
 

 

 

 

 

Hr. Sander Güvet 

Riigi Tugiteenuste Keskus 

Riigihangete spetsialist 

Telefon: +372 663 1855 

sander.gyvet@rtk.ee 

Pakkumus  

Minikonkurss „ Õigusloomejuristide koolituste korraldamine aastal 2018 “ 

Käesolevaga esitame pakkumuse ühinguõiguse teemakoolituse korraldamiseks 2018. aastal. 

Pakkumus koosneb esialgsest koolitusprogrammist ja koolituse maksumuse arvestusest; 

pakkumusele on lisatud koolitaja CV. Pakkumuse koostamisel on aluseks võetud dokumendis 

Minikonkursi „Õigusloomejuristide koolituste korraldamine aastal 2018“ kutse ja selle lisades 

esitatud lähteülesanne ja muud tingimused. 

A. Esialgne ühinguõiguse teemakoolituse koolitusprogramm 

1. Koolitusvajaduse kirjeldus 

1.1 Koolitusteemade analüüs 

Kaasaegne ühinguõigus on Eestis kehtinud enam kui kakskümmend aastat. Kehtivas õiguses 

on olemas valdkonda reguleerivad seadused (nt ÄS, MTÜS, SAS), mida on aastate jooksul 

täiendatud ja kaasajastatud. Olles osa eraõigusest, on ühinguõiguse muutumist mõjutanud ka 

kogu eraõiguse areng. Lisaks on ühinguõigusega seotud mitmed e-lahendused ja e-residentsus. 

Ühinguõigus on seoses mitmete teiste õigusvaldkondadega, mis käivad ettevõtjate kohta 

laiemalt. Nii on ettevõtja tegevusele otsene mõju ka majandushaldusõigusel, maksuõigusel jms. 

Kuigi on tegu erinevate õigusvaldkondadega, on nende omavahelised seosed praktikas siiski 

ilmsed, kuna näiteks ei ole erilist mõtet võimalusel asutada äriühing minutitega, kui selle 

tegutsemise alustamisel kulub mingite muude nõuete täitmiseks äärmiselt palju aega. Samuti 

on teatud seosed sisulised, nii sisustatakse mitmete seaduses eraõiguslikena sätestatud 

kohustuste kaudu ka karistus- ja maksuõigust (nt küsimus, keda karistada mingite kuritegude 

puhul või kelle vastu panna maksma riigi maksunõudeid). Kõik eelnev on seoses ka 

põhiõigustega, eelkõige on küsimus selles, kuidas tagada asutamisvabadus, ettevõtlusvabadus 

ja ühinemisvabadus selliselt, et nende õiguste kitsendused oleksid vajalikud ja 

proportsionaalsed. Praktika näitab, et kogu süsteemi kui terviku hindamisega on probleeme, 

kuna neid seoseid kas ei nähta või eitatakse nende olemasolu, mis on toonud kaasa mõnedes 

küsimustes asjatute erireeglite kehtestamise. Sellised lahendused hägustavad õigusest 

arusaamist ja toovad kaasa mitteettenähtavaid õiguslikke tagajärgi. 

Eraõiguslikes juriidilistes isikutes osaleb ka riik. Riigi osaluspoliitika on õiguslikult väljendatud 

riigivaraseaduses, mis näeb ette terve rea kohustusi erinevatele asjaga seotud isikutele. Siiski 

on tänaseni kohati ebaselge, milline on riigi osalusega ühingutes haldusõiguse ja eraõiguse suhe  
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ja kuidas mõjutab riigi osalemine juriidilistes isikutes nendes isikutes toimivaid eraõiguslikke 

olukordi. 

Õigusloomejuristid peavad suutma aru saada äriühingute ja teiste eraõiguslike juriidiliste 

isikute toimimise aluspõhimõtetest ning mõistma nendega seotud põhiseaduse riive 

proportsionaalsust ja vajalikkust. Selleks on muu hulgas vaja saada aru eraõiguslike juriidiliste 

isikute ja nendega seotud isikute (nt juhtorgani liikmed, osanikud) õiguslike positsioonide 

alusetest. Samuti on küsimus ühinguõigusega kehtestatud halduskoormuses ja selle võimalikus 

vähesuses. 

1.2 Sihtgrupi analüüs 

Koolituse sihtgrupiks on eelkõige õigusloomejuristid, kes puutuvad oma töös kokku 

ühinguõiguse valdkonda kuuluvate või selle õigusharuga puutumuses olevate nii era- kui ka 

avaliku õiguse valdkondade õigusaktide eelnõude ettevalmistamisega ja vajavad sellest 

tulenevalt süvendatud teadmisi ühinguõigusest. 

1.3 Koolituse võtmetulemused 

Koolituse läbinud õigusloomejuristid: 

- omavad ülevaadet ühinguõigusega ning sellega puutumuses olevate teiste 

õigusvaldkondadega seotud põhiõigustest ja nende õiguste piiramise legitiimsetest alustest; 

- tunnevad lähtekohti ühinguõiguse ning sellega puutumuses olevate teiste 

õigusvaldkondandega seotud põhiõiguste riive proportsionaalsuse hindamiseks; 

- oskavad hinnata ühinguõigusega puutumuses olevate regulatsioonidega kehtestatavate 

nõuete mõju ja vajalikkust; 

- teavad Euroopa Liidu õigusest tulenevate ühinguõiguslike reeglite olemust ja nende 

riigisisese ülevõtmise põhimõtteid; 

- tunnevad erinevate ühinguõiguse instituutide olemust ja ühingutega seotud isikute põhilisi 

õigusi ja kohustusi; 

- teavad riigi tegutsemisel eraõigusliku juriidilise isiku kaudu tekkivate õigussuhete olemust. 

