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Justiitsministri määruste muutmine seoses
osaühingu kapitali sissemakseta asutamisega

ja erakondade nimekirjade pidamisega

Vastu võetud 13.12.2010 nr 46

Määrus kehtestatakse „Kohtute seaduse” § 42 lõike 1, „Äriseadustiku” § 67 lõike 4 punkti 1, § 149 lõike 4,
§ 151 lõike 2 ja § 541 lõike 2, „Mittetulundusühingute seaduse” § 111 lõike 2, „Kommertspandiseaduse” § 37,
„Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 336 lõigete 3 ja 6 ning § 592 lõike 1, „Erakonnaseaduse” § 81lõike 6 ja
„Notariaadiseaduse” § 57 punkti 1 alusel.

§ 1.Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 56 �Kohtu registriosakonna kodukord�(RTL 2002, 103,
1558; RT I 2010, 36, 215) tehakse järgmised muudatused:1)paragrahvi 109 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:�(1)
B-osa registrikaardi kolmandasse veergu päismikuga �osa- või aktsiakapital� kantakseosaühingu osakapitali või
aktsiaseltsi või Euroopa äriühingu aktsiakapitali suurus eurodes, sellemuutmine ning osaühingu puhul märge
sissemakseta asutamise kohta.�;2)paragrahv 227 sõnastatakse järgmiselt:�§ 227. Ümberkujundamiskanne(1)
Äriühingu ümberkujundamisel tehakse registrikaardile ümberkujundamiskanne. Kuiümberkujundamisega
kaasneb registrikaardi liigi muutumine (A-osa asemel B-osa kaart võivastupidi) ja registripiirkonna vahetus,
tuleb äriühingule avada uus registrikaart. Kuiümberkujundamisega kaasneb registripiirkonna vahetus, kuid
registrikaardi liik ei muutu,juhindutakse käesoleva peatüki 5. jao sätetest.(2) Registrikaardi liigi muutumisel
kantakse uuele registrikaardile kõik vajalikud esmakandeandmed. Registrikaardi eelviimasesse veergu
märgitakse, et tegemist on ümberkujundamiseganing viidatakse ümberkujundamiseelsele ärinimele. Samuti
viidatakse ümberkujundamiseelseleasukohale ja aadressile, kui need olid erinevad ümberkujundamisjärgsest
asukohast ja aadressistning ümberkujundamise aluseks olevale otsusele. Kannete numeratsioon
algab numbriga üks.(3) Kui ümberkujundamisega ei kaasne registrikaardi liigi muutumist, kantakse
seniseleregistrikaardile ümberkujundamise käigus muutunud andmed. Registrikaardi eelviimasesseveergu
märgitakse, milliseks äriühingu liigiks ühing on ümber kujundatud, ja viideümberkujundamise aluseks olevale
otsusele.�;3)paragrahvid 2271, 229 ja 233 tunnistatakse kehtetuks;4)paragrahvist 231 jäetakse välja tekstiosa
�käesoleva kodukorra §-s 229 nimetatudkonstitutiivse�;5)paragrahvi 261 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:�(1)
Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid vaatab kohtunikuabidetööjaotusplaani kohaselt
läbi kohtunikuabi või registrisekretär.�;6)määrust täiendatakse paragrahviga 3112järgmises sõnastuses:�§
3112. Äri- ja ettevõtluskeelu andmete sisestamineKohtulahendi andmed, millega isikule on kohaldatud äri- või
ettevõtluskeeldu, sisestatakseinfosüsteemi. Infosüsteemi tuleb sisestada:
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