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Ühinguõiguse kodifitseerimise
ettevalmistamine
Justiitsministeeriumi 2014. aasta tööplaani punkti 23 kohaselt on ministeeriumi ülesandeks ühinguõiguse
kodifitseerimise ettevalmistamine. See tegevus koosneb eelkõige kodifitseerimise vajalikkuse ja ulatuse
hindamisest, analüüsist ühinguõiguse revisjoni käigus käsitlemist vajavate teemade kohta ning sellest
lähtuvalt kodifitseerimise lähteülesande koostamisest.
Käesolevaga kutsume teid üles esitama ettepanekuid ühinguõiguse moderniseerimise kohta. Näiteks on
oodatud ühinguõiguslikud ettepanekud ja arvamused selle kohta, kuidas muuta Eesti atraktiivseks
iduühingute asutamisriigiks, kas ja millised vahendid on vajalikud ühingutele piiriülese mobiilsuse
tagamiseks (sh rahvusvahelise ühinguõiguse küsimused), millised probleemid esinevad ühingute organite
koosolekute kokkukutsumisel ja läbiviimisel, kas kehtivad kapitali kaitse süsteemid vajavad
moderniseerimist, kas vähemus- ja enamusosaluse omajate õigused vajavad senisest paremat
tasakaalustamist, millised probleemid esinevad ühingute reorganiseerimisel ja lõpetamisel, kas
sihtasutuse ja mittetulundusühingu õiguslikud vormid vastavad praktika vajadustele, kuidas on
rakendunud sissemakseta osaühingu instituut jms.
Samuti ootame arvamusi selle kohta, kas ja kuidas tuleks Eesti ühinguõiguslikku regulatsiooni muuta
senisest süstemaatilisemaks ja õigusselgemaks. Näiteks võib välja tuua, millised ühinguõiguslikud
küsimused peaksid teie hinnangul olema kõikide ühingute jaoks ühetaoliselt reguleeritud või kas
seadustes kasutatav terminoloogia vajab ühtlustamist.
Arvamusi ja ettepanekuid ootame 20. juuniks internetiaadressil KODIFuhinguoigus@just.ee, tähistatuna
märksõnadega „Ühinguõiguse kodifitseerimine“. Juhime tähelepanu sellele, et käsitleme teie pöördumist
üksnes sisendina kodifitseerimise lähteülesande koostamisse ja sellest tulenevalt ei vasta sellele, nagu
näeb ette selgitustaotlustele ja märgukirjadele vastamise kord. Samuti ei ole tagatud, et kõik esitatud
arvamused ja ettepanekud lähteülesandes ära märgitakse. Valminud lähteülesanne avalikustatakse
Justiitsministeeriumi kodulehel ning huvigruppidel võimaldatakse selle kohta arvamusi esitada.
Justiitsministeeriumil on õigus avalikustada ka lähteülesande koostamise raames esitatud arvamused ja
ettepanekud.
Siiani läbi viidud kodifitseerimisprojektide kohta leiate informatsiooni Justiitsministeeriumi kodulehel
http://www.just.ee/41309.
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