutäitur on olnud viivituses võlgnikelt vastuvõetud sularaha ülekandmisel 

ametialasele arvelduskontole. Kviitungi alusel vastuvõetud raha kannab kohtutäitur hiljemalt 

raha vastuvõtmisele järgneval tööpäeval oma ametialasele arvelduskontole (TMS § 36 lg 3).  

9) TMS § 50 lõike 2 kohaselt edastatakse menetluse lõpetamise ja peatamise otsus võlgnikule ja 

sissenõudjale. Otsus edastatakse ka kolmandale isikule, kui peatamist või lõpetamist taotles 

kolmas isik. Järelevalves ilmes olukordi, kus kohtutäitur oli jätnud täitemenetluse lõppemisel 

koheselt menetluse lõpetamise otsuse koostamata ja sissenõudjale edastamata. 

10) Järelevalve käigus tuvastati, et internetiportaalis http://varad.ee/ avaldatud enampakkumise 

kuulutustest ei nähtunud teave ostuhinna tasumise kohta. Samuti olid mitmel juhul 

enampakkumise kuulutuste juures üksnes Maa-ameti aerofoto pildid või ei olnud ühtegi pilti. 

Enampakkumise kuulutuses märgitakse sealhulgas ostuhinna tasumise tähtaeg (TMS § 84 lg 1 p 

3). Lisaks TMS § 84 lõikes 1 sätestatud andmetele avaldab kohtutäitur Interneti-kuulutuses ka 

fotod kinnisasjast (TMS § 84 lg 21). Kohtutäituril tuleb juhinduda enampakkumiste kuulutuste 

avaldamisel täitemenetluse seadustikus sätestatud nõuetest. 

11) TMS § 202 lõike 1 kohaselt lõpetab kohtutäitur täitemenetluse väärteo asjas tehtud kohtuotsuse 

alusel või kohtuvälise menetleja otsuse alusel määratud rahatrahvi sissenõudes täitmise 

aegumise tõttu, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud karistusseadustiku §-s 82 sätestatud tähtaja 

jooksul. Järelevalvete läbiviimise ajal oli kohtutäituritel lõpetamata väärteoasjades aegunud 

põhinõudeid.  

12) Kohtutäituri seaduse (KTS) § 8 lõike 6 kohaselt ei või kohtutäitur ametiteenuse osutamisel 

kasutada neid õigusi, mis kohtutäiturile on ametitoimingute tegemiseks seaduse alusel antud või 

mis tulenevad tema ametikohast. Järelevalve käigus selgus, et kohtutäitur on ametiteenusena 

dokumentide kättetoimetamisel isiku elu- või asukoha kindlakstegemisel kasutanud 

andmebaase, mille kasutamise õigus on kohtutäituril üksnes ametitoimingute tegemisel.  

13) KTS § 10 lõike 4 kohaselt peab kohtutäitur esitama ametikindlustuslepingu ärakirja ja 

kindlustuspoliisi viivitamata pärast ametikindlustuslepingu sõlmimist Kohtutäiturite ja 

Pankrotihaldurite Koja ametikogu juhatusele. Ametikogu on kohustatud kontrollima kohtutäituri 

ametikindlustuse olemasolu. Järelevalve läbiviimisel ilmnes puudusi ametikindlustuslepingu 

ärakirja ja poliisi edastamisel Kojale. 

14) KTS § 11 lõike 4 kohaselt avaldab kohtutäitur sissenõudja nõusolekul võlgniku nime, isikukoodi 

või selle puudumisel sünniaja ning võlasumma suuruse koja veebilehel, kui täitemenetluses on 

lapse elatisnõue olnud sissenõutav üle 60 päeva. Kohtutäitur kustutab võlgniku andmed koja 

veebilehelt 10 tööpäeva jooksul elatisnõude täitmisest arvates. Esines juhtum, kus kohtutäitur ei 

avaldanud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehel elatise nõuete puhul KTS § 11 lõikes 

4 sätestatud juhul võlgnike andmeid. Kohtutäituri kohustuseks on selgitada sissenõudjatele KTS § 

11 lõikes 4 sätestatud võimalust, kuivõrd sissenõudja ei pruugi eelpool märgitud võimalusest 

teada, mistõttu tuleb regulatsioonist kinni pidada. 

15) Järelevalve läbiviimisel selgus, et kohtutäitur nõuab elatise võlgnevuse sissenõudmisel 

menetluse alustamise tasu KTS § 37 lg 1 alusel. Justiitsministeerium on seisukohal, et ainult 

elatise võlgnevuse sissenõudmisel ei saa kohtutäitur nõuda menetluse alustamise tasu KTS § 37 

lg 1 alusel. 1. jaanuaril 2010. a jõustunud KTS-ga elatise perioodilise maksmise ja võlgnevuse 

http://varad.ee/
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sissenõudmise korral kohtutäituri tasu arvestamise osas sisulisi muudatusi ei tehtud. Põhitasu 

asendati üksnes sõnaga menetluse alustamise tasu, kuid ühekordse summana ettenähtud 

kohtutäituri tasu on kohtutäituril õigus võtta üksnes juhul, kui kohtutäituri vahendusel toimub ka 

elatise nõude perioodiline täitmine. Kui kohtutäitur täidab üksnes elatise võlgnevust, siis 

kohtutäituri tasu ühekordsed summat kohtutäitur sisse nõuda ei saa, vaid üksnes põhitasu, mis 

arvestatakse kohtutäituritasumäära tabeli alusel. Menetluse alustamise tasu ühekordse 

summana on kohtutäiturile ette nähtud selleks, et elatisnõude perioodiline täitmine kohtutäituri 

vahendusel võib toimuda kuni lapse täisealiseks saamiseni, mistõttu on õigustatud, et 

kohtutäitur peab aastaid elatisnõude täitmise vahendamise eest (nt elatisnõude täitmine laekub 

töötasu aresti tulemusel) mingit tasu saama. Praktikas pöörduvad elatise nõudjad kohtutäituri 

poole paljudel juhtudel alles siis, kui elatise maksmise osas on tekkinud juba võlgnevus. Sellisel 

juhul on kohtutäitur õigustatud saama menetluse alustamise tasu KTS § 34 alusel 15,97 eurot 

(lisandub käibemaks) ja kohtutäituri põhitasu tasumäära tabeli alusel. Lisaks neile tasudele ei ole 

kohtutäitur menetluse alustamise tasu KTS § 37 lõike 1 alusel enam õigustatud saama. Seaduse 

süstemaatilise tõlgendamise korral tuleb seadust vaadelda süsteemselt, s.t KTS § 37 lõike 1 

esimene lause on seotud sama paragrahvi sama lõike teise lausega, mille kohaselt menetluse 

alustamise tasu nõutakse sisse koos esimese igakuise elatusrahaga. Elatise võlgnevust nõutakse 

sisse tervikuna, mitte enam igakuiselt. Tulenevalt eeltoodust on KTS § 37 lõikes 1 esimeses lauses 

nimetatud menetluse alustamise tasu näol sisuliselt tegemist põhitasuga, menetluse alustamise 

tasu selle tegelikus mõistes sisaldub KTS § 34. Vastasel juhul võib juhtuda, et elatise võlgnevuse 

sissenõudmisel nõutakse n.ö kaks menetluse alustamise tasu (KTS § 37 lõike 1 ja § 34 alusel). 

16) KTS § 43 lõike 1 kohaselt on kohtutäituril õigus nõuda KTS-s sätestatud ulatuses lisatasu, kui KTS 

§-des 44–47 nimetatud täitetoiming on tehniliselt või õiguslikult keerukas või ajaliselt kulukas. 

Lisatasu määratakse kindla summana või tunnitasuna. Lisatasu lisandub põhitasule ja seda saab 

nõuda üksnes juhul, kui võlgnik on jätnud nõude täitmata vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul 

ning kohtutäitur on teinud täitetoimingu, mille tegemise eest on õigus saada lisatasu. Sama 

paragrahvi lõike 2 kohaselt väljastatakse lisatasu väljamõistmise otsus võlgnikule pärast 

täitetoimingu tegemist ning tasu otsuses peab olema märgitud lisaks KTS § 31 lõikes 2 nimetatud 

andmetele täitetoimingu sisu, tegemise aeg ja koht ning lisatasu nõudmise põhjendused. 

Lisatasu nõutakse sisse koos põhitasuga, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Järelevalve käigus 

ilmnes juhtum, kus kohtutäitur ei järginud lisatasu otsuste koostamisel KTS §-s 43 sätestatud 

lisatasu otsuse koostamise nõudeid ning kohtutäitur ei põhjendanud lisatasu võtmist ega asjaolu, 

miks võtab kohtutäitur lisatasu seaduses sätestatud maksimumulatuses. 

17) Kohtutäiturimäärustiku (KTM) § 4 lõike 2 kohaselt peab kohtutäituri büroo olema avatud igal 

tööpäeval vähemalt neli tundi. Mõningatel juhtudel esines puudusi büroo avatud olemise 

aegades. 

