Lp ühinguõiguse revisjoni ekspertide töörühm ja komisjoni liikmed
(saadetud e-posti teel)
Täname võimaluse eest osaleda ühinguõiguse revisjoni komisjoni töös. Saadame allpool tabelis Notarite Koja arvamuse 21.11.2019 toimuva ühinguõiguse
revisjoni koosoleku teemade kohta: kapital, juhtorganid, otsuste vastuvõtmine ja vaidlustamine, vähemusõigused.
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2.

EELNÕU

NOTARITE KOJA ETTEPANEK

NOTARITE KOJA KOMMENTAAR

ÄS § 148 (1) Osa väikseim
nimiväärtus on 1 senti
ÄS § 169 (2) Osa iga üks sent
annab ühe hääle, kui põhikirjaga
ei ole ette nähtud teisiti

ÄS § 148 (1) Osa väikseim nimiväärtus on 1
euro.
ÄS § 169 (2) Osa iga üks euro annab ühe
hääle, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti

Ei ole selge ega arusaadav see hüve, mis saadakse 1-sendise „sammu“ tekitamisel.
Sentides summade väljendamine ei ole Eestis tavapäraseks kujunenud üheski
valdkonnas ning seda nüüd ühinguõiguse valdkonnas peale sundida ei ole otstarbekas.
Osaluste omavahelisi proportsioone on võimalik kõigis kombinatsioonides paika
panna ka 1-eurose sammuga.

ÄS § 170 (2) Osaühingu
põhikirjaga võib ette näha, kui
suur arv hääli peab olema
osanike koosolekul osadega
esindatud, et osanike koosolek
oleks otsustusvõimeline.

ÄS § 170 (2) Osanike koosolek on pädev vastu
võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle
poole osadega esindatud häältest, kui
põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema või
suurema esindatuse nõuet.

ÄS § 297 (1) Üldkoosolek võib vastu võtta
otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad
ÄS § 297 (1) Aktsiaseltsi aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega
põhikirjas võib ette näha, kui esindatud häältest, kui põhikirjaga ei ole ette
suur arv hääli peab olema nähtud väiksema või suurema osaluse nõuet.

Arvestades sellega, et tavapärane osakapital on ca 2500 EUR ning ka selle piires
arvutuste tegemisel esineb osanike otsustes ja koosolekute protokollides
matemaatilisi eksimusi poolt-, vastu- ja mittehääletanud häälte lugemisel, kokku
liitmisel ja arvutamisel, ei toeta me selle muudatuse tegemist. Kui praegu peab
osanike koosolekutel arvutusi tegema 2500 piires, siis uue reegli kohaselt mitte vähem
kui 250 000 piires, mis ilmselt mitmekordistab eksimuste ja sellest tekkivate segaduste
arvu.
Notarite Koda ei toeta seadusega selle kvooruminõude kaotamist ning soovitab jääda
senise regulatsiooni juurde, kus kvooruminõuet ei kohaldata alles korduskoosolekul.
Küll aga palume välja alternatiivina välja selle, kui põhikirjaga oleks lubatud
kvooruminõuet nii ülespoole kui allapoole muuta.
Kui siiski jäädakse uue eelnõus toodud lahenduse juurde, ei ole õiglane ja mõistetav
selle rakendumine kõigile olemasolevatele ühingutele. Nii olulist muudatust otsuste
vastuvõtmise reeglistikus ei tohiks kehtestada seadusega kõigile automaatselt, vaid
a) see võiks automaatselt kohalduda ainult uutel asutatavatel ühingutel ning b)
olemasolevatel saaks selle jõustada, kui nad enda põhikirja selle reegli uue seaduse
jõustumisel ka nii kirja panevad (regulatsioon rakendusseadusesse)
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aktsionäride
üldkoosolekul
aktsiatega
esindatud,
et
aktsionäride üldkoosolek oleks
otsustusvõimeline.
Esindaja
volikirja
vorm
(üld)koosolekul.
Esindusõigus
osanike koosolekul on kirjalikku
taasesitamist
võimaldavas
vormis volituse alusel (ÄS § 170 lg
3), aktsiaseltsi üldkoosolekul
kirjalik (ÄS § 297 lg 4),
börsiaktsiaseltsil midagi kirjaliku
ja elektroonilise vahepealset (ÄS
297 lg 4.1), mittetulundusühingul
on nõutav kirjalik vorm (MTÜS §
21 lg 5).
Uued regulatsioonid, mida on
lisatud kõigi ühingute kohta
käivatesse eriseadustesse: nt
juhatuse
kohustus
teatada
otsuste vaidlustamisest teistele
liikmetele/omanikele,
dokumentide hoidja kohustus
dokumente näidata, jne

Lugupidamisega,
Merle Saar-Johanson
Notarite Koja esimees

Volikirja vorminõue võiks olla ühtne.

Võiks kaaluda nende lisamist seadusesse, mis
käib kõigi ühingute kohta. Sõltuvalt
regulatsiooni esemest kas TsÜS, äriregistri
seadus vms. Ühinguõiguse reformi esimestel
koosolekutel oli juttu ka
mingist
ühinguõiguse nn üldosast, mis sisaldaks
kõigile ühinguliikidele mingeid baasnorme.

Üks järgmistest: kirjalik vorm, elektrooniline vorm või kirjalikku taasesitamist
võimaldav vorm.

