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Kohtumise eesmärk ja tulemus 1: 27.1.2015 toimus Justiitsministeeriumis (JM) ühinguõiguse 
kodifitseerimise ettevalmistamise ümarlaud, kuhu olid kutsutud valik huvirühmadest, kes avaldasid 
ettevalmistava tegevuse raames (2.6.2014 ja 21.11.2014 algatatud konsultatsioonid) enda seisukohti. 
Kohtumise eesmärgiks oli arutleda ühinguõiguse kodifitseerimise lähteülesandele saabunud arvamustes 
väljendatud pooldavate ja mittepooldavate seisukohtade üle, et minister saaks kujundada lõpliku 
seisukoha ühinguõiguse kodifitseerimise suhtes. Enne kohtumist edastati osalejatele 21.11.2014 
konsultatsiooni raames saabunud ettepanekud ja arvamused. 
Kohtumisel leidsid nii Tartu Ülikool (TÜ), Notarite Koda, Advokatuur kui ka Eesti Väike- ja Keskmiste 
Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA), et lähteülesandes väljendatud probleemid väärivad analüüsimist ning 
kodifitseerimise projekti tuleks jätkata. Kaubandus-Tööstuskoda (KTK) soovis tutvuda kõigi 
Justiitsministeeriumile saadetud probleemidele viitavate kirjadega ning väljendas kriitikat lähteülesande 
suhtes ning tõsist kahtlust, kas kodifitseerimise tulemuseks on ikka kvalitatiivselt parem ja selgem 
õigusakt. Tööandjate Keskliit ja Linnade Liit väljendasid samuti teatavaid kahtluseid, kuid otsest 
poolehoidu või vastuseisu kodifitseerimise projekti osas ei väljendanud. Lepiti kokku, et lähteülesandes 
välja toodud probleemid tuleb läbi analüüsida ning umbes aasta pärast, kui analüüs saab valmis, 
hinnatakse, millises mahus projektiga edasi minnakse. Justiitsministeerium lubas saabunud arvamused 
lisaks lähteülesandes kajastamisele ka ühtsesse keskkonda üles panna (K. F. märkus: JM lisab need 
spetsiaalselt ühinguõiguse kodifitseerimise jaoks valmistatavasse ajaveebi vms; kodifitseerimise läbiviimise 
metodoloogiat on kirjeldatud lähteülesandes ning kodifitseerimise aluskäskkirjas, selle lisas ja seletuskirjas2). 
 
 
 

                                                      
1 Vt ka Justiitsministeeriumi 27.1.2015 pressiteadet „Justiitsminister arutas ettevõtjate esindajatega ühinguõiguse 
korrastamise vajadusi“. 
2 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (RT I, 21.06.2014, 1) § 16 lõike 1 alusel kehtestatud riigisekretäri 
käskkirja „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 
„Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tulemuste saavutamiseks“ (leitav Riigikantselei kodulehelt (number: 
RS1442; kuupäev: 19.12.2014); seletuskiri on leitav siit (p 12.2.6). 
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Kokkuvõtlik ülevaade detailsemalt 3:  
Minister (JM) selgitas põhjalikult projekti eesmärki: kavas pole koostada uut koodeksit ega uut 
äriseadustikku. Ka ei soovita ühinguõiguses teha põhimõttelisi muudatusi ega tänaseid aluseid lõhkuma 
hakata (nt liikuda common law suunas). Stabiilsus on väärtus: ÄS on kehtinud 20 aastat, sh ka 
kohtusüsteem on seda nii kaua rakendanud. Õigem oleks rääkida õigushoolest. Projekti eesmärk on 
vähendada halduskulusid (sh registrimenetluses, seda nii ettevõtja kui riigi jaoks), kasutada 
infotehnoloogilisi võimalusi (sh arvestada e-residentsuse projektiga), vähendada ühinguvormide erisusi, 
regulatsiooni kaasajastada, lihtsustada, sotsiaalse ettevõtluse teema. Lihtsustada kapitali kaasamist. 
Edasise tegevuse aluseks on lähteülesanne. Ca selle aasta lõpuks – pärast analüüsi läbiviimist – peaks 
olema selge, milliste teemadega tuleks kiiresti edasi liikuda, kuid see küsimus räägitakse otsustamiseks 
sama huvigruppide ringiga koos läbi. JM-le on teada kümneid ettepanekuid, kuid see ei tähenda, et neid 
kõiki on vaja realiseerida. Olemas pikk nimistu valdkondadest, mida peaks üle vaatama. Ministeeriumi 
osa ülevaatamisel on lähtuda kõigist laekunud probleemidest, teiste riikide lahendustest, otsida Eestile 
kõige paremini toimiv lahendus ja see välja pakkuda. Seadus ei tohi ettevõtjale keerulisemaks muuta. 
Huvigruppide defineerimist (K. F. märkus: vt allpool T. Lumani ettepanekut) ei poolda. Kõik huvilised on 
võrdväärsed ja konkureerivad omavahel, tänu protsessi avalikkusele vähemalt teame seda, kes neid tegi. 