18) KTM § 7 lõike 1 kohaselt korraldab kohtutäitur enne riigivapiga pitsati kasutusele võtmist pitsati 

registreerimise «Riigivapi seaduses» ettenähtud korras ning lõike 2 esimese lause kohaselt esitab 

kohtutäitur ja kohtutäituri asendaja Justiitsministeeriumile, krediidiasutusele, maakohtule ja 

nõudmise korral muule asutusele ametipitseri- ja allkirjanäidise. Järelevalve läbiviimisel ei 

tuvastatud, et kohtutäitur oleks Justiitsministeeriumile edastanud ametipitseri- ja allkirja näidise 

ning riigivapiga pitsati kasutusele võtmise registreerinud Riigikantseleis. 

19) KTM § 8 lõike 1 kohaselt peab kohtutäitur ametipitsateid hoidma nii, et nende hävimine, 

kaotsiminek ja kuritarvitamine oleks välistatud. Järelevalve käigus ilmnes juhtum, kus kohtutäitur 

hoidis riigivapiga ametipitsatit oma töölaua sahtlis. Kuna ruumis, kus hoitakse ametipitsateid, 
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viibib sageli palju inimesi (nt toimub neis enampakkumiste läbiviimisi), tuleb kohtutäituril tagada 

ametipitsatite turvalisem hoidmine (nt lukustatud sahtlis).  

20) KTM § 10 lõike 1 kohaselt täidetakse täitedokument nii kiiresti kui võimalik, ilma 

põhjendamatute viivitusteta. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt on kohtutäitur kohustatud 

täitedokumendi menetlemisel kasutama kõiki seaduses lubatud abinõusid, et vältida olukorda, 

kus sissenõudmine osutub võimatuks nõude aegumise tõttu. TMS § 8 alusel on kohtutäitur 

kohustatud viivitamata tarvitusele võtma kõik seadusega lubatud abinõud täitedokumendi 

täitmiseks ning koguma täitemenetluseks vajalikku teavet. Seega peab täiteasjades nõude 

täitmine – s.o vajalike täitetoimingute tegemine nõude võimalikuks täitmiseks, toimuma 

mõistliku aja jooksul ja nii kiiresti, kui võimalik. Seejuures peab täitemenetlus olema stabiilne – ei 

ole lubatav, et täitefunktsiooni täitmine kohtutäiturist tingituna katkeks. Ilmnes olukordi, kus 

kohtutäitur ei olnud paljudes täiteasjades teinud pikema perioodi jooksul täitetoiminguid, sh 

päringuid võlgniku varalise seisu muutuste kohta. 

21) KTM § 10 lõike 3 kohaselt tuleb Ametlikes Teadaannetes avaldatavas täitmisteates esitada 1) 

kohtutäituri nimi ja büroo andmed, 2) võlgniku nimi ja isikukood või sünniaeg, juriidilise isiku 

registrikood, 3) sissenõudja nimi, 4) sissenõudja nõude summa koos kohtutäituri täitekulude 

summaga, 5) vabatahtliku täitmise tähtaeg, 6) hoiatus, et täitedokumendi vabatahtlikult täitmata 

jätmisel võib võlgniku suhtes teha täitetoiminguid, 7) viide võlgniku õigusele ilmuda kohtutäituri 

vastuvõtule, et saada vajalikku teavet täitemenetluse kohta, 8) viide võlgniku õigusele tasuda 

kohtutäituri tasu pooles ulatuses, kui ta täidab täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks 

ettenähtud tähtaja jooksul. Kontrollides ilmnes puudusi KTM § 10 lõikes 3 sätestatu järgimises 

täitmisteadete avaldamisel väljaandes Ametlikud Teadaanded.  

22) KTM § 11 lõike 1 kohaselt peab kohtutäitur teavitama maakohut, kui talle on teatavaks saanud, 

et kohtus peetava registri andmed on ebaõiged või puudulikud või et äriühingu netovara suurus 

ei vasta seaduse nõuetele. Järelevalve läbiviimisel ilmnes korduvaid momente, mil kohtutäitur ei 

olnud KTM § 11 lõikes 1 sätestatud kohustust täitnud. 

23) KTM § 11 lõike 5 kohaselt teavitab kohtutäitur Justiitsministeeriumi kohtulahendist, mis on 

tehtud kohtutäituri otsuse peale, esitades ministeeriumile kohtulahendi koopia kahe nädala 

jooksul arvates lahendi jõustumisest. Esines mitmeid olukordi, kus kohtutäitur ei olnud 

kohtulahendeid, mis on tehtud tema otsuste peale, Justiitsministeeriumile edastanud.  

24) KTM § 12, mis sätestab kohtutäituri kohustuse registreerida kõik enda tehtud ametitoimingud ja 

–teenused, hakkas kehtima alates 01.01.2010. aastast. Sõltumata sellest, et pärandvara 

inventuuri tegemise kord sätestati 22.08.2010.a jõustunud muudatustega, tuleb ametiteenuseid 

registreerida alates määrustiku uue redaktsiooni kehtima hakkamisest 01.01.2010. aastal.  

25) KTM § 13 sätestab kohustuslike andmete loetelu ametiteenuste raamatus (nt pärandvara 

inventuuri otsuse registreerimisel ametiteenuste raamatus jäetakse esimene veerg tühjaks, mis 

näeb ette ametiteenuse osutamise lepingu numbri sisestamise). Ametiteenuste raamatusse 

kantakse andmed ka dokumentide kättetoimetamise kohta, mida teostatakse ametitoiminguna 

(KTM § 12 lg 2). Järelevalve käigus ilmnes kohtutäituri eksimusi ametiteenuste raamatusse 

kantavate andmete vastavuses KTM-s sätestatule, ametiteenuste raamatus esines puudusi 

dokumentide kättetoimetamise registreerimisel ametitoiminguna.  

26) KTM § 18 lõike 2 kohaselt registreeritakse kohtutäiturile esitatud kaebus või kahju hüvitamise 

taotlus kaebuste raamatus, märkides sinna andmed 1) kaebuse või taotluse esitamise kuupäeva, 

2) kaebuse või taotluse esitaja nime, 3) kaebuse või taotluse sisu lühikirjelduse, 4) kaebuse või 

taotluse läbivaatamise aja ja koha, 5) kohtutäituri otsuse kuupäeva ja resolutsiooni, 6) kaebusele 
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või taotlusele vastamise kuupäeva ning 7) kaebuse või taotluse vastuse väljasaatmise kuupäeva 

kohta. Järelevalve käigus tuvastati olukord, kus kaebuse sisulisele lahendamisele osundavad 

andmed olid registreerimata (loetletud punktid 4-7). 

27) KTM § 23 lg 5 kohaselt peab kohtutäitur, kes on ametis olnud üle kahe aasta, tagama, et tema 

büroos töötab vähemalt üks kohtutäituri abi. Ametikogu juhatus võib kohtutäituri mõjuval 

põhjusel nimetatud kohustuse täitmisest tähtajaliselt vabastada. Järelevalve käigus tuvastati 

juhtum, kus kohtutäituri büroos ei töötanud ühtegi kohtutäituri seaduse nõuetele vastavat 

kohtutäituri abi.  

28) KTM § 27 lõike 2 esimese lause kohaselt antakse lõpetatud täitetoimikud, kaebuste raamat, 

arvelduskontoraamat ja muud täitemenetlusega seotud asjaajamise dokumendid hoiule 

kohtutäituri büroo arhiiviruumi ühe aasta jooksul nende lõpetamise kuupäevast arvates. KTM § 

19 lg 4 kohaselt võib täitetoimiku sisukorda pidada ka elektrooniliselt. Elektroonilise sisukorra 

pidamisele kohaldatakse samu põhimõtteid kui paberkandjal sisukorra pidamisele. 

Täitemenetluse lõpetamisel lisatakse elektrooniliselt peetava sisukorra väljatrükk paberkandjal 

olevasse täitetoimikusse. Täitemenetluse kestel peab elektrooniliselt peetava täitetoimiku 

sisukord olema igal ajal prinditav. KTM § 19 lg 6 punkti 9 alusel paigutatakse paberkandjal 

peetavasse täitetoimikusse täiteasjas laekumisi ja väljamakseid kajastav dokument. KTM § 19 

lõike 8 kohaselt võib laekumisi ja väljamakseid kajastava dokumendi lisada täitetoimikusse 

menetluse lõpetamisel. Selleks võib olla ka vastav väljatrükk täitemenetlusregistrist või 

raamatupidamisprogrammist. Kontrolli läbi tuvastati, et arhiveeritud ei ole kontrolli toimumisele 

eelnenud aastal lõpetatud täitetoimikuid. Kontrollijad täheldasid, et lõpetatud täitetoimikud ei 

sisaldanu endas sisukorda, samuti puudus neis laekumisi ja väljamakseid kajastavad 

dokumendid. 

29) KTM § 34 lõike 1 kohaselt koostab kohtutäitur või dokumentide hoidja dokumentide kohta, mille 

säilitustähtaeg on möödunud, hävitamisakti kavandi ja esitab selle hindamise läbiviimiseks 

avalikule arhiivile, mille järelevalve alla ta kuulub. Esines juhtum, kus dokumente ei olnud 

hävitatud. Hävitamisakti koopia tuleb mh edastada Justiitsministeeriumile (KTM § 34 lg 3). 

