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Määruskehtestatakse «Kohtute seaduse»§ 16lõike 3, § 42 lõike 1 ja § 45 lõike 3, «Äriseadustiku»§ 25
lõike 2,§ 67 lõike 1 ning lõike 4 punktide 3 ja 4, § 70, § 5112lõike 1, § 525 lõike 2 ja § 541 lõigete 2 ja 3,
«Mittetulundusühingute seaduse»§ 76 ja § 111lõike 2, «Kommertspandiseaduse»§15 ja § 37, «Laeva lipuõiguse
ja laevaregistrite seaduse» § 18 lõike 2, § 37lõike 1, § 64 lõike 3 ja § 77, «Kinnistusraamatuseaduse»§ 1lõike 2
ja lõike 3 punkti 1, § 771lõike 2 ja§ 772lõike 3 alusel, „ Kirikute ja koguduste seaduse“§ 19 lõike 1 ning
„Hooneühistuseaduse“§6 lõigete 1 ja 4.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

Määrusreguleerib kohtu registriosakonna töökorraldust ning äriregistri,mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registri, kommertspandiregistri ninglaevakinnistusraamatu pidamist.

1. peatükk
REGISTRIOSAKONNA TÖÖKORRALDUS

1. jagu
Üldsätted

§- d 1 – 2[Kehtetud – RTL 2005, 81,1169– 1.01.2006](õ) 6.03.2006 11:25

§ 3.Registriosakonna koosseis ning teenistujate ametisse nimetamine

(1)Kohtunike tööjaotusplaanis määratakse kohtunik, kes vaatab läbi vastulauseid jatäidab
registripidamisülesandeid, mis on ette nähtud seadusega. Kohtunik eikuulu registriosakonna koosseisu.

(2)Justiitsminister nimetab ja vannutab kohtunikuabi ametisse eksamikomisjoniettepanekul ning määrab kohtu
ja kohtumaja, kus kohtunikuabi teenistusse asub.Kohtudirektor määrab struktuuriüksuse, mille koosseisu
kohtunikuabi kuulub.Kohtudirektor võib ilma kohtunikuabi nõusolekuta suunata ta tööle teisekohtumajja, kui
teine kohtumaja asub samas asulas.

(3)Justiitsminister nimetab kohtunikuabikandidaadi kohtusseettevalmistusteenistusse ning määrab talle
juhendaja ja kinnitabettevalmistusteenistuse kava. Ettepaneku juhendaja määramise kohta teebkohtudirektor.
Ettepaneku isiku ettevalmistusteenistusse nimetamiseks teebkohtunikuabikandidaadi konkursi komisjon, kuhu
kuulub kaks kohtu ja kaksJustiitsministeeriumi esindajat ning üks Notarite Koja esindaja.
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(4)Kohtudirektor kinnitab registriosakonna koosseisu. Osakonna koosseisus onkohtunikuabi ametikohad ning
võivad olla kantseleijuhataja, vanemregistrisekretäri,registrisekretäri, arhivaari ja tehnilise sekretäri ametikohad
ning muudametikohad.

(5)Kohtudirektor nimetab ametisse:
1) kantselei juhataja osakonna juhataja ettepanekul nende kohtuteenistujateseast, kes on sooritanud
registrisekretäri eksami;
11) vanemregistrisekretärid osakonna juhataja ettepanekul nenderegistrisekretäride seast, kes on keerukamate
tööülesannete täitmisel silmapaistnud, ja kui selline ametikoht on justiitsministri käskkirja aluselkohtusse
loodud;
2) registrisekretärid osakonna juhataja ettepanekul nende tehnilistesekretäride seast, kes on olnud teenistuses
vähemalt kolm kuud ja kes onsooritanud  registrisekretäri eksami;
3) teised osakonna koosseisu kuuluvad kohtuteenistujad peale kohtunikuabi.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 4.Registriosakonna ja registriosakonna ametnike pitsatid

(1)Registriosakonnal on 35-millimeetrise läbimõõduga sõõrikujuline väikeseriigivapi kujutisega ja oma nimega
värvi- ja reljeefpitsat ning võib ollarõhtpitsat kirjavahetuse jaoks.

(2)Kohtudirektor võib registriosakonna juhataja ettepanekul otsustada kasutuselevõtta rohkem kui ühe lõikes
1 nimetatud pitsati ja tõestamistoiminguid tegevateregistriosakonna ametnike nimelised pitsatid, lähtudes
«Notariaadiseaduse» (RTI 2000, 104, 684; 2001, 93, 565; 2002, 57, 357; 61, 375; 64, 390) § 53 punktist4.

(3)Kohtudirektor korraldab registriosakonna ja selle ametnike pitsatitekujundamise, registreerimise, kehtetuks
tunnistamise, hoidmise ja hävitamise«Riigivapi seaduses» (RT I 2001, 65, 376; 2002, 34, 206; 63, 387)
ettenähtudkorras.