2. Teemakoolituse sisuline kava 

2.1 Koolituse eesmärk 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele süstemaatilisi teadmisi ühinguõigusega seotud põhiõigustest ja 

nende piiramise õiguslikest alustest, ühinguõiguse põhimõtetest, erinevatest valdkonna õigusaktidest 

tulenevatest nõuetest ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemist reguleerivatest õigusaktidest, 

et aidata tagada õigusaktide, sh ühinguõigusega puutumuses olevate õigusaktide eelnõude 

ettevalmistamisel õiguskorras ettenähtud meetmete süsteemne ja eesmärgipärane sisustamine ning 

isikute põhiõiguste riive proportsionaalsus. 

2.2 Koolituse teemad, maht ja sisu 

Ühe koolituspäeva maht on 7 akadeemilist tundi. 



 

 

 

I Ühinguõiguse põhiseaduslikud alused (1 akadeemiline tund) 

- Põhiseaduslik asutamis- ja ühinemisvabadus, ettevõtlusvabadus 

- Põhiõiguste- ja vabaduste vajalikkus ja proportsionaalsus, avaliku huvi piirid 

ühinguõiguses ja teistes ettevõtja tegevust reguleerivates õigusvaldkondades (mh 

majandushaldusõiguses) 

- EL õigusest tulenevad reeglid ja põhimõtted ühinguõiguse valdkonnas 

 

II Juriidilise isiku liigid (1 akadeemiline tund) 

- Ühinguõiguse valdkonna õigusaktide süstemaatika; riigi osalemist reguleerivad õigusaktid 

- Hea ühingujuhtimise tava jt tavanormide kogud 

- Põhikirja ja ühingulepingu tähendus, lepinguvabaduse ja teiste õiguse üldpõhimõtte 

kohaldamine 

- Digitaalsete lahenduste kasutamine ühinguõiguses, nende õiguslik reguleerimine; e-

residentsuse probleemid ühinguõiguses 

- Õiguskaitsevahendite süstemaatika 

 

III Juriidilise isiku vormi valiku alused (1 akadeemiline tund) 

- Õigusliku vormi valiku lähtealused 

- Riigi võimalused tegutseda eraõiguslikus vormis 

 

VI Juhtorgani liikmete õiguslik seisund (2 akadeemilist tundi) 

- Juhtorgani liikme ametisuhe ja teised õigussuhted; kohustuste täitmise nõudmiseks 

õigustatud isikud 

- Juhtorgani liikme ametileping, selle vajalikkus ja sisu. Lepingu puudumise või olemasolu 

tagajärjed 

V Juhtorgani liikme kohustused (2 akadeemilist tundi) 

- Nõukogu ja juhatuse õiguslik positsioon juhtimisel. Komiteede õiguslik positsioon  

- Juhtorgani liikmete seadusest tulenevad üld- ja spetsiifilised kohustused 

- Riigi äriühingute ja sihtasutuste juhtorgani liikmete täiendavad kohustused (sh avalik-

õiguslikud kohustused) 

- Aktsionäri ja osaniku õiguslik positsioon juhtimisel, nende isikute õigused ja kohustused 

(rõhuasetusega riigile kui aktsionärile või osanikule) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 Koolitusmetoodika  

Koolitus on kavandatud kombineerituna loengu ja seminari vormis. Lektor peab iga teema 

kohta sissejuhatava loengu, mille järel toimub üldine arutelu või rühmas mõne ülesande 

lahendamine. Osalejatelt oodatakse aktiivset osalemist nii küsimustega kui ka rühmatöös ning 

õpitu iseseisvat seostamist oma tegevusega õigusloomes.  

2.4 Koolituse läbiviijad 

Andres Vutt, Tartu ülikooli äriõiguse dotsent 

2.5 Koolitaja või koolitajate nimed 

Andres Vutt, Tartu ülikooli äriõiguse dotsent 

2.6  Viide, kas kavatsetakse kasutada riigihanke tulemusena varasemalt teemakoolituste jaoks 

ettevalmistatud ja koostöölepingu partneritele kättesaadavaks tehtud koolitusmaterjale 

Ei 

 

Koolitused viiakse läbi hiljemalt 31.12.2018, jaotatuna ühtlaselt kalendriaasta peale. Koolituste 

toimumise konkreetsed kuupäevad lepitakse kokku läbirääkimiste käigus. 

Koolituse korralduse tagavad Ave Hussar, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna täiendusõppe 

projektijuht, tel 737 6054, ave.hussar@ut.ee ja Roveena Kapp, Tartu Ülikooli 

õigusteaduskonna täiendusõppe spetsialist, tel 737 6063, roveena.kapp@ut.ee.   

Korraldajate viimase nelja aasta koolitused on toodud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 

kodulehel – http://www.oi.ut.ee/et/toimunud-koolitused   
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B. Pakkumuse maksumus  

  

Nr Nimetus Kogus Ühik Ühiku 

hind (€) 

Maksumus 

KM-ta (€) 

Maksumus 

KM-ga (€) 

1 Ühinguõiguse 

teemakoolituse 

õppematerjalide 

väljatöötamise 

kogumaksumus 

1 Õppematerjal  300,00 360,00 

2 Ühinguõiguse 

teemakoolituse 

koolituskordade 

kogumaksumus 

3 1 koolituskord 2015.00 6045.00 7254.00 

3 Ühinguõiguse 

teemakoolituse 

kogumaksumus 

   6345.00 7614.00 

 

Lugupidamisega  

  

Anneli Saro 

Tartu Ülikooli õppeprorektor  

/allkirjastatud digitaalselt/  

  

 

Lisa: Koolitaja (Andres Vutt) CV 

 

 

 

 