30) KTM § 38 lõike 4 kohaselt tuleb täitemenetlusregistrisse andmed sisestada kolme tööpäeva 

jooksul arvates andmete sisestamise aluseks oleva sündmuse toimumisest või menetlustoimingu 

või -otsuse tegemisest, kui dokumenti ei koostata täitemenetlusregistri abil. Täitemenetlus-

registri andmed peavad vastama tegelikule olukorrale. Järelevalve tuvastas olukordi, kus 

kohtutäitur ei olnud järginud mõningatel juhtudel andmete sisestamisel täitemenetlusregistrisse 

määrustikus sätestatud tähtaegu.  

31) KTM § 57 lg 4 alusel peab kohtutäitur eraldi arvestust ametialasel arvelduskontol seisva raha 

kohta, eelkõige selle raha kohta, mis on jäänud sissenõudjal või võlgnikul vastu võtmata. Esines 

olukordi, kus kohtutäituril puudus arvestus tema ametialasel arvelduskontol seisva raha kohta, 

mis on jäänud sissenõudjal või võlgnikul vastu võtmata. 

32) KTM § 60 lõike 2 kohaselt tuleb arvelduskontoraamatusse märkida raha laekumise ja ülekande 

kuupäev, raha maksja ja raha saaja nimi, raha tasumise alus, laekunud summa suurus ja 

väljamaksete summad, märkides eraldi arvestatud kohtutäituri tasu ja täitekulu suuruse. 

Mõningatel juhtudel puudusid arvelduskontoraamatus andmed väljamaksete summade kohta. 

Arvelduskontoraamatust ei nähtunud nõuetelt arvestatud kohtutäituri tasu ja täitekulude 

suurust. 
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2. Notarite järelevalve  

2.1. Kontrollid 

 
Järelevalvet notari ametitegevuse üle teostab justiitsminister tema volitatud ametnike kaudu. 

Justiitsminister võib järelevalve teostamisse kaasata Notarite Koja esindaja, kelle määrab Notarite 

Koda. 2011. aastal osales järelevalvetes Notarite Koja tegevdirektor.  

 

Järelevalve notari ametitegevuse üle toimub korralise kontrolli, erakorralise kontrolli või 

järelkontrollina. Esimene korraline kontroll notari ametitegevuse üle toimub teise ametiaasta 

jooksul. Järgnevate kontrollide sagedust määrustik ei sätesta. Erakorralist kontroll viiakse läbi 

põhjendatud juhtudel, kui on alust arvata, et notari ametitegevuses esineb olulisi kiiret kõrvaldamist 

vajavaid puudusi. Järelkontroll toimub korralise kontrolliga avastatud puuduste kõrvaldamise ja 

korralise kontrolli tulemuste alusel antud justiitsministri käskkirja nõuetekohase täitmise 

kontrollimiseks. Notariaadimäärustiku § 76 kohaselt on järelevalve objektiks: 1) notari ja tema büroo 

töökorraldus; 2) tööks vajalike vahendite olemasolu ja kättesaadavus; 3) isikuandmete elektrooniline 

töötlus notaribüroos; 4) ametitegevuse raamatu ja muude raamatute pidamine; 5) notari 

dokumentide vormistamine ja pitseerimine; 6) hoiustamine; 7) notari dokumentide arhiveerimine; 8) 

juurdepääsu olemasolu elektroonilistele registritele ja päringute tegemise korraldus; 9) 

ametitoimingus osalejate esindamine kohtu- ja haldusasutustes; 10) notari tasu võtmise õigsus; 11) 

ametikindlustuse olemasolu; 12) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja selle 

alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmine. Viimati märgitu on Justiitsministeerium oma 

järelevalvekohustuse notarite osas delegeeritud Notarite Kojale.  

 

2011. aastal viidi läbi 17 korralist kontrolli. Erakorralisi kontrolle ja järelkontrolle ei toimunud. 

Järelevalve tulemusena algatati 2011. aastal 2 distsiplinaarmenetlust. 

 

 
Joonis 3. Justiitsministeeriumi poolt teostatud büroo kontrollide arv 2008 - 2011. 
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Kontrollide käigus tuvastati puudusi vähesel määral. Ühel korral notari tasu võtmise ebaõigsuses, 

ühel korral tõestamisseaduse § 18 lõikes 1, §-s 19 ning maareformi seaduse § 25 lõikes 3 sätestatu 

süülises täitmata jätmises. Märgitud rikkumiste eest on notaritele määratud ka distsiplinaar-

karistused. 

2.2. Kaebused 

2011. aastal esitati notarite ametitegevuse peale kokku Justiitsministeeriumile 11 kaebust. Kaebuste 

arv on võrdluses eelnevate aastatega jäänud suures plaanis samale tasemele. 

 
Joonis 4. Justiitsministeeriumile notarite tegevuse peale esitatud kaebused 2008-2011. 
 
Kaebuste sisuks oli enamasti notari selgitamis- ning kontrollimise kohustuse mittetäitmine.  

Samuti esitati kaebused notari poolt pärimismenetluse läbiviimise kohta ning mitmel korral kaheldi 

notari tasu õiguspärasuse üle. Kaebused on valdavalt olnud siiski alusetud – ametitegevuse nõuete 

rikkumine on tuvastamist leidnud ühe kaebuse osas. 

2.3. 2011. aasta järelevalve käigus tuvastatud puudused 

 
2011. aasta järelevalvete käigus tuvastati järgmised puudused: 

1) Tõestamisseaduse § 1 lõike 4 kohaselt kajastab notar tõestamistoimingu käigus isiklikult tajutud 
asjaolud notariaalaktis või -märkes. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt pädevuse piires koostatud 
ja vorminõuetele vastava notariaalakti ja -märke õigsust eeldatakse. Notariaaldokument on 
notari kui toimunus osaleja tunnistus selle kohta, mida ta oma meeltega vahetult tajus ja mille 
kohta võib ta ka kohtus tunnistajaks olla. Notariaalakt kujutab endast notari aruannet selle 
kohta, mida ta isiklikult koostamise käigus tuvastas – kes olid osalejad, kus ja millal koostamine 
toimus, mida osalejad soovisid, milliseid selgitusi notar neile andis ning milliste tulemustega 
koostamine lõppes. Ilmnes juhtum, kus notar ei olnud kajastanud notariaaldokumendis tegelikult 
toimunud asjaolusid, vaid vastupidiselt olid kajastanud ebaõiged andmed. Notar kajastades 
ebaõigeid andmeid notariaalaktis kahjustab sellise tegevusega notariaaldokumendi 
usaldusväärsust.  

2) Tõestamisseaduse § 45 lõige 1 sätestab, et täiendused ja muudatused, välja arvatud sisulise 
tähenduseta ebaolulised parandused, märgib notar notariaalakti või -märke lõppu enne allkirja 
või notariaalakti või -märke servale ning allkirjastab eraldi. Sama paragrahvi lõike 3 kohaselt 
ilmse vea võib notar parandada ka pärast notariaalakti või -märke koostamise lõpetamist tema 
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poolt allkirjastatud ja kuupäevastatud õiendusega. Õienduse kirjutab notar notariaalakti või -
märke lõppu pärast allkirju või dokumendi külge köidetud eraldi lehele. Sama paragrahvi lõige 4 
sätestab, et kui pärast notariaalakti või -märke valmimist ilmneb vajadus muudatuste või 
täienduste järele, koostab notar selle kohta eraldi notariaalakti. Ühel juhul oli notariaal-
dokumendis tehtud muudatusi peale avaldaja poolt lepingu heaks kiitmist ja allkirjastamist (nt 
muudeti tehinguväärtust) selliselt, et on lehed ära vahetatud, jättes täitmata sellega 
tõestamisseaduse § 45 sätestatud regulatsiooni.  

3) Notariaadimäärustiku § 11 lõike 1 kohaselt tehingu ja tahteavalduse tõestamisel märgib notar 
notariaalakti oma ametinimetuse, ees- ja perekonnanime ning büroo aadressi. Kui notar tegi 
tõestamistoimingu väljaspool bürood, märgib ta notariaalakti nii büroo aadressi kui ka 
tõestamise koha. Notariaadimäärustiku § 1 kohaselt on notari tööpiirkonnad jaotatud. 
Notariaadiseaduse § 36 lõike 2 ja 3 alusel teeb notar ametitoimingud oma büroos ning isiku 
soovil teeb notar põhjendatud juhtudel ametitoimingu oma tööpiirkonnas väljaspool bürood. 
Notari Koja koosolekul 26.03.2010. a kinnitatud „Juhend notaribüroo välise tähistuse ning 
väljaspool notaribürood ja tööpiirkonda ametitoimingute tegemise kohta“ (juhend) punkti 6 
kohaselt põhjendatud juhul teeb notar toimingut taotleva isiku soovil ametitoimingu oma 
tööpiirkonnas isiku poolt näidatud kohas. Juhendi punkti 8 alusel väljaspool tööpiirkonda võib 
toiminguid teha erandjuhtudel, kui see on otstarbekas lähtudes teise tööpiirkonna notarite 
büroode asukohast, transpordivõimalustest või muudel mõjuvatel põhjustel Notarite Koja 
eestseisuse eelneval loal. Järelevalvemenetluse raames tuvastati asjaolu, et notar on tõestanud 
tehingu osaliselt väljaspool enda tööpiirkonda ning tal puudus selle jaoks Notarite Koja 
eestseisuse luba.  

