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ÜHINGUÕIGUSE REVISJONI KOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOL L 
 
 
 
Koht:   Õiguskantsleri kantselei, Kohtu 8 Tallinn 
Algus:   19.11.2018, kell 14.00  Lõpp: 19.11.2018, kell 17.00 
Juhatas:   Kai Härmand, Justiitsministeerium (JM) 
Protokollis:   Urmas Volens, töörühma juht 
 
Võtsid osa:  Kai Härmand (JM), Indrek Niklus (JM), Vaike Murumets (JM), Kärt Karus (JM), 
Urmas Volens (töörühma juht), Kersti Ringmets (Siseministeerium), Aivar Vimberg (Eesti 
Kohtunikuabide Ühing), Tanel Ermel (Maksu- ja Tolliamet), Karin Madisson (Eesti Advokatuuri 
äriühinguõiguse komisjon), Annemari Õunpuu (Eesti Pangaliit), Marko Udras (Eesti 
Kaubandus-Tööstuskoda), Tarmo Treimann (Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital), 
Hendrik Rang (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Tarmo Porgand 
(Rahandusministeerium), Maivi Ots (Advokaadibüroo Eversheds Ots&Co), Alari Rammo 
(Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit), Piret Jesse (Sorainen), Rait Sannik 
(Õiguskantsleri kantselei), Margus Moor (Eesti Väikeaktsionäride Liit), Tarvo Puri (Notarite 
Koda), Anneli Alekand (Notarite Koda), Urmas Mardi (Eesti Korteriühistute Liit), Jako 
Laanemägi (Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon), Berit Loog (JM), Taivo Põrk 
(Rahandusministeerium), Jaanus-Janari Kogerman (Eesti Kirikute Nõukogu), Mariann Stein 
(EAS), Mai Palmipuu (Eesti Juristide Liit), Terje Eipre (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite 
Koda), Sven Papp (Teenusmajanduse Koda), Indrek Alliksaar (Audiitorkogu), Merle Saar-
Johanson (Notarite Koda), 
 
Puudusid: Mati Maksing (Tallinna Ringkonnakohus), Mare Kingo (Audiitorkogu), Andra 
Pärsimägi (Tartu Ringkonnakohus), Susanna Jurs (Sotsiaalministeerium), Lily Mals 
(Sotsiaalministeerium), Märt Maarand (Finantsinspektsioon) 
 
Päevakord:   
 
Ühinguõiguse revisjoni analüüs-kontseptsiooni arutamise jätkamine. 
 
Protokoll 
 
Indrek Niklus tutvustab Justiitsministeeriumi kava analüüs-kontseptsiooni ja revisjoni edasiste 
arutelude kohta. JM kavatseb küsida kirjalikke arvamusi hiljemalt detsembri keskpaigaks. 
 
Jätkub arutelu Osaluste teemaga. Töörühma juht teeb ülevaate töörühma ettepanekutest, 
eelkõige sellest, mis puudutab osaühingute osa registreerimise osas. Notarite Koja esindajatel 
on töörühma ettepanekute kohta mitmeid küsimusi. Järgneb arutelu. Muuhulgas tõstatab 
Advokatuuri esindaja JM-i poolt kooskõlastamisele saadetud nn tankistide eelnõuga kooskõla. 
Teenusmajanduse Koja esindaja kinnitab, et osa register oleks pigem vajalik. JM selgitab ka 
oma plaane seoses osanike registriga seonduva VTK-ga seoses, see on vajalik eelkõige 
selleks, et saaks taotleda raha vajalikeks registritehnilisteks muudatusteks. Teenusmajanduse 
Koja esindaja toob välja pankade poolt pangaarvete avamisega seotud probleemid. 
 
Advokatuuri esindaja toob välja probleemid seoses oma osade võõrandamisega – peaks 
olema regulatsioon selle kohta, kuidas juhatus tohib oma osasid võõrandada. 
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Arutatakse ka töögrupi ettepanekut lõpetada osaühingu osade EVKS-s registreerimine. 
Pangaliidul on selle kohta hulk küsimusi, eelkõige võimalike rakendusprobleemide kohta, mis 
saavad töörühma juhilt vastused. Kokkuvõttes tõdes koosoleku juhataja, et arutelu andis palju 
väärtuslikku sisendit. 
 
Osaluste teemaga seoses tõstatas töörühma juht ka küsimuse sellest, kui palju peaks seadus 
võimaldama leppida põhikirjas, et teatud tingimustel võiks osanikul kuuluva osa tühistada. 
Üldine meelsus tundub olevat, et selliseid kokkuleppeid võiks lubada. Nii näiteks leiavad 
Advokatuuri esindajad, notarid. 
 
Osa- ja aktsiakapitali teema arutamisel teeb töörühma juht ülevaate töörühma ettepanekutest 
ning nendeni viinud aruteludest. Eelkõige arutatakse töörühma ettepanekud loobuda tulevikus 
OÜ puhul osakapitali miinimumnõudest. Komisjoni liikmetes tekitab see teema elavat arutelu, 
pigem üldiselt leitakse, et võib tõesti osakapitali ära kaotada.  
 
Koosolekute läbiviimise, otsuste tegemise, vaidlustamise teema. Töörühma juht tutvustab 
töörühma ettepanekuid. Osanike koosoleku kvooruminõude ärakaotamise ettepanek tekitab 
küsimusi. Toetust leiab töörühma ettepanek, mille kohaselt võiks äriregistri juures olla ka 
elektrooniline keskkond osanike koosolekute läbiviimiseks. Eraldi käsitletakse aktsiate 
võõrandamisrežiimide teemat – selles osas suuremat arutelu ei teki. Töörühm on teinud 
ettepaneku kehtestada reegel, et EVKS-sse kantud aktsiate puhul tulevikus mitte võimaldada 
ostueesõiguse ettenägemist põhikirjades.  
 
Töörühma juht tutvustab ka töörühma ettepanekut, mille kohaselt võiks olla osanike koosoleku 
ja aktsionäride koosoleku täiendavaks vaidlustamise aluseks, kui sellele koosolekule on 
juhatus või nõukogu andnud ebaõiget või puudulikku infot. Komisjon pigem soovi selles osas 
seisukohta võtta, va Sven Papp, kes on pigem sellise ettepaneku osas kahtleval seisukohal. 
RM pigem ka kahtleval seisukohal.  
 
Juhtorganite teema – töörühma juht tutvustab töörühma ettepanekuid. See teema suuremat 
arutelu ei tekita. Arutelu tekib korteriühistute puhul ettenähtud võimalus peatada juhatuse 
liikme staatus ja töörühma ettepanek see erireegel ära kaotada. Korteriühistute Liit ja JM 
selgitavad, miks on selline säte hiljuti seadusesse viidud. Arutatakse pikemalt ka juhatuse ja 
nõukogu liikmete ametiaja teemat.  
 
Vähemuse kaitse teema arutamisel tutvustab töörühma juht ettepanekuid. Eelkõige tekib 
arutelu selle töörühma ettepaneku üle, millega soovitab töörühm ette näha osanikule õiguse 
osaühingust välja astuda. Suuremaid vastuväiteid komisjon ei esita, kuigi soovitakse näha 
detaile. Osanike lepingu reguleerimist komisjon ei toeta.  
 
 
 
Protokollija Urmas Volens 
 
 
Koosoleku juhataja Kai Härmand 
 