Lõpuks poliitilised otsustused, mis tehakse ilma piiranguteta analüüsi järel. Oluline on protsessi avalikkus. 
K. Feldman  (JM) andis ülevaate peamistest lähteülesandes sisalduvatest probleemidest, mida tuleb 
analüüsida ja millest võivad kujuneda prioriteedid (nt ühingute juhtorganite struktuur, pädevus ja vastutus, 
vähemus- ja enamusosaluste omajate õiguste tasakaalustatud kaitse, kapitalinõuete analüüs, ebaselgus 
juriidilise isiku vara kuuluvuse osas pärast registrist kustutamist ja sellest tulenevad probleemid, 
ühingutele piiriülese mobiilsuse tagamine, filiaaliga seotud küsimused, äriregistri n-ö 
ettevõtjasõbralikkuse suurendamine, osanike nimekirja pidamine (varasemalt analüüsitud, aga siiani pole 
lahendus lõplikult paigas), tasakaalu leidmine osaühingu ja aktsiaseltsi regulatsioonide vahel, kas 
sihtasutuste ja mittetulundusühingute regulatsioonid võimaldavad asutada kõiki praktika vajadustele 
vastavaid juriidilisi isikuid). IT-ekspert kaasatakse ka. Lisaks selgitas, et plaanis on eristada 
hädapäraseid/kiirkorras reageerimist vajavaid küsimusi (nt e-residentsus), aga võimalikult suures 
ulatuses tahaks probleeme lahendada ikkagi kodifitseerimise raames. 
T. Luman (KTK) palus ettevõtjate katuseorganisatsioonidega mainitud kümneid probleeme jagada, et 
nad saaksid osaleda probleemide analüüsimisel. Lähteülesanne või advokaatide saadetud meilid tema 
hinnangul probleeme ei väljenda. Üksikkaasused ei tohiks olla seadusandluse aluseks. Tuleb teha 
selektsioon huvigruppide hulgas, määratleda, kes on huvigrupp. Oluliseks vaheks on, kas tegemist on 
ühe isiku või terve organisatsiooni tõstatatud küsimusega, seepärast on vajalik aluseid näha. Välja tuleb 
töötada ka metodoloogia probleemide tuvastamiseks. Tunneb muret, et isegi kui eesmärgid on head, 
tuleb sageli bürokraatiast midagi muud. See on viga, et üritatakse absoluutselt täiuslikku asja teha, sest 
see on võimatu. Samuti tundis muret projekti võimaliku kiire tempo pärast, mis ei võimalda puudutatud 
isikutel (ettevõtjatel) seda enam kontrollida. Leidis ka, et ÄS esialgne tekst ei olnud nii keeruline, see on 
muudatuste tulemus. Riigikogul (õiguskomisjonil) võiks olla komisjon, mis annab välja seaduste 
tõlgendusi. Palju ebakindlust ka nt maksuõiguses.  
K. Härmand (JM) selgitas, et võimalikud probleemid sisalduvadki lähteülesandes. See, kas tegemist on 
tegeliku probleemidega, selgub alles analüüsi käigus. Lähteülesanne ei kujuta endast veel analüüsi. EL 
programmi kasutegur seisneb selles, et saame kaasata lisaks 2 nõunikule ka teadlasi, saame tegeleda 
teaduspõhise õigusloomega. Saame analüüsida, saame teha võrdlevõiguslikku analüüsi teiste riikide 
õiguse kohta ja leida lahenduse, mis on Eesti jaoks kõige mõistlikum. Selgitas ka, et projekti ajal 
ülejäänud ühinguõiguse areng ei seisa – kui ühiskonnas on mingi terav probleem, siis sellega tegeletakse 
kiiremini (nt e-residentsuse projekt, kus tegeleme küsimustega mitmes jaos, esimesed lahendused 
peaksid kevadeks valmima). 
K. Madisson  (Advokatuur) toetas ettepanekute ülespanemist mingisse keskkonda, samuti võiksid 
lähteülesandes olla lingid arvamustele. Selgitas, et Advokatuuri äriõiguse komisjon ei esita ettepanekuid 
küsimustes, mille üle kohtus erinevatel pooltel vaieldakse. Lünkade parandamine ettevõtjate raha eest 
pole nende hinnangul õige, st see, et seaduste tõlgendamiseks tuleb minna kohtusse. Nt on isegi 
advokaatide jaoks ebaselge, millised nõuded kehtivad OÜ nõukogu poolt juhatuse liikme vahetamiseks, 
palju viiteid. Korduskoosoleku kokkukutsumise tähtaja küsimuse pidi kohus lahendama. Iga ettevõtja 
peaks suutma seadust lugeda. Selleks tuleks vähendada seaduste keerukust ja vastuolud kaotada. 
Bürokraatiat peaks olema vähem. Notariaalseid nõudeid tuleks kaotada, likvideerija Eestis asumise nõue 

                                                      
3 Käesolev kokkuvõte ei ole stenogramm, vaid sisaldab kokkuvõtet osalejate peamistest seisukohtadest. 
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on küsitav, ülekurss võiks olla lubatud ka ilma põhikirja vastava sätteta, välisinvestorite kontode avamine 
keeruline, erikontrolli läbiviimine keeruline. Rõhutas, et soovivad protsessis osalemiseks pikemaid 
tähtaegu.  