4) Mõningatel juhtudel oli rikutud äriseadustiku § 149 lõikes 4 sätestatud tähtaega, s.t notari 
kohustust esitada osa võõrandamise käsutustehingu tõestamisel äriregistri pidajale 
justiitsministri kehtestatud vormis teade osa võõrandamise kohta tehingu tõestamisest alates 
kahe päeva jooksul. Justiitsministeeriumi hinnangul on notar kohustatud täitma äriseadustikus 
sätestatud kohustust ning esitama võõrandamise teate hiljemalt kahe päeva jooksul arvates osa 
võõrandamise tehingu tõestamisest. 

5) Ühel korral oli rikutud notariaadiseaduses §-s 11 lõikes 4 sätestatut, s.t notari ametiruumides 
tegutses raamatupidaja, kes tegi tööd ka teistele klientidele. Justiitsministeeriumi hinnangul 
peab notar järgima seaduses sätestatut, mille kohaselt on notaril keelatud töötada ühistes 
ametiruumides teiste elukutsete esindajatega, välja arvatud vandetõlkidega. 

6) Kinnisasja võõrandamise lepingutes puudusid selgitused selle kohta, et notari kaudu võib esitada 
teate rahvastikuregistrile elukohaandmete muutmise kohta. Märgitud kohustus tuleneb notarile 
notariaadimäärustiku § 37 lg 1 p 3. Justiitsministeeriumi hinnangul peaksid notarid osalejatele 
seda võimalust selgitama. 

7) Mõningatel juhtudel puudusid asutamislepingutes selgitused, et notari kaudu võib esitada 
avalduse asutatava ühingu käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks, aktsiaseltsi aktsiate või 
osaühingute osade Eesti väärtpaberiregistris registreerimiseks või taotluse tegevusloa ja litsentsi 
esitamiseks seal, kus vastav tegevusala (notariaadimäärustik § 37). 

8) Ühel korral oli rikutud dokumentide säilitamisel notariaadimäärustiku §-des 64 lg 2, 68 lg 2,       
70 lg 1 ja arhiivieeskirjade punktides 59 ja 60 sätestatust. Notar on kohustatud ametisoleku ajal 
korrastama, arhiivitehniliselt ette valmistama ning säilitama oma tegevuse tulemusena loodud ja 
saadud dokumente vastavalt notariaadimäärustikus ja arhiivieeskirjades sätestatule. 

9) Samuti ilmnes, et võõrandamistehingutes  on kinnistamisavaldusi esitatud kinnistusosakonnale 
mitte esimesel võimalusel pärast tehingu tegemist, vaid hilisemalt. Justiitsministeerium on 
seisukohal, et arvestades notari funktsiooni ja e-notari võimalusi peab notar esitama 
kinnistamisavalduse kinnistusosakonnale esimesel võimalusel pärast kinnisasja võõrandamist. 

10) Mõningatel juhtudel ei olnud notar tehingu tõestamisel teinud kõiki vajalikke päringuid e-notari 
kaudu (näiteks Notari Koja ning EL ja ÜRO hoiatuste registrisse, abieluvararegistrisse, 
kinnisasjadega seotud piiranguid kajastavatesse registritesse). Justiitsministeeriumi hinnangul 
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tuleb notaril teha e-notari kaudu kõik vajalikud päringud, mis tagavad õiguslikult korrektse 
tehingu.  

11) Mõningatel juhtudel oli notar tehingu jaoks reserveerinud aega liiga vähe, nt kinkelepingu jaoks 
oli reserveeritud 15 minutit. Justiitsministeeriumi hinnangul peab notar tehinguks reserveerima 
aega viisil, mis tagab notariaalse tõestamisega seotud ülesannete korrektse täitmise. Notar peab 
eelkõige ise selgitama välja osaliste tegeliku tahte ja selgitama osalistele tehinguga seotud 
tagajärgi ning veenduma lepingu käigus, et pooled saavad aru lepinguga kaasnevatest õigustest 
ja kohustustest.  

12) Paaril korral ei olnud notar järginud hoiustatud summade edasikandmisel lepingus kokku lepitut 
ning oli hilinenud hoiustatud summade edasikandmisega. Justiitsministeeriumi hinnangul peab 
notar järgima lepingus kokkulepitud tähtaegasid ning kandma hoiused vastavalt sellele. 
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3. Pankrotihaldurite järelevalve  
 
Vastavalt pankrotiseaduse § 70 teostab riiklikku järelevalvet halduri tegevuse üle seaduses 

sätestatud ulatuses Justiitsministeerium. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt on Justiitsministeeriumil 

järelevalve teostamiseks õigus:  

 

1) saada haldurilt, võlgnikult, pankrotitoimkonnalt ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt 

vajalikku teavet ja dokumente;  

2) saada võlausaldajalt vajalikku teavet;  

3) tutvuda pankrotiasja kohtutoimikuga, halduri toimikuga, võlausaldajate üldkoosoleku 

dokumentidega ja pankrotitoimkonna dokumentidega.  

4) kontrollida halduri poolt pankrotimenetluse kohta peetavat arvepidamist ja pankrotivõlgniku 

raamatupidamist ning pankrotivõlgniku varalist seisukorda;  

5) viibida pankrotitoimkonna koosolekul ja võlausaldajate üldkoosolekul.  

 

Justiitsministeerium teostab järelevalvet halduri tegevuse üle halduri peale esitatud kaebuse või 

muude andmete alusel, mis annavad alust arvata, et haldur on oma kohustusi rikkunud. 

Justiitsministeeriumil on pankrotihalduri tegevuse üle järelevalve teostamisel õigus kontrollida 

halduri tegevuse nõuetekohasust ja pankrotimenetluse läbiviimise seaduslikkust.  

 

2011. aastal esitati pankrotihaldurite tegevuse peale 32 kaebust.  

 
Joonis 5. Justiitsministeeriumile pankrotihaldurite tegevuse peale esitatud kaebused 2008-2011. 

 

Pankrotihaldurite peale esitatud kaebustes puudutati mitmel korral võlausaldajate teavitamis-
kohustuse rikkumise küsimust, s.o pankrotimäärusest ja esimese võlausaldajate üldkoosoleku 
toimumise ajast teavitamata jätmist, samuti süüdistati pankrotihaldureid teabe mitte andmises ning 
vara liiga odavas müügis. Lisaks heideti pankrotihalduritele ette endiselt töötukassale avalduse mitte 
esitamist, enampakkumise reeglite rikkumist, vara säilimise mitte tagamist, vara ettenähtud aja 
jooksul müümata jätmist, vara pankrotipesast kõrvaldamist, kohtule aruannete mitte esitamist, 
sularaha hoidmise korra rikkumist ning lepingu mittetäitmist. Kõige enam kaevati siiski 
enampakkumiste läbiviimise ning teabe mitte andmise peale. 
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2011. aastal taotleti advokatuuri aukohtult aukohtumenetluse algatamist 6 korral vandeadvokaatide 
suhtes, kes tegutsesid pankrotihalduritena. 
 
Ühel juhul ei olnud pankrotihaldur järginud pankrotivarast väljamaksete tegemisel seaduses 
sätestatud järjekorda, rikkudes sellega pankrotiseaduse (PankrS) § 146 lõikest 1 tulenevat kohustust. 
Aukohus lõpetas aukohtumenetluse ja ei tuvastanud distsiplinaarsüüteo olemasolu. Pankrotihalduri 
tähelepanu juhiti olla hoolikam raha asjades. 
 
Ühel juhul ei esitanud pankrotihaldur üle kahe aasta jaotusettepanekut kohtule ja 
pankrotitoimkonnale, rikkudes sellega PankrS  § 143 lõikes 3 nimetatud kohustust. Aukohus lõpetas 
aukohtumenetluse distsiplinaarsüütegu tuvastamata ning juhtis halduri tähelepanu. 
 
Ühel juhul ei olnud pankrotihaldur pankrotiasja menetlemisel täitnud PanrkS § 140 nimetatud 
kohustust müüa pankrotivarasse kuuluv pandiõigusega koormatud kinnisasi nelja kuu jooksul arvates 
ajast, millal haldur võis alustada pankrotivara müüki. Samuti ei olnud pankrotihaldur pankrotiasjade 
menetlemisel täitnud PankrS § 165 lõikes 1 nimetatud kohustust esitada kohtule ettekanne 7 aasta 
jooksul. Antud asjas määras advokatuuri aukohus pankrotihaldurile noomituse. 
 
