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Eesti Ehitusinseneride Liidu 

 

AUKOHTU PÕHIMÄÄRUS  

 

 

Eesti Ehitusinseneride Liidu (edaspidi EEL) põhikirja kohaselt on EEL-i aukohtu ülesanne 

lahendada EEL-i liikmete kutse-eetika valdkonda kuuluvaid vaidlusi. Aukohus valitakse 

esinduskogu poolt neljaks aastaks viie liikmelisena. Aukohtu tegevuse aluseks on „Kutse-

eetika ja inseneri käitumiskoodeks“. 

 

EEL aukohus: 

 

1. Juhindub oma tegevuses EEL-i põhikirjast, kutse-eetika ja inseneri käitumiskoodeksist ja 

käesolevast põhimäärusest. 

 

2. Valib oma koosseisust aukohtu esimehe ja aseesimehe. 

 

3. Vaatab läbi laekunud avaldusi ja kaebusi EEL-i liikmete eksimuste kohta kutse-eetika 

valdkonnas ning otsustab menetlusse võtmise või mittevõtmise kahe nädala jooksul. 

Menetlusse võtmise korral informeerib sellest nii avalduse esitajat kui süüdistatavat. 

Menetlusse mittevõtmise korral informeerib sellest avalduse esitajat. 

 

4. Vaatab läbi avaldusi EEL-i liikmete väljapaistvalt eetilise käitumise kohta rasketes 

olukordades ja vastutusrikaste ülesannete täitmisel, mis õilistab EEL-i liikme tegevust või 

tõstab EEL-i üldist mainet. Avaldusi nende kohta võtab aukohus vastu kõigilt kodanikelt. 

 

5. Menetlusse võetud avaldusi menetleb aukohus ühe kuu jooksul, uurides tausta, asjaolusid 

ja motiive ning küsitleb kõiki osapooli. Seejärel teeb aukohus asjaosaliste vahel 

lepituskatse. Lepituskatse ebaõnnestumisel kutsub aukohtu esimees kokku aukohtu ja 

aukohtu istungile kõik huvitatud osapooled. Istung toimub sõltumata sellest, kas kutsutud 

kohale ilmuvad või ei. Aukohus teeb oma otsused teatavaks kirjalikult 5 tööpäeva 

jooksul. 

 

6. Aukohtu liige ei või võtta osa arutamisest ja ta kuulub taandamisele, kui on tekkinud 

kahtlus tema erapoolikuses või huvi asja lõpplahenduse kohta. Nimetatud asjaolude 

ilmnemisel on aukohtu liige kohustatud nendest aukohtule teatama ja tegema 

enesetaanduse. Aukohtu liikme taanduse võib algatada ka süüdistatav. Aukohtu liikme 

taandus tuleb avaldada aukohtu istungil enne süüasja arutamist. Selle otsustavad aukohtu 

liikmed ilma taandatava liikme osavõtuta. 

 

7. Kui aukohus leiab avalduse olevat põhjendatud, kujundab ta oma seisukoha ja teeb 

otsuse. Aukohtu jõustunud otsuse täidab EEL-i juhatus. Vajadusel teeb aukohus 

ettepaneku EEL-i volikogule probleemi lahendamiseks (näiteks EEL-i maine 

taastamiseks, kui süüdlane on seda kahjustanud; moraalse ja materiaalse kahju 

hüvitamiseks vms.). 

 



8. Kui aukohus leiab avalduse olevat põhjendamatu, võtab ta süüdistatava suhtes vastu 

õigustava otsuse. Sellega võib kaasneda eraldi arvamus ja ettepanek avalduse esitaja 

kohta. 

 

9. EEL-i liikme(te) väljapaistvalt eetilise käitumise kohta laekuvate avalduste läbivaatamise 

ja nende alusel otsuste tegemise kord on üldjuhul samasugune kui kaebuse puhul. Kui 

aukohus loeb avalduse olevat põhjendatud, teeb ta asjast omapoolse kokkuvõtte ja 

ettepaneku asjaosaliste esiletõstmiseks. Selleks võivad olla: 

- EEL-i volikogu avalik tunnustus ja tänu; 

- EEL-i volikogu poolt esinduskogule ettepaneku tegemine autasu või preemia 

andmiseks. 

 

10. Avalduste laekumisel muudes inseneritöö kutse-eetika küsimustes tegutseb aukohus oma 

äranägemisel sõltuvalt asjaoludest. Avalduse saatjale teatatakse vastuvõetud meetmetest 

kirjalikult. 

 

11. Aukohtu istung on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 3/5 aukohtu koosseisust. 

Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav 

aukohtu esimehe hääl, kuid tema äraolekul aseesimehe hääl. 

 

12. Oma tööst annab aukohus aru EEL-i esinduskogule esinduskogu istungi ajal. Volikogule 

võidakse aru anda vastavalt vajadusele ja volikogu nõudmisel. Volikogul on õigus 

kutsuda aukohtu esimeest volikogu istungitele. 

 

13. Oma tööst tulenevate kogemuste ja muude materjalide alusel teeb aukohus vajadusel 

EEL-i volikogule ettepanekud aukohtu põhimääruse täiendamiseks. Vastavaid 

ettepanekuid võib EEL-i tegevdirektori kaudu teha iga EEL-i liige.  

 

14. Märkusi aukohtu tegevuse kohta arutab EEL-i volikogu, aukohtu tegevust tervikuna 

hindab EEL-i esinduskogu.  

 

 

 

 

 

 

EEL volikogu 

 


