
MÄÄRUS
Määruse number M 10022908 / M5

Kohus Tartu Maakohtu registriosakond

Kohtunikuabi Moonika Topkin

Määruse tegemise aeg ja koht 13.05.2019, Tartu linn

Määruse liik Korraldav määrus

Menetlusosalised EESTI MALELIIT (registrikood 80023498)

RESOLUTSIOON

Jätta 24.04.2019.a. esitatud Hendrik Olde taotlus muutmiskande tegematajätmiseks rahuldamata.

Edasikaebamise kord

Käesoleva määruse peale ei saa esitada määruskaebust.

ASJAOLUD

Kohtunikuabi tegi kindlaks, et 24.04.2019.a. esitas EESTI MALELIIT juhatuse liige Hendrik
Olde taotluse, millega palus jätta muutmiskanne tegemata kuni õigusselguseni, sest 14.04.2019
toimunud üldkoosolekul ei olnud võimalik vastu võtta liikmeid ning üldkoosoleku otsused (sh
juhatuse liikmete valimine) on õigustühine, sest need ei vasta EML-i põhikirjale.

30.04.2019.a. koostas registripidaja määruse M 10022908 / M4, millega andis EESTI
MALELIIT juhatuse liikmele Hendrik Oldele hagi esitamiseks tähtaja 10 päeva ning hagi
esitamisest tuli teavitada Tartu Maakohtu registriosakonda. Hendrik Olde hagi esitamisest
registripidajat teavitanud ei ole. Samuti kontrollis registripidaja elektroonilisest andmebaasist
ning andmebaasist nähtub, et 13.05.2019.a. seisuga ei ole Hendrik Olde kohtusse hagi esitanud
EESTI MALELIIT vastu.

07.05.2019.a. esitas Hendrik Olde avalduse ja teatas, et kuna tema volitused EML-i juhatuse
liikmena on lõppenud, siis palub teda koheselt kustutada Eesti Maleliidu registrikaardilt, sest ta
ei kuulu enam Eesti Maleliidu juhatusse ja ta ei soovi esindada ja vastutada MTÜ Eesti Maleliit
tegevuse eest.



PÕHJENDUSED

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 598 kohaselt juhul, kui kandeavalduse
lahendamiseks tuleks registriasja menetleval kohtul anda hinnang vaidlusalusele õigussuhtele,
võib kohus peatada avalduse menetlemise kuni vaidluse lahendamiseni hagimenetluses. Kui sel
juhul ei ole hagi veel esitatud, võib kohus määrata asjaosalisele hagi esitamiseks tähtaja.
Äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri asja menetluse võib peatada ka
käesoleva seadustiku §-s 356 sätestatud juhul.

Eeltoodust lähtuvalt andis registripidaja Hendrik Olde'le tähtaja 10 päeva hagi esitamiseks.
Kohtunikuabi andmetel ei ole hagi esitatud.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes Äriseadustik § 22 lg 4, TsMS § 475 lg 1 punktist 10 jätta
24.04.2019.a. esitatud Hendrik Olde taotlus muutmiskande tegematajätmiseks rahuldamata.
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