Aukohtu menetlusesse esitati 2011. aastal veel asjad1, millisel juhul: 
 ei olnud pankrotihaldur pankrotiasja menetlemisel täitnud nõuetekohaselt PankrS § 70 lg 3 

punktis 6 nimetatud kohustust esitada Justiitsministeeriumi nõudmisel võlgniku pangakonto 
väljavõtte perioodi kohta, millal halduril on võlgniku pangakontode kasutamise õigus; 

 ei olnud pankrotihaldur kahe pankrotiasja menetlemisel täitnud nõuetekohaselt PankrS    § 
158 nimetatud kohustust teavitada viivitamata kohut pankrotimenetluse rahaliste vahendite 
puudumisest ning ei olnud täitnud õigeaegselt ettepaneku esitamise kohustust 
pankrotimenetluse lõpetamiseks raugemise tõttu, rikkudes seeläbi PankrS § 55 lõikes 1 
sätestatud kohustust tagada kiire ja seaduslik pankrotimenetluse läbiviimine. Samuti oli 
pankrotihaldur jätnud õigeaegselt esitamata ettekande ja korraldamata nõuete kaitsmise 
koosoleku rikkudes sellega PankrS § 165 ja § 100 sätestatud kohustused; 

 oli pankrotihaldur põhjendamatult viivituses (üle 4 kuu) avalduse esitamisega Eesti 
Töötukassale töötajatele tööandja maksejõuetuse hüvitise saamiseks, rikkudes sellega 
PankrS § 29 lg 8 kohustust likvideerida likvideerimismenetluseta juriidiline isik, kelle 
pankrotimenetlus on lõpetatud raugemisega, kahe kuu jooksul menetluse lõpetamise 
määruse jõustumisest arvates ja § 55 lg 1  kohustust kaitsta võlausaldajate huve. 

 
 
Ülejäänud järelevalve asjades pankrotihaldurite tegevuses rikkumist ei tuvastatud.  
 

                                                           
1 Nimetatud menetlused ei ole käesoleva aruande koostamise hetkel aukohtu poolt veel lõpplahenduseni jõudnud. 
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4. Distsiplinaarmenetlused  

4.1. Kohtutäiturite distsiplinaarmenetlused 

 
Vastavalt kohtutäituri seaduse § 56 on kohtutäituri distsiplinaarsüüteod:  

1) ametitegevuses ja ametipidamises õigusaktidest ning koja otsustest ja heast ametitavast 

tulenevate kohustuste süüline täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, sealhulgas 

kohtutäituri tasumääradele mittevastava tasu võtmine;  

2) vääritu tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või mis vähendab usaldust 

kohtutäituri ameti vastu, sõltumata sellest, kas tegu pandi toime ametikohustusi täites või mitte.  

KTS § 57 kohaselt on kohtutäiturile määratavad distsiplinaarkaristused: noomitus, rahatrahv (64–

6400 eurot) või ametist tagandamine.  

 

2011. aastal algatati distsiplinaarmenetlus 5 korral neist ühel korral menetlus lõpetati 

distsiplinaarsüüteo puudumise tõttu. 

 
Joonis 6. Kohtutäiturite suhtes läbiviidud distsiplinaarmenetlused 2008-2011. 

 

2011. aasta määrati rahatrahv 3 korral, noomitus 1 korral. Rahatrahve määrati 770 eurost kuni 1200 

euroni. 
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Joonis 7. Kohtutäituritele määratud distsiplinaarkaristused 2008-2011. 

 

Distsiplinaarmenetluste käigus peamised tuvastatud puudused:  

1) Kohtutäiturimäärustiku § 62 lg 1 ja lg 2 teise lause kohaselt peab kohtutäitur täitekulude kohta 

täpset arvestust ning säilitab kuludokumendid. Täitekulude otsuses tuleb esitada kulude loetelu, 

märkides ära iga erineva kulu summa, viidata võlgniku õigusele tutvuda kuludokumentidega ning 

selgitada talle kaebamise korda. Kohtutäiturimäärustiku § 61 lg 1 kohaselt peab kohtutäitur 

täitekulude kandmisel arvestama võimalikult väiksema kuluga, mida saab teha, et säästa 

võlgnikku liigselt koormavatest kohustustest. Kohtutäitur lähtub kulutuste suuruse arvestamisel 

heast raamatupidamistavast ja säästlikkuse põhimõttest. Täitemenetluse seadustiku § 39 

kohaselt peab kohtutäitur võlgniku või sissenõudja nõudel esitama täitekulude kohta 

dokumentaalsed tõendid. Täitekulu mõistab kohtutäitur välja oma otsusega ja see peab olema 

põhjendatud. Distsiplinaarmenetluse käigus tuvastati, et kohtutäitur ei ole täitemenetluses 

väljamõistetud täitekulude kohta pidanud täpset arvestust. Samuti tuvastati, et kohtutäituri 

täitekulu otsustesse märgitud kulutuste loetelu ei ole vastavuses tegelikkuses täiteasjades 

tehtud kulutustega. Kohtutäitur oli täitekulu otsustesse märkinud täiteasjade läbiviimisel tehtud 

vajalikeks kulutusteks enamikel juhtudel tähitud kirjade, ümbriku, paberi- ja tahmakulu. 

Mõningatel juhtudel on selgitustesse märgitud üksnes kirjade saatmine või täitetoimingu teate 

kättetoimetamine.  

2) TMS § 36 lõike 3 kohaselt peab kohtutäitur kviitungi alusel vastu võetud raha kandma hiljemalt 

raha vastuvõtmisele järgneval tööpäeval oma ametialasele arvelduskontole. Kohtutäitur ei ole nii 

sularaha panka maksmisel kui raha sissenõudjatele edasi kandmisel üles näidanud seaduses 

sätestatud hoolikust ja on hilinenud mõlema tegevusega lubamatult palju. Sularaha panka 

viimisel ühe tööpäeva pikkuse tähtaja kehtestamisega on seadusandja eesmärk tagada 

sissenõudjale raha ülekande tähtaja järgimine kohtutäituri poolt ning muuhulgas maandada riske 

sularaha hoidmisel kohtutäituri büroos, hoida ära kohtutäituri büroos hoitava n.ö võõra raha 

kadumist, ebaseaduslikku omastamist vmt. Seaduse kohaselt tuleb sõltumata sellest, millise 

nõude katteks raha sularahas maksti, kanda kohtutäituri ametialasele arvelduskontole hiljemalt 

raha vastuvõtmisele järgneval tööpäeval.  
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Kohtutäitur peab oma ülesannete täitmisel üles näitama teatavat hoolsuse määra, millele 

tuginedes on võimalik tõdeda kohtutäituri ametikohustuste nõuetekohast täitmist. Kohtutäitur 

põhjendas esinenud viivitusi suure töökoorumusega. Kohtutäituri selgitustest tulenes, et 

vastuvõetud sularaha panka viimine ei ole prioriteetne ülesanne, mistõttu selle täitmine tihti 

ununeb. Justiitsministeerium on seisukohal, et vastuvõetud sularaha panka viimine ei ole 

kohtutäituri väheoluline kohustus (kohustuse olulisust ei vähenda mh ka toimingute vähesus), 

kuna sellise kohustuse õigeaegne täitmine vähendab või hoiab ära menetlusosalistele kahju 

tekkimise võimaluse ning soodustab nõude kiiremat ja õigeaegset täitmist. Kviitungi alusel 

vastuvõetud sularaha panka viimisega viivitamine võib põhjendamatult edasi lükata sissenõudja 

nõude täitmist.  

Tulenevalt töö spetsiifikast (kohtutäituri valduses on alati suurel hulgal teistele isikutele kuuluvat 

raha) peab kohtutäitur olema ametiülesandeid täites äärmiselt hoolas. Selle tagamiseks on TMS-

s antud väga lühikesed tähtajad kohtutäituri poolt teostatavate ülekannete tegemiseks. 

Korrektsus ja täpsus asjaajamises, sh raha ülekannetes, on kohtutäiturina tegutsemise 

absoluutsed alused.  

3) Alates 01.01.2010.a kehtima hakanud TMS § 10 lg 21 alusel on kohtutäitur kohustatud tegema 

kõik vajalikud toimingud talle kättetoimetamiseks antud menetlusdokumendi 

kättetoimetamiseks kahe kuu jooksul menetlusdokumendi kättetoimetamiseks saamisest 

arvates. Distsiplinaarmenetluses leidis tõendamist asjaolu, et kohtutäitur oli viivituses 

kohtudokumentide kättetoimetamisel, ületades lubatud 2-kuulist tähtaega ning ei tagastanud 

dokumente kohtule. Sellise tegevuse näol on tegemist kohtutäituri ametikohustuste, milleks 

menetlusdokumentide kättetoimetamine on, mittenõuetekohane täitmisega. 

