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Äriseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu
Eesti Advokatuuril on äriseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu
kohta järgmised märkused:
1) Eelnõu punktiga 2 täiendatakse äriseadustiku (ÄS) IX osa 31.peatükki 6.jaoga. § 4331
lg 1 viidatakse direktiivile selle asemel, et sätestada ühineda võiva äriühingu mõiste
seaduses. Seletuskirja kohaselt on see otstarbekas, kuid seoses sellega, et direktiivis
2005/56 viidatakse mõiste määratlemisel omakorda direktiivile 68/151/EMÜ, muutub
mõiste määratlemine liiga keeruliseks. Seaduse säte peab olema võimalikult selge ja
arusaadav (seadusteksti täpsuse ja selguse huvides peab eelnõus kasutatavad mõisted
selgesti määratlema; määratlus peab olema võimalikult lihtne ja lühike), antud juhul ei
aita ka seletuskiri, sest seletuskiri viitab samuti teisele direktiivile.
2) Eelnõu p 2, § 4332 lg 1 sätestatakse direktiiviga ettenähtud erisused ÄS § 392 lõikest
1. Direktiivi kohaselt tuleb ühinemiskavas märkida andmed piiriülese ühinemise
tulemuseks olevale äriühingule üleantavate varade ja kohustuste hindamise kohta.
Eelnõus on sätestatud vaid üleantava vara, kuid mitte kohustuste hindamise kohta
andmete sätestamise kohustus. Samuti tuleb direktiivi kohaselt ühinemiskavas märkida
lisaks ühinevate äriühingute liigile, ärinimele ja asukohale ka piiriülese ühinemise
tulemuseks oleva äriühingu suhtes ette nähtav liik, ärinimi ja asukoht, ÄS § 392 lg 1 p
1 kohaselt märgitakse ühinemislepingus ühingute ärinimed ja asukohad.
3) Eelnõu p 2, § 4339 lg 2 kohaselt väljastab Eesti äriregister äriühingule tõendi, milles
kinnitatakse, et ühendatava ühingu ühinemine on äriregistrisse kantud. Sama §-i lg 6
kohaselt tuleb Eesti äriregistrile esitada pädeva asutuse tõend selle kohta, et
ühinemisele kehtestatud nõuded on täidetud ning ühinemiseelsed toimingud lõpule
viidud. Kuna Eestis on pädevaks asutuseks äriregister, siis peaks äriregistri poolt
väljastatud tõendi regulatsioon olema sama, mis muu liikmesriigi pädeva asutuse
tõendi puhul, st lg 2 ja lg 6 sätestatud tõendi kohta peaks regulatsioon olema sama.
Direktiivi artikli 10 lg 2 kohaselt väljastab pädev asutus tõendi, mis kinnitab lõplikult
ühinemiseelsete toimingute ja vorminõuete nõuetekohast täitmist.
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