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MINISTRI MÄÄRUS    .2022 nr 

 

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a  

määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord“  

muutmine 

 

Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 4339 lõike 3, § 47710 lõike 3 ja § 50410 lõike 3 alusel. 

§ 1. Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord“ 

muutmine 

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord“ tehakse 

järgmised muudatused: 

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 67 lõike 4 punktide 3 ja 4,“ tekstiosaga „§ 4339 

lõike 3, § 47710 lõike 3, § 50410 lõike 3,“; 

2) paragrahvi 11 punkti 20 täiendatakse pärast tekstiosa „§4339 lõikes 2“ tekstiosaga „, § 47710 lõikes 1 

ja § 50410 lõikes 1“; 

3) paragrahvi 185 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Tõend vormistatakse elektrooniliselt ja tehakse pädevatele asutustele kättesaadavaks Euroopa 

Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu.“; 

4) paragrahv 187 sõnastatakse järgmiselt: 

„Piiriülese ühinemise korral edastatakse teave ühinemiskande tegemise kohta Euroopa Liidu 

äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu piiriülesel ühinemisel osalevate ühingute liikmesriikide 

registritele.“; 

5) paragrahvi 193 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

„(4) Piiriülese jagunemise korral märgitakse kandes lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele ka see, millise 

liikmesriigi õiguse kohaselt ühinemine toimunuks loetakse.“; 

6) määruse 5. peatüki 6. jagu täiendatakse §-ga 1931 järgmises sõnastuses: 

„§ 1931. Tõendi väljastamine piiriülesel jagunemisel 

(1) … 

(2) … 



(3) …“; 

7) paragrahvi 194 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

„(4) Piiriülese jagunemise korral saadab registriasja menetleja registrist kustutatud jagunenud ühingu 

toimikudokumendid elektrooniliselt selle liikmesriigi kohtule, notarile või muule pädevale asutusele, mille 

õigusele omandav ühing allub.“; 

8) määruse 5. peatüki 6. jagu täiendatakse §-ga 1941 järgmises sõnastuses: 

„§ 1941. Jagunemiskande tegemisest teavitamine piiriülesel jagunemisel 

(1) … 

(2) …“; 

9) määruse 5. peatüki 7. jagu täiendatakse §-dega 1981 kuni 1984 järgmises sõnastuses: 

„§ 1981. Esimene (deklaratiivne) kanne piiriülesel ümberkujundamisel 

(1) Piiriülesel ümberkujundamisel tehakse ümberkujundatava ühingu registrikaadrile deklaratiivne 

ümberkujundamiskanne. 

(2) Lõikes 1 nimetatud kandes märgitakse: 

1) uue ühingu õiguslik vorm, nimi ja kavandatav registrijärgne asukoht sihtliikmesriigis; 

2) asjaolu, et ümberkujundamine loetakse toimunuks alles piiriülese ümberkujundamise jõustumisel 

sihtliikmesriigis;  

3) millise liikmesriigi õiguse kohaselt ümberkujundamine toimunuks loetakse. 

4) viide võlausaldajate, töötajate ja osanike või aktsionäride õiguste teostamise korrale; 

5) viide veebilehele, kus on võimalik tutvuda piiriüleseks ümberkujundamiseks koostatud 

dokumentidega, kui nimetatud dokumendid ei ole kättesaadavad äriregistri kaudu. 

§ 1982.Tõendi väljastamine piiriülesel ümberkujundamisel 

(1) … 

(2) … 

(3) … 

§ 1983. Piiriülese ümberkujundamise käigus kustutamiskande tegemine 

(1) Pärast sihtliikmesriigi registrilt piiriülese ümberkujundamise jõustumise kohta teate saamist 

märgitakse ümberkujundamise käigus kustutatava ühingu registrikaardile viivitamata piiriülese 

ümberkujundamise jõustumise kuupäev ning tehakse kustutamiskanne. 

(2) Pärast ümberkujundatud ühingu registrist kustutamist saadab registriasja menetleja registrist 

kustutatud ühingu toimikudokumendid elektrooniliselt selle liikmesriigi kohtule, notarile või muule 

pädevale asutusele, mille õigusele uus ühing allub.  

§ 1984. Piiriülese ümberkujundamise tulemusena loodud ühingu registreerimisest teavitamine  

„(1) Piiriülese ümberkujundamise tulemusena loodud ühingu registreerimisel tehakse viivitamata pärast 

registreerimiskande tegemist Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu teatavaks 

järgmised andmed: 

1) … 

2) … 

3) …“; 

10) paragrahvi 257 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: 



„(2) Registriosakond võib piiriülese ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise tõendi 

väljastamiseks tulenevalt äriseadustiku § 4339 lõikest 2, § 47710 lõikest 1 või § 50410 lõikest 1 

konsulteerida teiste, sh sihtliikmesriigi asjassepuutuvate asutustega või kaasata hindamisele 

sõltumatu eksperdi. Igakordselt esitatakse arvutivõrgu kaudu järelepärimine järgmistele asutustele: 

1) Maksu- ja Tolliamet; 

2) Politsei- ja Piirivalveamet: 

3) …“; 

11) määruse lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud); 

12) määrust täiendatakse lisadega 6 ja 7 (lisatud). 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

Määrus jõustub 31.01.2023. aastal. 