4) TMS § 24 lg 1 näeb ette, et kui täitemenetluse alustamise tingimused on täidetud, toimetab 

kohtutäitur võlgnikule kätte täitmisteate. TMS § 10 lg 2 sätestab, et dokumentide 

kättetoimetamisele kohaldatakse TsMS-s menetlusdokumentide kättetoimetamise kohta 

sätestatut. Seega peab kohtutäitur toimetama võlgnikule täitmisteate kätte lähtuvalt TsMS 

kättetoimetamise sätetest. Kohtutäitur toimetas võlgnikele järelevalve käigus tuvastatud 43-l 

(neljakümne kolmel) juhul täitmisteated kätte avalikult.  

TsMS § 317 lg 1 p 1 kohaselt võib menetlusosalisele kohtu määruse alusel toimetada 

menetlusdokumendi kätte avalikult, kui menetlusosalise aadress ei ole kantud registrisse või kui 

isik ei ela registris märgitud aadressil ning isiku aadress või viibimiskoht ei ole kohtule muul viisil 

teada ja kui dokumenti ei saa kätte toimetada isiku esindajale ega dokumendi kättesaamiseks 

volitatud isikule või muul käesolevas osas sätestatud viisil. Seega lasub kohtutäituril nimetatud 

sättest tulenevalt kohustus enne täitmisteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes (AT) 

ammendada muud TsMS-s sätestatud ja kohtutäituri kasutuses olevad kättetoimetamise viisid.  

AT-s täitmisteadete avaldamine ei ole efektiivne viis võlgnikku teavitada tema suhtes 

käimasolevast täitemenetlusest, kuivõrd enamik inimestest seda tavapäraselt ei loe. AT-s 

avaldamise eesmärk on eelkõige võimaldada menetlusega edasi minna, kui kohtutäitur on 

kasutanud kõiki mõistlikke viise täitmisteate kättetoimetamiseks ning see ei ole tulemusi 

andnud. Sama seisukohta on väljendanud ja korduvalt rõhutanud Riigikohus (3-2-2-1-04, 3-2-2-7-

09, 3-2-2-4-10). Seega peab kohtutäitur tegema endast kõik sõltuva ja mõistliku, et võlgnikule 

täitmisteade kätte toimetada, olenemata asjaolust, kas täitemenetluses on tegemist suure või 

väikese nõudega. Täitmisteadete kättetoimetamisel peab kohtutäitur arvestama TsMS § 317 lg 1 

punktis 1 sätestatuga ning Riigikohtu vastava praktikaga, mille kohaselt ei või täitmisteadet 

avaldada AT-s enne, kui on ammendatud kõik võimalikud kättetoimetamise viisid. Samuti ei või 
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täitmisteadet avaldada AT-s n.ö igaks juhuks olukorras, kus võlgnik ei ole reageerinud lihtkirjana 

saadetud täitmisteatele või et lugeda kättetoimetamine toimunuks. Eelnimetatu kehtib nii suurte 

kui väikeste nõuetega täitemenetluste puhul, kuivõrd eesmärgiks on, et võlgnik saab ka tegelikult 

teada tema suhtes algatatud täitemenetlusest ning saab end soovi korral kaitsta ja realiseerida 

oma menetlusõigusi.  

4.2. Notarite distsiplinaarmenetlused 

 
Vastavalt notarite distsiplinaarvastutuse seaduse §-le 2 on notari distsiplinaarsüüteod:                        

1) ametikohustuste süüline täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, sealhulgas eksimine 

selgelt sätestatud ja üheselt mõistetava õigusnormi vastu seaduse rakendamisel või notari 

tasumääradele mittevastava tasu võtmine; 2) vääritu tegu, s.o süüline tegu, mis on vastuolus 

üldtunnustatud kõlblusnormidega või diskrediteerib notariametit, sõltumata sellest, kas niisugune 

tegu pandi toime ametikohustuste täitmisel või mitte.  

 

Notarile distsiplinaarkaristuse (noomitus, rahatrahv või ametist tagandamine) määramise õigus on 

justiitsministril. Distsiplinaarmenetluse alustamise aluseks on notari ametitegevuse järelevalve 

tulemused, Notarite Koja eestseisuse või aukohtu ettepanek, isiku kaebus või muu dokument või 

teade, mis annab alust arvata, et notar on toime pannud distsiplinaarsüüteo. Distsiplinaarmenetluse 

alustamisel moodustatakse distsiplinaarsüüteo tuvastamiseks komisjon.  

 

2011. aastal viidi läbi 2 distsiplinaarmenetlust neist ühel juhul määrati karistuseks rahatrahv ning 

ühel korral määrati karistuseks noomitus. Distsiplinaarkaristusena määrati rahatrahv 703 eurot. 

Aasta 
Distsiplinaar-
asjade arv 

Määratud 
distsiplinaar-
karistuste arv 

Distsiplinaarmenetlus 
lõpetati distsiplinaar-
süüteo puudumise 
tuvastamise tõttu 

Tuvastati rikkumine ning 
materjalid edastati Notarite 
Kojale meetmete tarvitusele 
võtmiseks 

2008  4  0  0  4  

2009  2  0 2  0  

2010  2  1  1  0  

2011 2 2 0 0 
Tabel 1. Notarite suhtes läbi viidud distsiplinaarmenetlused 2008-2011. 
 
Distsiplinaarmenetluste käigus tuvastatud puudused:  

1) Tuvastamist leidis notari poolt toime pandud distsiplinaarsüütegu, mis seisneb notari 

tasumääradele mittevastava tasu võtmises ning notari tasu seaduse § 36 lõikes 1 sätestatu 

mittenõuetekohases täitmises. Notarile määrati karistuseks rahatrahv summas 703 eurot. 

2) Tõestamisseaduse (TõS) § 18 lõike 1 kohaselt selgitab notar välja osalejate tahte ja õiguslikult 

korrektseks tehinguks olulised asjaolud. Vastavalt TõS §-le 19 on notari kohustuseks juhtida 

osalejate tähelepanu tehinguks vajalikule kohtu või ametiasutuse loale või nõusolekule ning 

märkida selle notariaalakti. Maareformi seaduse (MaaRS) § 25 lõike 3 kohaselt võib kohalik 

omavalitsus munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa sihtotstarvet muuta, 

nimetatud maad võõrandada, kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormata maavanema 

otsusega saadud maa korral üksnes keskkonnaministri loal ning Vabariigi Valitsuse otsusega 

saadud maa korral üksnes Vabariigi Valitsuse loal. Luba antakse kohaliku omavalitsuse 

motiveeritud taotluse alusel. MaaRS § 25 lõike 3 eesmärk on tagada, et omavalitsusüksus ei 

muudaks sotsiaalmaa sihtotstarbega munitsipaalomandisse antud maad avalikult 
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mittekasutatavaks maaks ega taotleks maad munitsipaalomandisse selleks, et seda kasu 

teenimise eesmärgil võõrandada.  

Distsiplinaarmenetluse käigus leidis tuvastamist, et notar tõestas 2009. aastal ühe kinnistu 

hoonestusõigusega koormamise lepingu ja asjaõiguslepingu, mille alusel koormati kinnistu 

hoonestusõigusega ja kanti hoonestusõigus kinnistusraamatusse ning teise kinnistu 2010. aastal 

hoonestusõigusega koormamise lepingu ja asjaõiguslepingu, mille alusel koormati teine kinnistu 

hoonestusõigusega ja kanti hoonestusõigus kinnistusraamatusse. Kinnistusraamatu andmetest 

nähtuvalt oli esimese kinnistu näol tegemist sotsiaalmaa ühe alaliigiga – üldmaaga ning ka teise 

kinnistu näol oli tegemist sotsiaalmaaga – üldkasutatava ja ühiskondlike ehitiste maaga.2 Seega 

pidi notar kinnistusraamatu väljavõtetest aru saama, et antud kinnistuste näol oli tegemist 

sotsiaalmaaga. Tehingu objektiks olnud esimene kinnistu anti Vabariigi Valitsuse 18.10.2007.a 

korraldusega nr 453 valla munitsipaalomandisse, seega oli tehingu tegemiseks ehk kinnistu 

hoonestusõigusega koormamiseks vajalik Vabariigi Valituse luba (MaaRS § 25 lg 3). Teise tehingu 

objektiks olnud teine kinnistu anti Pärnu maavanema 23.02.2007 korraldustega nr 192-m ja 193-

m valla munitsipaalomandisse, seega oli tehingu tegemiseks ehk kinnistu hoonestusõigusega 

koormamiseks vajalik keskkonnaministri luba (MaaRS § 25 lg 3).  

Komisjon tuvastas, et notar ei juhtinud kummagi vaidlusaluse tehingu tõestamisel tehingus 

osaliste tähelepanu asjaolule, et tegemist on MaaRS § 25 lg 3 sätestatud erisusega maaga, mille 

hoonestusõigusega koormamiseks on vajalik MaaRS § 25 lõikes 3 sätestatud luba. Komisjon oli 

seisukohal, et notar peab täitma talle TõS § 18 lõikest 1 ja §-st 19 tulenevaid kohustusi ka siis, kui 

tegemist on harva esineva tehinguga. Samuti ei saa süüst vabastavaks asjaoluks olla põhjus, et 

MaaRS § 25 lõikes 3 sätestatu võib olla raskesti leitav, kuivõrd Notarite Koda on eelnevalt sellele 

vaidlusalusele sättele juba notarite tähelepanu juhtinud, mida kinnitab Notarite Koja poolt 

16.04.2008.a notaritele saadetud e-kiri ja Notarite Koja eestseisuse 16.09.2008.a istungi otsus. 