A. Vutt  (TÜ) leidis, et ühinguõiguses jääme teistest riikidest (Põhjamaad, UK) maha, kus kehtiv õigus 
analüüsiti süstemaatiliselt läbi ja ebavajalik eemaldati. Selleks tuleb aga kogu tekst süsteemselt ja 
tervikuna üle vaadata (nt et sama küsimus ei oleks reguleeritud kuuel erineval viisil). Ja seda tuleb teatud 
aja möödudes jälle korrata. Seejuures ei kirjutata uut seadust, ei muudeta lähtealuseid (mitte nagu 
Tšehhis). Ka enne ÄS-i jõustumist olid vaidlused, kas seda on sellel kujul vaja. Lähteülesandes pole 
tuvastanud ühtegi teemat, mis poleks probleem. Eesmärgiks on lihtsustamine. Maailmas (nt Soomes) on 
olemas lahendusi, mida meil pole, kuid mille vastu siia tulev välisinvestor huvi tunneb. ÄS aluspõhimõtted 
pärinevad 19. sajandist, aga vahepeal on maailm edasi liikunud. Miks me ei võiks lähtuda 21. sajandist?! 
Kõik teemad peaksid olema analüüsiks avatud. Ei saa oodata probleemide kuhjumist. 
S. Papp  (Advokatuur) leidis, et me ei pruugigi olla nii vastandlikel seisukohtadel. Põhiküsimus on, kas 
minnakse tegema revolutsiooni, nagu VÕS-i puhul, st põhimõtteid ja struktuuri muutma, see ei tule 
lähteülesandest otseselt välja. ÄS on hetkel väga keeruline, üld- ja erisätete vahekord arusaamatu. 
Tuleks vähemalt uuesti läbi kirjutada (olgu uus tekst või mitte). Loodab, et valdkondlik õigusloome 
vahepeal seisma ei jää (nt e-teemad on kiiremad).  
M. Udras  (KTK) leidis, et lähteülesandest ei selgu, kas eesmärgiks on kodifitseerimine/uue ÄS-i 
väljatöötamine ja kui ulatuslik revisjon plaanis on. Lähteülesandes on mitmeid teemasid, mis on juba läbi 
arutatud, ei ole selge, miks neid uuesti analüüsima peab (nt majandusaasta aruande esitamise tähtajad; 
2012 leidsime, et osanike nimekirjaga tuleb tegeleda ja lahenduse osas leiti konsensus, aga siiani pole 
edasi liigutud).  
H. Tammiste  (Advokatuur) selgitas, et Advokatuuri äriõiguse komisjon ei esinda erapoolikuid huve ja ei 
tee ettepanekuid, millega kogu komisjon nõus pole, vaid esitab korduvalt tõusetunud probleeme (nt 
kande jõustumise kuupäeva määramine). Komisjonis on esindatud kõik suured ja samuti ka mõned 
väiksemad äriõiguse bürood ning igal komisjoni liikmel on vähemalt 10 aastat erialast praktikat. 
R. Vokk (EVEA) uuris, kas on ka muudatusi, mida saaks juba hetkel ära teha, kas need lükkuvad edasi. 
S. Malberg  (EVEA) toetas algatust, väga teretulnud. VKE-d on grupp, kellel pole tihti võimalik juristi 
palgata, seetõttu tuleb keerulisest ÄS-st ise aru saada. Ideaalset ei saa, aga eesmärgiks võiks olla parim 
võimalik. 
T. Puri  (Notarite Koda) leidis, et seaduse regulatsioon viidete ja ülamärgetega on nii keeruline, et VKE-d 
ei suuda taotleda isegi äriregistri kannet ilma juristi abita. Regulatsioon peaks olema lihtsam, loogilisem ja 
loetav (nt koosolekute kokkukutsumine, kuidas otsus sünnib, kuidas registrikanne muutub). Notarite Koda 
on valmis teadmisi jagama.  
P. Simmermann  (Tööandjate Keskliit) selgitas, et KTK poolt on nende seisukohad juba kajastatud, 
jäävad ootama analüüsi ja andmebaasi. 
A. Läns (Linnade Liit) avaldas muret protsessi mahukuse ja pika kestvuse üle, sest on ka probleeme, mis 
tuleks kiiremini lahendada. 
 
 
Ühinguõiguse kodifitseerimise ettevalmistamine jätkub ning kodifitseerimise kasuks otsustamisel 
kodifitseerimine toimub Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) rahastatava projekti „Õigusloome kodifitseerimine“ 
raames. Toetuse andmise eesmärgiks on arukas õigusloome kodifitseeritud valdkondades ja 
kvaliteetsema õigusloome kujundamine. Õigusloome kodifitseerimise projekti kogumaksumus on 1 740 
000 eurot, millest toetus on 1 479 000 eurot. 
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 Ülevaate koostaja 
 


