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Ühinguõiguse kodifitseerimise lähteülesande projekti avalik konsultatsioon
Justiitsministeeriumi 2014. aasta tööplaani kohaselt on ministeeriumi ülesandeks ühinguõiguse
kodifitseerimise ettevalmistamine. Tegemist on ühinguõiguse kodifitseerimise projekti esimese etapiga,
mis 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 arvamusi ja ettepanekuid ühinguõiguse kodifitseerimise
lähteülesande projekti kohta. Lähteülesande projekt sisaldab revisjoni läbiviimise põhjendusi,
plaanitavat ulatust, viisi ja üldist tegevuskava, samuti ühinguõiguslike probleemide kaardistust koos
asutuste ja huvirühmade arvamuste ja võimalike analüüsi ülesannetega. Lähteülesande projektis on
arvesse võetud ka selle aasta juunis esitatud üleskutse raames Justiitsministeeriumile edastatud
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arvamusi ja ettepanekuid ühinguõiguse moderniseerimise kohta.
Avaliku konsultatsiooni raames on näiteks oodatud arvamused ja ettepanekud selle kohta, kas
lähteülesande projektis on kajastatud kõik olulised ühinguõiguslikud probleemid, mida tuleks
ühinguõiguse revisjoni raames analüüsida. Samuti ootame arvamusi selle kohta, kas ühinguõiguse
kodifitseerimine välja pakutud ulatuses ja kujul on Teie hinnangul põhjendatud.
Tagasisidet ootame 8. detsembriks meiliaadressil 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. Justiitsministeeriumil on õigus avalikustada ka
lähteülesande koostamise raames esitatud arvamused ja ettepanekud.
Pärast avalikku konsultatsiooni koostatakse saadud tagasiside pinnalt läheülesande lõplik versioon.
Selle alusel otsustatakse, kas kodifitseerimisprojekti teise etapiga ehk kodifitseerimise etapiga
alustamine on vajalik. Kui ettevalmistavas etapis jõutakse arusaamale, et ühinguõiguse
kodifitseerimine on vajalik, siis viiakse kodifitseerimine läbi Euroopa Liidu rahastamisperioodil
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1.4.2014–31.12.2020.
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Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 2.6.2014; vt ka
Justiitsministeeriumi 5.6.2014 pressiteadet „Justiitsministeerium valmistab ette ühinguõiguse korrastamist“; vt
ühinguõiguse kodifitseerimise projekti kohta üldiselt Justiitsministeeriumi kodulehelt.
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Ühinguõiguse kodifitseerimise ettevalmistamine algas Euroopa Sotsiaalfondist rahastava inimressursi
arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ programmi „Parema õigusloome
arendamine“ raames ja jätkub ning kodifitseerimise kasuks otsustamisel kodifitseerimine toimub Euroopa
Sotsiaalfondist rahastatava Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna 12
„Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tegevuse „Õigusloome
kodifitseerimine“ raames.
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Siiani läbi viidud ja hetkel veel aset leidvate kodifitseerimisprojektide kohta leiate informatsiooni
Justiitsministeeriumi kodulehelt.
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Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, Eesti Juristide Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti
Kindlustusseltside Liit, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Kohtunikabide Ühing, Eesti Korteriühistute Liit,
Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Pangaliit, Eesti Pank, Eesti Startupi Juhtide Klubi,
Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate
Assotsiatsioon, Eesti Väärtpaberikeskus, Eesti Äriinglite Assotsiatsioon, Eesti Ühistegeline Liit,
Ettevõtluse Arendamise SA, Finantsinspektsioon, Garage48, Harju Maakohus, Harju Maakohtu
registriosakond, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Maksu- ja Tolliamet, Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liit, NASDAQ OMX Tallinn, Notarite Koda, Pärnu Maakohus, Pärnu Maakohtu
registriosakond, Raamatupidamise Toimkond, Riigikantselei, Riigikohus, Riigikontroll, Tallinna
Ringkonnakohus, Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituut, Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia, Tartu
Maakohus, Tartu Maakohtu registriosakond, Tartu Ringkonnakohus, Tartu Ülikooli õigusteaduskond,
Teenusmajanduse Koda, Tehnopol, Viru Maakohus, Viru Maakohtu registriosakond, Õiguskantsler.
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