 

 

Maris Lauri 

Justiitsminister 

 

 

Tõnis Saar 

Kantsler 

 

  



Justiitsministri 19.12.2012 määrus nr 60 

„Kohtu registriosakonna kodukord” 

Lisa 5 

(muudetud sõnastuses) 

 

 

TÕEND PIIRIÜLESEKS ÜHINEMISEKS  

CERTIFICATE FOR CROSS- BORDER MERGER 

 

Tõendi väljastamise päev, kuu (sõnaga), aasta:  

Day, month and year of issuing the certificate:  

 

Tartu Maakohtu registriosakond kinnitab, et [ühendatava äriühingu ärinimi], registrikood [registrikoodi 

number] vastab piiriülesele ühinemisele kehtestatud tingimustele ning on nõuetekohaselt täitnud kõik 

ühinemiseelsed menetlused ja vorminõuded. Ühinemise kohta on äriregistrisse tehtud kanne, mis 

jõustus [päev, kuu, aasta].  

 

The Registration Department of the Tartu County Court confirms that [ühendatava äriühingu ärinimi], 

registry code [registrikoodi number] complies with conditions for cross-border merger and has 

completed all the pre-merger procedures and formalities. An entry concerning the merger has been 

made in the Commercial Register. The entry entered into force [päev, kuu, aasta].  

 

[tõendi väljastaja täidab nurksulgudes olevad väljad ettenähtud andmetega ja kustutab nurksulud]  

 

 

[ees- ja perekonnanimi]  

Kohtunikuabi/Assistant judge  

Allkiri/ Signature  

Kohtu registriosakonna pitser /Seal of the Registration Department of the Court 

  



 

Justiitsministri 19.12.2012 määrus nr 60 

„Kohtu registriosakonna kodukord” 

Lisa 6 

(muudetud sõnastuses) 

 

TÕEND PIIRIÜLESEKS JAGUNEMISEKS 

CERTIFICATE FOR CROSS- BORDER DIVISION 

 

Tõendi väljastamise päev, kuu (sõnaga), aasta:  

Day, month and year of issuing the certificate:  

 

Tartu Maakohtu registriosakond kinnitab, et [jaguneva äriühingu ärinimi], registrikood [registrikoodi 

number] vastab piiriülesele jagunemisele kehtestatud tingimustele ning on nõuetekohaselt täitnud kõik 

jagunemiseelsed menetlused ja vorminõuded. Jagunemise kohta on äriregistrisse tehtud kanne, mis 

jõustus [päev, kuu, aasta].  

 

The Registration Department of the Tartu County Court confirms that [jaguneva äriühingu ärinimi], 

registry code [registrikoodi number] complies with conditions for cross-border division and has 

completed all the pre-division procedures and formalities. An entry concerning the division has been 

made in the Commercial Register. The entry entered into force [päev, kuu, aasta].  

 

[tõendi väljastaja täidab nurksulgudes olevad väljad ettenähtud andmetega ja kustutab nurksulud]  

 

[ees- ja perekonnanimi]  

Kohtunikuabi/Assistant judge  

Allkiri/ Signature  

Kohtu registriosakonna pitser /Seal of the Registration Department of the Court 

  



Justiitsministri 19.12.2012 määrus nr 60 

„Kohtu registriosakonna kodukord” 

Lisa 7 

(muudetud sõnastuses) 

 

 

TÕEND PIIRIÜLESEKS ÜMBERKUJUNDAMISEKS 

CERTIFICATE FOR CROSS- BORDER CONVERSION 

 

Tõendi väljastamise päev, kuu (sõnaga), aasta:  

Day, month and year of issuing the certificate:  

 

Tartu Maakohtu registriosakond kinnitab, et [ümberkujundatava äriühingu ärinimi], registrikood 

[registrikoodi number] vastab piiriülesele ümberkujundamisele kehtestatud tingimustele ning on 

nõuetekohaselt täitnud kõik ümberkujundamiseelsed menetlused ja vorminõuded. Ümberkujundamise 

kohta on äriregistrisse tehtud kanne, mis jõustus [päev, kuu, aasta].  

 

The Registration Department of the Tartu County Court confirms that [ümberkujundatava äriühingu 

ärinimi], registry code [registrikoodi number] complies with conditions for cross-border conversion and 

has completed all the pre-conversion procedures and formalities. An entry concerning the conversion 

has been made in the Commercial Register. The entry entered into force [päev, kuu, aasta].  

 

[tõendi väljastaja märgib tõendile ühe ülalpakutud variantidest ning kustutab mittevajaliku variandi]  

 

[ees- ja perekonnanimi]  

Kohtunikuabi/Assistant judge  

Allkiri/ Signature  

Kohtu registriosakonna pitser /Seal of the Registration Department of the Court 


