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Ühinguõiguse kodifitseerimise lähteülesande projektist 
 
Lugupeetud minister  
 
Notarite Koda tänab võimaluse eest avaldada arvamust ühinguõiguse kodifitseerimise lähteülesande 
projekti kohta. Oleme jätkuvalt arvamusel, et ühinguõiguses esineb küllaldasel määral probleeme, mis 
vajavad lahendamist ning terviklikku ja kaasaegset lähenemist. Seetõttu leiame, et projektis püstitatud 
ülesanded ja esialgne tegevuskava on põhjendatud.  
 
Notarid on praeguseks peaaegu 20 aastat olnud ühinguõiguse rakendajatena nö eesliinil, nii näiteks on 
ühinguõiguse valdkonnas notarite poolt alates äriseadustiku jõustumisest tehtud vähemalt 0,5 - 
0,6  miljonit notariaaltoimingut ning ühinguõiguse rakendusprobleeme on arutatud notarite koolitustel, 
notarite elektroonilistes listides ning ka ühiskoolitustel kohtunikeabidega. Nende mitmesajatuhande 
kontakti tulemusena on meil põhjalik ülevaade erinevate ühinguõiguse normide praktikasse 
rakendumise problemaatikast, ebamõistlikest või mitteefektiivsetest regulatsioonidest, mitmeti 
arusaadavatest kohtadest, õiguskeele selgema väljenduse vajadustest ja võimalustest ning ideesid, 
kuidas seda õiguslikku raamistikku lihtsustada. 
 
Lisaks heale ülevaatele tsiviilkäibes osalejate vajadustest ja olemasolevatest õiguslikest probleemidest 
on notaritel suur infotehnoloogia kasutamise ja elektrooniliste registritega töötamise kogemus. 
Seetõttu usume, et on igati põhjendatud ja vajalik Notarite Koja kui suurimat üksikjuhtumitega 
kokkupuudet omava ning samas õigusteadmisi ja infotehnoloogiat valdava huvirühma esindajate 
kaasamine kodifitseerimise protsessi selle erinevates etappides. Viimase aja arengute valguses 
soovime kindlasti kaasa aidata osanike nimekirja registri probleemi lahendamisele. Samuti soovime 
panuse anda sihtasutustega seonduva regulatsiooni muutmisele ja oma varasemates kirjades välja 
toodud notarite praktikat puudutavate küsimuste lahendamisele (nt ühinemis- ja jagunemislepingu 
temaatika).  
 
Ühtlasi teeme ettepaneku Notarite Koja esindaja valimiseks kodifitseerimiskomisjoni liikmeks. 
Notarite Koja eestseisus 27.11.2014 otsuse kohaselt on ettepanek Notarite Koja esindajaks 
kodifitseerimiskomisjonis valida Tarvo Puri. Ühinguõiguse kodifitseerimise töögrupi liikme valimise 
avalikul konkursil on tulenevalt Notarite Koja eestseisuse 27.11.2014 otsusest kandidaadiks Anneli 
Alekand.  
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