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Ühinguõiguse kodifitseerimine  

 

Edastame vastavalt Justiitsministeeriumi kirjale ühinguõiguse moderniseerimiseks järgmised 

Siseministeeriumi ettepanekud:  

Mittetulundusühingutega seotud kodifitseerimise eesmärgiks võiks olla keskkonna tekitamine, kus 
riigipoolseid ettekirjutusi seoses nende tegevuse sisemise korraldamisega oleks võimalikult vähe ja 

minimaalselt vajalikud. Peame oluliseks, et mittetulundusühinguid puudutav regulatsioon tagaks ühelt 
poolt nende tegevuse õiguskindluse ning oleksid tagatud ka liikmeskonna vähemuse õigused (sh 
üldkoosolekute kokkukutsumisel ja läbiviimisel) ja teiselt poolt suurendataks võrreldes senisega 

mittetulundusühingu eneseotsustusõigust ning soodustataks loomingulisust ja seadusest tulenevaid 
võimalusi mittetulundusühingu siseste tegevuste korraldamisel ja toimingute tegemisel (vähendada 

ühingu põhikirjaga liikme õigusi, kui tal on liikmemaks tasumata, juhatuse liikmete valimisel ID-
kaardiga eelhääletamise võimalus).  

Juhul kui ühinguõiguse kodifitseerimine puudutab ka usuliste ühendustega seonduvaid regulatsioone, 
siis tuleb kindlasti silmas pidada, et säiliks nende senine õiguslik autonoomia ning kaaluda võimalusel 

selle suurendamist. Kehtiva kirikute ja koguduste seaduse järgi mittetulundusühingute seadus 
usulistele ühendustele praktiliselt ei laiene, kui usuline ühing on oma põhikirjas ette näinud 

teistsugused regulatsioonid ning ka eelseisva kodifitseerimise puhul tuleks igal juhul see põhimõte 
säilitada. Seejuures võiks olla lihtsustatud kirikute ja koguduste seaduses sätestatud kirikusse või 
koguduste liitu kuuluvate koguduste,  kloostrite ja kongregatsioonide ühinemise ning lõpetamise kord 

selliselt, et vastava kiriku või koguduse liidu juhatusele antakse pädevus teha otsuseid ühinemise või 
lõpetamise osas. Ühtlasi oleks nimetatud otsus vastava registrikande tegemise aluseks. Samuti teeme 

ettepaneku ühtlustada õigusaktides kasutatav usualane terminoloogia ning lähtuda kirikute ja 
koguduste seaduses defineeritud mõistetest. Mitmetes seadustes on kasutusel kirikute ja koguduste 
seaduses toodust erinev terminoloogia. Näitena kirikute ja koguduste seadus sätestab mõisteid „usuline 

ühendus“ ja „usuühing“,  kriminaalmenetluse seadustiku § 72 lg 1 p-is 1 ja kaitseväeteenistuse seaduse 
§ 58 lg 3 p-is 2 kasutatakse kirikute ja koguduste seaduses defineerimata mõistet „usuorganisatsioon“. 
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