Märgitud dokumentides juhiti veelkord notarite tähelepanu maareformi seaduse eelnimetatud 

sättele ja rõhutati, et ka kohalikust omavalitsusest osaleja puhul tuleb täita TõS §-s 18 

ettenähtud selgitamiskohustusi ning ei saa eeldada kõigi õiguslikult korrektseks tehinguks 

vajalike kohtu- või ametiasutuste lubade olemasolu. Seega on Notarite Koda võtnud juba 2008. 

aastal kasutusele vastavad meetmed, s.t teavitanud notareid olema eriti tähelepanelikud 

maareformi seaduse § 23 lõikes 3 sätestatud erisusega maaga tehingute tõestamisel.  

Komisjon tuvastas distsiplinaarmenetluses, et notar ei olnud kummagi tehingu tõestamisel 

juhtinud tehingus osaliste tähelepanu asjaolule, et tegemist oli MaaRS § 25 lg 3 sätestatud 

erisusega maaga, mille hoonestusõigusega koormamiseks oli vajalik MaaRS § 25 lõikes 3 

sätestatud luba. Eeltoodut arvesse võttes leiti, et notar ei täitnud oma ametikohustusi 

nõuetekohaselt, eksides selgelt sätestatult ja üheselt mõistetavate õigusnormide vastu. Notarile 

määrati karistuseks noomitus. 

4.3. Pankrotihaldurite distsiplinaarmenetlused 

 
1. jaanuaril 2010. a jõustunud pankrotiseaduse (PankrS) täiendustega anti justiitsministrile õigus 
määrata halduritele kohustuste rikkumise eest distsiplinaarkaristusi. Vastavalt PankrS § 71 lõikele 1 
võib justiitsminister määrata haldurile distsiplinaarkaristuse halduri kutsetegevust sätestavatest 

                                                           
2 Mõlema kinnistu näol oli tegemist sotsiaalmaaga, kuivõrd kuni 31.10.2008. a kehtinud Vabariigi Valitsuse 24.01.1995 määruse nr 36 
“Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine“ kohaselt oli üldkasutatav maa üks sotsiaalmaa alaliike ning 
ka alates 01.01.2009. a kehtiva Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise 
kord“ kohaselt jaguneb sotsiaalmaa ühiskondlike ehitiste maa ja üldkasutatava maa sihtotstarbe alaliigiks. 
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õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumise eest. Justiitsministri määratavad distsiplinaar-
karistused on noomitus, rahatrahv 64–6400 eurot ja haldurina tegutsemise keeld kuni viieks aastaks.  
 
2011. aastal karistas justiitsminister distsiplinaarkorras nelja pankrotihaldurit ning määras karistuseks 
rahatrahvid. Määratud rahatrahvisummad jäid vahemikku 600-3200 eurot. Ühel juhul haldur 
vaidlustas justiitsministri käskkirja ning vaidlus on hetkel kohtus pooleli. 
 

Distsiplinaarmenetluste käigus tuvastatud puudused:  

Ühel juhul loeti tuvastatuks pankrotihalduri poolt toime pandud pankrotihalduri kutsetegevust 
sätestavatest õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumine, mis seisnes PankrS § 55 lõikest 1 ja 
lõikest 2 tulenevate kohustuste mittenõuetekohases täitmises. Pankrotihaldur ei andnud 
võlausaldajale informatsiooni tunnustatud nõuete kohta vaatamata korduvatele pöördumistele, 
misläbi rikkus pankrotihaldur sellega võlausaldajate huvisid. Karistuseks määrati rahatrahv summas 
600 eurot. 
 
Teisel juhul tuvastati pankrotihalduri suhtes läbiviidud riikliku järelevalve käigus sularaha hoidmise 
korra korduvad rikkumised. Nimelt võttis pankrotihaldur mitmetes pankrotimenetlustes korduvalt 
lubatud summast suurema summa sularaha kontolt kassasse hoiule. Kohtu loal tohtinuks 
pankrotihaldur aga hoida pankrotivarast sularahas kuni 1280 eurot. Pankrotihalduri poolt võlgnike 
kontodelt väljavõetud summad ületasid märgitud summat oluliselt. Ühel korral tuvastati, et haldur ei 
olnud avaldanud enampakkumise kuulutust enampakkumise kohas levivas ajalehes, kuigi asja alginda 
arvestades oleks tulnud seda teha. Sularaha hoidmise korra rikkumise eest määrati pankrotihaldurile 
rahatrahvi summas 2000 eurot. Enampakkumise avaldamata jätmise juhtumil, kus haldur oma 
rikkumist ka tunnistas, juhiti pankrotihalduri tähelepanu enampakkumise kuulutuse ajalehes 
avaldamise kohustusele. 
 
Kolmandal juhul loeti tuvastatuks pankrotihalduri poolt toime pandud pankrotihalduri kutsetegevust 
sätestavast õigusaktist tuleneva ametikohustuse rikkumine, mis seisnes PankrS §-dest 132 lõikest 3, 
§ 100 lõikest 2 ja § 165 lõikest 1 tulenevate ametikohustuste süülises mittenõuetekohases täitmises. 
Pankrotihaldur ei olnud enamustes tema käes olevates pankrotimenetlustes täitnud nõuetekohaselt 
ettekannete esitamise kohustust ja/või nõuete kaitsmise korraldamise kohustust.  Karistuseks 
määrati rahatrahv summas kokku 900 eurot. 
 
Neljandal juhul loeti tuvastatuks pankrotihalduri poolt toime pandud pankrotihalduri kutsetegevust 
sätestavast õigusaktist tuleneva ametikohustuse rikkumine, mis seisnes PankrS §-dest 132 lõikest 3, 
§ 100 lõikest 2, § 143 lõikest 2, § 165 lõikest 1 ning § 55 lõikest 1 ja 2 tulenevate ametikohustuste 
süülises mittenõuetekohases täitmises. Pankrotihaldur ei olnud enamustes tema käes olevates 
pankrotimenetlustes täitnud nõuetekohaselt ettekannete esitamise kohustust ja/või nõuete 
kaitsmise korraldamise kohustust ja/või jaotusettepaneku esitamise kohustust. Ühtlasi oli 
pankrotihaldur 13 pankrotiasjas pikema aja jooksul tegevusetuses, sh ühes pankrotiasjas ei olnud 
pankrotihaldur teinud toiminguid 14 aasta jooksul. Karistuseks määrati rahatrahv summas kokku 
3200 eurot. 
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Järelevalve piire mõjutanud Riigikohtu lahend, 3-2-1-144-103 
 
2011. aastal, 8. veebruaril tegi Riigikohti tsiviilkolleegium lahendi, milles leidis, et kohtutäitur on 

avalik-õiguslikku ametit pidav sõltumatu isik ning järeldas kohtutäituriseaduse (KTS) § 31 lõigetest 1 

ja 2, et „/---/ justiitsministri järelevalve õigus ulatub kohtutäituri ametitegevusele vaid selles osas, mis 

puudutab ametitegevuse töökorralduslikke ja tehnilisi küsimusi. Justiitsministeeriumil ei ole õigust 

sekkuda kohtutäituri ametitegevuse üle järelevalvet tehes kohtutäituri otsustusmenetluse sisulistesse 

küsimustesse. Kohtutäituri karistamine selle eest, et ta ei lõpetanud täitemenetlust ja arestis võlgniku 

vara pärast seda, kui ta oleks pidanud olnud lõpetanud täitemenetluse, kujutab kolleegiumi arvates 

sekkumist kohtutäituri ametitegevuse sõltumatusse. Praeguse juhtumiga sarnases olukorras ei oleks 

justiitsministril kehtiva KTS § 54 lg 4 järgi õigust anda kohtutäiturile juhist lõpetada täitemenetlus, 

hoiduda võlgniku vara arestimisest või vabastada võlgniku vara aresti alt. Nendes küsimustes oli 

enne 01.01.2010.a ja on praegusel ajal kohtutäituri tegevus kontrollitav TMS §-des 217 ja 218 

sätestatud kaebemenetluse kaudu. Samuti võib täitemenetluse osaline TMS § 223 järgi esitada hagi 

maakohtule ja nõuda täitemenetluses tehtud enampakkumise kehtetuks tunnistamist ja kahju 

hüvitamist kohtutäiturilt, kui viimane on rikkunud enampakkumise olulisi tingimusi“. 

 
Kokkuvõttes leidis Riigikohus, et justiitsministril ei ole õigust sekkuda kohtutäituri ametikohustuste 
täitmisse küsimustes, mis tuleb lahendada kas kaebe- (TMS §-d 217 ja 218) või hagimenetluses (TMS 
§ 223).  
 
Justiitsministeerium leiab siinjuures, et antud otsus oli vastuoluline ning ebakorrektne ning 
põhjendab seda järgnevalt. 
 
