MÄÄRUS
Määruse number

M 10022908 / M7

Kohus

Tartu Maakohtu registriosakond

Kohtunikuabi

Moonika Topkin

Määruse tegemise aeg ja koht

14.05.2019, Tartu linn

Määruse liik

Korraldav määrus

Menetlusosalised

EESTI MALELIIT (registrikood 80023498)

RESOLUTSIOON
Jätta Ants Prii 13.05.2019.a. esitatud taotlus kandavalduse menetluse peatamiseks rahuldamata.

Edasikaebamise kord
Käesoleva määruse peale ei saa esitada määruskaebust.

ASJAOLUD
Kohtunikuabi tegi kindlaks, et Ants Prii esitas registripidajale 13.05.2019.a. taotluse kande
tegemise peatamiseks MTÜ Eesti Maleliit (80023498) juhatuse liikmete kohta.
Spordiklubi Illi (reg 80139077) esindajana palub Tartu Maakohtu Registriosakonnal mitte teha
Eesti Maleliidu (edaspidi EML) 14.04.2019. aastal toimunud üldkoosolekul valitud juhatuse
liikmete kannet mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, kuna see ei vasta EML
põhikirjale ja seadustele.
Tuginedes 14.04.2019 Eesti Maleliidu üldkoosolekul toimunud rikkumistele, asume seisukohal,
et nimetatud üldkoosoleku otsused on õigustühised ning vastuolus põhikirjaga ja selle põhjal ei
ole registrile esitatud avalduses nimetatud viis isikut osutunud valituks EML-i juhatusse.

PÕHJENDUSED
Kandeavalduse menetlemise peatamine registrimenetluses on pigem erandlik ja toodud
asjaoludel ei ole see põhjendatud.
EESTI MALELIIT on 23.04.2019.a. esitanud registriosakonnale kandeavalduse, millega
taotletakse teha registris kanne juhatuse koosseisu muutmise kohta. Kandeavalduse on
digitaalselt allkirjastanud uued juhatuse liikmed. Kandeavaldusele on lisatud 14.04.2019
üldkoosoleku protokoll koos osavõtnute nimekirja ja igaühe allkirjaga. Tasutud on riigilõiv 7
EUR.
Tsiviilkohtumenetluse seadustik § 598 annab registripidajale võimaluse kandemenetluse
peatamiseks
juhul,
kui
kandeavalduse
lahendamiseks
tuleks
äriregistrivõi
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registriasja menetleval kohtul anda hinnang vaidlusalusele
õigussuhtele. Menetluse võib peatada kuni vaidluse lahendamiseni hagimenetluses. Kui sel juhul
ei ole hagi veel esitatud, võib kohus määrata asjaosalisele hagi esitamiseks tähtaja.
Kandeavalduse lahendamine registrimenetluses on eelkõige formaalne. Registriosakonnal
puudub pädevus asuda kande tegemisel hindama selle lahendamisega seonduvaid õigusvaidlusi,
seega saab registrpidaja Äriseadustik (ÄS) § 33 lg 6 alusel kontrollida üksnes esitatud
dokumentide seaduse nõuetele vastavust.
ÄS § 53 lg 1 alusel vaadatakse kandeavaldus läbi 5 päeva jooksul arvates avalduse saabumisest.
Kui kõik seaduses nõutavad dokumendid on esitatud ja vastavad seaduse nõuetele, teeb
registripidaja kande. Kui avalduses on kande tegemist takistav puudus või kui puudub vajalik
dokument ja puudust on ilmselt võimalik kõrvaldada, määrab kohus ÄS § 596 lg 2 alusel tähtaja
puuduse kõrvaldamiseks.
Registripidaja teatab, et 24.04.2019. esitas EESTI MALELIIT juhatuse liige Hendrik Olde
taotluse 23.04.2019. esitatud avalduse alusel registrikande mitte tegemise kohta. Taotlusest
selgub, et tegemist võib olla õigusvaidlusega, kas 14.04.2019. toimunud üldkoosoleku
kokkukutsumisel ja läbiviimisel rikuti oluliselt seaduse nõudeid, mistõttu ei olnud liikmete
koosolek õigustatud otsuseid vastu võtma.
30.04.2019.a. koostatud määrusega andis registripidaja EESTI MALELIIT juhatuse liikmele
Hendrik Oldele hagi esitamiseks tähtaja 10 päeva.
13.05.2019.a. koostatud määrusega jättis registripidaja 24.04.2019.a. esitatud Hendrik Olde
taotluse muutmiskande tegematajätmiseks rahuldamata, kuna kohtunikuabi andmetel ei ole hagi
esitatud.
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.
Seega jätkas registripidaja 23.04.2019.a. esitatud avalduse menetlemist ja koostas 13.05.2019.a.
puuduste kõrvaldamise määruse. 14.05.2019.a. nimetatud puudus kõrvaldati.
Mittetulundusühingute seadus § 24 lg 1 kohaselt kohus võib mittetulundusühingu vastu esitatud
hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse.
Nõude aegumistähtaeg on kolm kuud alates otsuse vastuvõtmisest. Seega on Teil õigus 3 kuu
jooksul vaidlustada k o h t u s 14.04.2019.a. toimunud üldkoosoleku otsused.
Vaidluste lahendamine ühingu liikmete vahel, samuti üldkoosoleku kokkukutsumise ja

üldkoosolekul vastu võetud otsuste kehtetuks tunnistamine toimub hagimenetluse korras. Nende
küsimuste otsustamine ei toimu registriosakonnas. Asjast huvitatud isikutel on võimalik oma
õiguse väidetava rikkumise puhul pöörduda hagiga kohtusse. Registripidaja saab kontrollida
dokumente oma pädevuse piires. Esitatud dokumendid vastavad seaduses sätestatud
tingimustele.
Seega kõik seaduses nõutavad dokumendid on esitatud ja vastavad seaduse nõuetele ja
registripidaja teeb taotletud kande registrisse.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes ÄS § 22 lg 4, TsMS § 475 lg 1 p 10 jätta 13.05.2019 esitatud
taotlus kandeavalduse menetluse peatamiseks rahuldamata.

/ allkirjastatud digitaalselt /
Moonika Topkin
kohtunikuabi

