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1. EMAL-i aukohtu ülesandeks on maastikuarhitektide kutsealaste vaidlusküsimuste ja eetikaprobleemide 
lahendamine. Aukohus tegutseb vastavalt EMAL-i põhikirjale ja lähtub EMAL-i üldkogu poolt vastu võetud 
maastikuarhitektide eetikakoodeksist. 
2. Aukohtu kompetentsi kuulub EMAL-i kutse-eetika reeglite tutvustamine ning kommenteerimine, samuti 
kutse-eetikasse puutuvate küsimuste tõstatamine EMAL-i juhatuse ees. 
3. Aukohus arutab küsimusi, mille kohta on laekunud esildis ning vaatab neid läbi vastavalt punktis 1 määratud 
ülesandele ja punktis 2 määratud kompetentsile. Aukohus käsitleb ka probleeme, mille kohta pole laekunud 
esildist, kuid mille osas aukohtu liikmed peavad kutse-eetikast lähtudes oluliseks seisukoha võtmist. 
4. Aukohtu koosseis valitakse EMAL-i üldkoosolekul kaheks (2) aastaks. Aukohtusse kuulub 3 liiget ja 2-3 
asendusliiget, kes valivad enda hulgast eesistuja, kelle ülesandeks on aukohtu tegevust juhtida. Igal aukohtu 
istungil peab kohal olema 3 liiget. Otsuste vastuvõtmise eelduseks on kõigi liikmete üksmeel käsitletavas 
küsimuses. 
5. Aukohtu liige ei või osa võtta vaidluse arutamisest, kui vaidlus puudutab ettevõtet, kus ta töötab või kui ta on 
isiklikult otseselt või kaudselt huvitatud vaidluse lõpplahendusest või muud asjaolud tekitavad kahtlust tema 
erapooletuses. Sellisel juhul taandatakse Aukohtu liige kas tema enese või vaidluse poole avalduse alusel. 
Taandatud liikme asemele kutsutakse vajadusel asendusliige. 
6. Arvestades, et eetikakoodeksiga seotud küsimused on isiklikud ja teema on tundlik, kindlustab aukohus 
küsimuste lahendamisel diskreetsuse. Kuni otsuse langetamiseni säilitatakse kõrvalseisjate ja teiste EMAL-i 
liikmete ees täielik anonüümsus asjaosaliste suhtes. 
7. Aukohtu liikmed peavad tagama, et kutse-eetikaga seotus küsimused jäävad konfidentsiaalseks. Aukohtu 
poole pöördumiseks tuleb esildised esitada otse meiliaadressile, millele on juurdepääs vaid aukohtu liikmetel. 
Aukohtule laekuvate esildiste registreerimine ja töötlemine peab olema korraldatud nii, et võimalikult väike arv 
inimesi omaks dokumentidele juurdepääsu.  
8. Aukohtu materjale hoitakse kolmandatele isikutele kättesaamatuna EMAL-i ruumis. 
9. Isikule, kes esitas kaebuse, samuti isikule, kelle vastu kaebus esitati, teatatakse koheselt esildise 
kättesaamisest ning antakse teada, millal ja kuidas küsimusega edasi tegeletakse. Enne otsuse langetamist 
peavad kõik asjasse puutuvad isikud saama võimaluse oma seisukohtade avaldamiseks. Samuti on asjasse 
puutuvatel isikutel õigus esitada täiendavaid materjale ja kutsuda tunnistajaid. Ka aukohtul on õigus vajaduse 
korral omalt poolt kutsuda tunnistajaid ja nõuda asjasse puutuvate materjalide esitamist. 
10. Igas läbivaadatud küsimuses teeb aukohus otsuse, mis sisaldab endas ka ettepanekuid EMALi juhatusele 
sanktsioonide ja avalikustamise kohta. 
11. EMAL-i eetikareeglite rikkumise korral rakendatakse sanktsioone. Pärast aukohtu otsuse langetamist, tuleb 
asjasse puutuvaid osapooli sanktsioonidest teavitada ning enne edasisi tegevusi anda neile võimalus mõistliku 
aja jooksul otsusega tutvuda. Võimalikud sanktsioonid on alljärgnevad (need on järjestatud silmas pidades 
rikkumise tõsidust ja selle tagajärgede raskust): 
11.1. Hoiatus. Teadmatusest või väärtõlgendamisest tulenevalt eetikareeglite rikkumise või eksimuste eest 
erialases tegevuses, kui see ei too kaasa kaugeleulatuvaid tagajärgi. Hoiatuse teeb aukohus ja see edastatakse 
kirjalikult kõne all olevale isikule ning EMAL-i juhatusele. Kui juhtumil on laiemat kõlapinda, siis avaldatakse 
hoiatus EMAL-i infolistis ning teavitatakse võimalikke puudutatud isikuid. 
11.2.Noomitus. Tahtliku või korduva eetikareeglite rikkumise või eksimuste eest kutsealases tegevuses, mis on 
kahjustanud Eesti Maastikuarhitektide Liitu ja/või millel on kaugeleulatuvad tagajärjed. Noomituse teeb 
aukohus ja see edastatakse kirjalikult kõne all olevale isikule ning EMAL-i juhatusele. Noomitus avalikustatakse. 



Aukohtul on õigus teha lisaks ettepanekuid täiendavateks ettekirjutusteks ja/või täiendavate sanktsioonide 
rakendamiseks. 
11.3.Väljaheitmine. Maastikuarhitektide eetikakoodeksi raske või hüvitamatu rikkumise või üleastumise eest. 
Väljaheitmine kinnitatakse EMAL-i juhatuse otsusega aukohtu ettepanekul. Otsus edastatakse asjaosalisele 
kirjalikult. Väljaheitmise fakt ja aukohtu teade avalikustatakse ja sanktsioon jõustub, kui juhatus selle kinnitab. 
Väljaheidetul on õigus esitada avaldus enda liikmelisuse taastamiseks. 
12. Isik, kelle EMAL-i eetikakoodeksi normide rikkumine on aukohtu poolt tuvastatud, on kohustatud oma 
ebaeetilise tegevuse tõttu tekkinud kahju heastama. 
13. Lisaks ülaltoodud sanktsioonidele EMAL-i liikmete suhtes võib aukohus võtta vastu ettepanekuid ja 
pöördumisi teistele isikutele ja organisatsioonidele EMAL-i eetikakoodeksi reeglite rakendamise suhtes või teha 
selleks ettepaneku EMAL-i juhatusele. 


