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Tere
Edastan käesolevaga Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) seisukoha 13.11.2019
toimuva ühinguõiguse revisjoni koosoleku teemade kohta: äriregistri seaduse eelnõu, osanike register ja
osa võõrandamisega seotud küsimused, ühingutega kontakteerumine.
I ÄRIREGISTRI SEADUSE EELNÕU
1. Erinevate registrite ühendamine äriregistriga
EVEA toetab ühendamist üheks registriks.
2. Juhatuse liikme volituse kestuse mitteavalikustamine
EVEA toetab ideed, kuna muudatus aitab vältida segaduse tekkimist.
3. Ärikeeld ja ettevõtluskeeld
EVEA ei toeta ideed, et ärikeeld ega ettevõtluskeeld ei takista isiku juhatuse liikmena või muu
esindusõigusliku isikuna registrisse kandmist. Seejuures toetab EVEA mõtet, et kui isik on juba registrisse
kantud, kuid vahepealsel ajal määratakse ärikeeld või ettevõtluskeeld, siis kohustub äriregister tegema
vastavad muudatused, et juhatuse koosseis oleks seadusega kooskõlas.
II ÄRISEADUSTIKU MUUTMISE SEADUSE EELNÕU
1. Osa võõrandamise tehingu vorminõue
EVEA toetab ideed, et osa võõrandamise tehingu vorminõudeid leevendatakse, tingimusel, et osa
võõrandamise käsutustehing peab olema notariaalselt tõestatud, notariaalselt kinnitatud või
elektroonilises vormis. Seejuures on EVEA vastu ideele, et oleks võimalik välistada eeltoodud vorminõuete
kohaldumine – EVEA ei näe praktilist vajadust, et peaks võimaldama näiteks suulises vormis osade
võõrandamist. Eeltoodu võib praktikas pigem vaidlusi juurde tekitada.
2. Osa pantimise tehingu vorminõue
EVEA on nõus vorminõuete leevendamisega, tingimusel, et osa pantimise käsutustehing peab olema
notariaalselt tõestatud, notariaalselt kinnitatud või elektroonilises vormis.
4. Osaühingu tähtaeg
EVEA ei toeta osaühingu tähtajalisuse võimaldamist, kuna ei näe nimetatus praktilist probleemi.
5. Osa heauskne omandamine
EVEA toetab ideed, et kolmas isik võiks osa omandamisel tugineda äriregistrisse kantud andmetele, välja
arvatud juhul, kui andmete õigsuse vastu on äriregistrisse kantud vastuväide või kui omandaja teadis või
pidi teadma, et äriregistrisse kantud andmed on ebaõiged.

6. Ärinime broneerimine
EVEA toetab ideed ärinime broneerimise võimaldamiseks.
7. Aktsionäri põhikirjaline ostueesõigus ja aktsiate pantimine
EVEA ei toeta ideed, et ÄS välistab aktsiate kolmandate isikutele võõrandamise korral ostueesõiguse
kohaldamise või aktsiate pantimise välistamine. Puudub praktiline vajadus nimetatud sätete muutmiseks
ning aktsionäride kokkuleppevabaduse piiramiseks.
Lugupidamisega
Jako Laanemägi
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
From: Vaike Murumets [mailto:Vaike.Murumets@just.ee]
Sent: Monday, October 14, 2019 6:44 PM
To: revühinguõigus <revyhinguoigus@just.ee>
Subject: ühinguõiguse revisjoni komisjoni istung 17.10 kell 10.00
Head ühinguõiguse revisjoni komisjoni liikmed!
Saadan teile tutvumiseks need materjalid (eelnõud ja seletuskirjad), mille ühinguõiguse revisjoni
töörühm on ministeeriumile üle andnud. Eelnõud on muudatuste jälitamise kujul, st olemasolevate
seaduste teksti lisatav tekst on alla joonitud ja sealt välja jäetav tekst on läbi kriipsutatud.
Kohtume nende dokumentide tutvustamiseks juba neljapäeval, 17.10.2019 kell 10.00 kuni 13.00
ministeeriumite ühishoones Suur-Ameerika tn 1, ruumis Kask/Kõiv.
Rõhutan siinkohal, et praegu on tegemist töörühma ettepanekutega, mitte veel ministeeriumi poolt
kooskõlastamiseks esitatud eelnõuga. Selleks, et ministeerium saaks kujundada oma seisukoha, palume
teil esitada oma arvamused ja ettepanekud nende tekstide osas hiljemalt esmaspäeval, 11.11.2019
Justiitsministeeriumi e-posti aadressile info@just.ee.
Lugupidamisega
Vaike MURUMETS
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ühinguõiguse revisjoni komisjoni juhi asendaja
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