Kohtuotsuse punkt 10 viitab KTS § 54 lõikele 4, käsitledes justiitsministeeriumi pädevust kohtutäituri 
ametitegevuse üle järelevalve teostamisel. Nimetatud säte reguleerib kehtivas seaduses aga hoopis 
justiitsministri poolt juhiste andmist järelevalve teostamiseks üle antud valdkondades. Järelevalve 
teostamist ja justiitsministri pädevust reguleerib KTS § 55. 
 
Otsuse vastuolulisus ilmneb asjaolus, kus kohus leidis, et justiitsministril ei ole õigust sekkuda 
kohtutäituri ametikohustuste täitmisse küsimustes, mis tuleb lahendada kas kaebe- (TMS §-d 217 ja 
218) või hagimenetluses (TMS § 223), sätestab samas KTS selgelt justiitsministri pädevuse muuhulgas 
kontrollida kohtutäituri tasu ettemaksu ja täitekulu, sealhulgas tasu võtmise seaduslikkust (KTS § 55 
lg 1 p 2). Kohtutäituri poolt koostatavad kohtutäituri tasu ja täitekulu otsused on samuti 
täitemenetluse osaliste poolt vaidlustatavad TMS § 217 alusel. Seega ei ole erinevalt Riigikohtu poolt 
väljendatud seisukohast võimalik piirata riiklikku järelevalvet vaid kohtutäituri tehniliste toimingute 
kontrollimisega, kuivõrd seadus võimaldab sõnaselgelt justiitsministril teostada järelevalvet ka nende 
kohtutäituri toimingute üle, mida on menetlusosalistel võimalik kohtus vaidlustada. 
 
KTS § 55 lõike 2 järgi ei hõlma järelevalve ametitoimingu tegemisel kohtutäituri valitud õigusliku 
lahenduse otstarbekuse hindamist. Õigusliku lahenduse all tuleb aga silmas pidada näiteks 
kohtutäituri poolt toimingute teostamisel mitme sarnase meetme olemasolul ühe konkreetse 
meetme valimist või kohtutäituri poolt seaduse sätte tõlgendamist, kui selline säte on mitmeti 
tõlgendatav. Küll aga ei ole võimalik nõustuda seisukohaga, et olukorras, kus kohtutäitur teeb 
ebaseadusliku toimingu, millega rikub oluliselt täitemenetlusosalise õigusi, ei ole justiitsministril 
võimalik teostada järelevalvet kohtutäituri ametitegevuse üle ning vajadusel kohtutäiturit ka 

                                                           
3 Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/riigikohtulahendid.html?aasta=&asjaLiik=&asjaRegNr=3-2-1-144-
10&otsuseKuupaev=&kohtukoosseisuTunnus=&menetluseLiik=&annotatsioon=&tekstSisu=&tulemusteJarjestusYks=kohtuasjad.otsuse_ku
upaev&tulemusteJarjestusKaks=desc&kuvada=kohtuasjad.sisu (26.02.2012). 

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/riigikohtulahendid.html?aasta=&asjaLiik=&asjaRegNr=3-2-1-144-10&otsuseKuupaev=&kohtukoosseisuTunnus=&menetluseLiik=&annotatsioon=&tekstSisu=&tulemusteJarjestusYks=kohtuasjad.otsuse_kuupaev&tulemusteJarjestusKaks=desc&kuvada=kohtuasjad.sisu
https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/riigikohtulahendid.html?aasta=&asjaLiik=&asjaRegNr=3-2-1-144-10&otsuseKuupaev=&kohtukoosseisuTunnus=&menetluseLiik=&annotatsioon=&tekstSisu=&tulemusteJarjestusYks=kohtuasjad.otsuse_kuupaev&tulemusteJarjestusKaks=desc&kuvada=kohtuasjad.sisu
https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/riigikohtulahendid.html?aasta=&asjaLiik=&asjaRegNr=3-2-1-144-10&otsuseKuupaev=&kohtukoosseisuTunnus=&menetluseLiik=&annotatsioon=&tekstSisu=&tulemusteJarjestusYks=kohtuasjad.otsuse_kuupaev&tulemusteJarjestusKaks=desc&kuvada=kohtuasjad.sisu
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karistada. Kõnealuses otsuses väljendatud riikliku järelevalve pädevuse tõlgendus tekitaks olukorra, 
kus järelevalve olemus kohtutäiturite ametitegevuse üle moonduks vastupidiseks võrreldes 
järelevalve seadusest tuleneva eesmärgiga. Eelnimetatu tagajärjel ei oleks riigil võimalik olulisele 
osale kohtutäiturite poolt toime pandavatele rikkumistele reageerida. Teisisõnu – kaoks riigil 
olulisemas mahus kontroll ühe oma ametite, kohtutäiturite, ametitegevuse õiguspärasuse üle. 
 
Olenemata tsiviilkolleegiumi tõlgendusest, millega justiitsministeerium ei saa nõustuda, on tänaseks 
olukord muutunud ning kohtualluvus asendunud halduskohtuga. Alates 24. märtsist 2011 jõustus 
kohtutäituri seaduse § 65 muudatus, mille kohaselt võib kohtutäitur distsiplinaarkaristuse 
määramise peale esitada kaebuse edaspidi halduskohtule ühe kuu jooksul karistuse määramisest 
teadasaamisest.4 
 
 
 

                                                           
4 RT I, 14.03.2011, 3 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011003
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Kokkuvõte 
 
 
2011. aastal esitati järelevalve ja õigusteeninduse talitusele ca 740 avaldust, kaebust või 

selgitustaotlust. Neist kohtutäiturite tegevuse peale 180, notarite tegevuse peale 11 ning 

pankrotihaldurite tegevuse peale 32. Võrreldes aastatega 2008–2010 on notarite suhtes esitatud 

kaebuste arv jäänud ligilähedaselt samale tasemele, pea poole võrra on aga vähenenud 

kohtutäiturite ning pankrotihaldurite suhtes esitatud kaebuste arv. 

 

2011. aastal viidi korraline kontroll läbi 7 (seitsmes) kohtutäituri büroos. Erakorralisi kontrolle viidi 

läbi 6 ning järelkontrolle 4. Järelevalve tulemusel tehti 2011. aastal kohtutäituritele ettekirjutus           

6 korral ning 5 korral alustas justiitsminister distsiplinaarmenetluse. Kohtutäiturite puhul võib 

läbiviidud kontrollide tulemusena esile tõsta puuduseid nagu: sularaha vastuvõtmisel ja panka 

viimisel seaduses sätestatud tähtaja mitte järgimist, aegunud põhinõuetega väärteoasjades 

menetluse lõpetamata jätmist, seisvate menetluste esinemist, milles ei olnud teostatud ühtegi 

toimingut mitme aasta jooksul, kohtutäituri büroos ühegi kohtutäituri seaduse nõuetele vastava 

kohtutäituri abi mitte töötamist, kinnisasjade enampakkumise interneti-kuulutustele kinnisasja 

piltide mitte lisamist, säilitustähtaja ületanud toimikute mitte hävitamist, ametialasel arvelduskontol 

seisva raha kohta arvestuse puudumist, lisatasu otsuste põhjendama jätmist, eksimusi täitekulu 

väljamõistmise otsuste koostamisel, täitemenetluse lõpetamisel lõpetamise otsuse koostamata 

jätmist ja sissenõudjale mitte edastamist, täitemenetluse algatamisel selle formaalsete eelduste 

rikkumist, kaebuste raamatu mittekohast täitmist, kohtutäituri otsuste peale tehtud lahendite 

Justiitsministeeriumile mitte edastamist jmt. 

 

2011. aastal viidi kohtutäiturite suhtes läbi 5 distsiplinaarmenetlust, neist 4 juhul määrati 

distsiplinaarkaristus ning 1 juhul lõpetati distsiplinaarmenetlus. Ühel korral karistas justiitsminister 

kohtutäiturit noomitusega ja kolmel korral rahatrahviga.  

 

2011. aastal viidi läbi 17 korralist kontrolli notari büroos. Korraliste kontrollide tuvastati vähestel 

juhtudel puudusi (notari tasu võtmise õigsus, notari dokumentide korrastamine, arhiveerimine ja 

vormistamine).  

 

Notarite suhtes viidi läbi 2 distsiplinaarmenetlust, ühel juhul määrati distsiplinaarkaristuseks 

noomitus ning ühel korral rahatrahv.  

 

2011. aastal esitati pankrotihaldurite tegevuse peale 32 kaebust. Justiitsministeerium taotles 2011. 

aastal advokatuuri aukohtult aukohtumenetluse algatamist 6 vandeadvokaadi suhtes, kes tegutsesid 

pankrotihalduritena. 

 

Pankrotihaldurite suhtes viidi läbi 4 distsiplinaarmenetlust. Kõigil neljal korral määrati 
distsiplinaarkaristuseks rahatrahv. Ühel juhul vaidlustas haldur justiitsministri käskkirja ning vaidlus 
on hetkel kohtus pooleli. 