(4) Kohturegistriosakonna ja selle ametnike pitsatijäljendid ning tõestamistoimingutetegemiseks pädevate
ametnike allkirjanäidised saadetakse teiste kohtuteregistriosakondadele ja Justiitsministeeriumi vabakutsete
ja õigusregistritetalitusele iga kalendriaasta alguses ning tõestamistoimingute tegemisekspädevate teenistujate
vahetumisel.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 41.Registridokumentide transportimine

(1) Kuiregistridokumentide originaale on vaja viia ühest kohtumajast teise, siis korraldabtransportimise ja
vastutab selle eest kohtudirektor.

(2) Kuiregistridokumentide originaale on vaja viia ühest kohtust teise, siis korraldabtransportimise ja vastutab
selle eest saatja kohtu kohtudirektor.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

2. jagu
Registriosakonna juhataja

§ 5.Juhataja nimetamine

(1)Registriosakonna juhatajaks on kohtudirektori määratud kohtunikuabi.

(2)Registriosakonna juhataja puudumisel täidab tema kohuseid kohtudirektori pooltregistriosakonna
kohtunikuabide seast nimetatud kohusetäitja.

(3)Ärakiri registriosakonna juhataja või juhataja kohusetäitja määramise javabastamise kohta saadetakse
Justiitsministeeriumi vabakutsete jaõigusregistrite talitusele teadmiseks.

(4)Registriosakonna juhataja vahetumisel võetakse ja antakse asjaajamine üle kohtukohtudirektori poolt
määratud kohtuteenistuja osavõtul. Üleandmise-vastuvõtmisekohta koostatakse akt kahes eksemplaris, millest
üks jääb registriosakonda jateine kohtukantseleisse. Akti ärakiri saadetakse Justiitsministeeriumivabakutsete ja
õigusregistrite talitusele.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 6.Juhataja ülesanded

(1)Registriosakonna juhataja ülesanne on korraldada osakonna tegevust. Ta tagab,et osakonna pädevusse
kuuluvaid hagita tsiviilasju menetletakse ning isikuidteenindatakse ning järelevalve- ja sunniabinõusid
rakendatakse õiguspäraselt jakiiresti ning et registreid peetakse ja infosüsteeme kasutataksenõuetekohaselt.
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(2) Lõikes1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks täidab osakonna juhataja lisaks kohtunikuabikohustustele
järgmisi ülesandeid:
1) kehtestab pärast kohtunikuabide arvamuse ärakuulamist kirjaliku korraldusegakohtunikuabide tööjaotusplaani
nende kohtuasjade kohta, mille jaotamine onautomatiseerimata. Kodukorras ettenähtud juhtudel jaotab juhataja
asju ümber;
2) kohtudirektori juhiseid arvestades kehtestab osakonna muude ülesannetejaotuse, teenistujate asendamise
korra ning määrab e-posti kontrollimise eestvastutajad, tõestamistoimingute tegijad ja osakonnaväliste
andmekogudekontrollijad;
3) kontrollib teenistusülesannete täitmist ja korraldab tööaja arvestust;
4) korraldab kaebuste ja vastulausete lahendamist (sh. „Äriseadustiku“ §-s 74nimetatud kaebused);
5) korraldab osakonna arhiivi ülevaatust ja dokumentide hävitamist;
6) kehtestab abinõude süsteemi, mis tagab dokumentide säilimise ning süüdlasekindlakstegemise dokumendi
rikkumise, hävimise või kadumise korral;
7) vajaduse korral rakendab abinõusid, mis tagavad infosüsteemi sisestatudandmete säilimise ning välistavad
volitamata juurdepääsu ja töötlemise;
8) kirjaliku korraldusega kehtestab osakonna ja selle ametnike pitsatite, templitening dokumendiplankide
kasutamise ja hoidmise korra ulatuses, mis ei kuulukohtudirektori pädevusse, ning korraldab kodukorras
ettenähtudpitsatijäljendite ja allkirjade näidiste ning ärakirjade saatmise teistesseosakondadesse ja
Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistritetalitusse;
9) teeb kohtudirektorile esildisi inventari-, lähetus- ja koolitusvajadustening muude asjaolude kohta
ning ettepanekuid puhkuste ajakava, osakonnakoosseisu, palgafondi, ergutuste ja distsiplinaarkaristuste
ningkohtunikuabikandidaadi juhendamise kohta;
10) vajaduse korral algatab asendusregistriosa ja asenduskaardi avamise;
11) korraldab osakonna tööks vajalike erivahendite arvestust ja jaotamist;
12) korraldab osakonda kuuluvale kohtuteenistujale katseaja lõpu ja iga-aastasihindamisvestlusi.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 7.Juhataja lisatasu ja töökoormus

(1)Registriosakonna juhatajale võidakse maksta osakonna juhatamise eest lisatasukohtudirektori määratud
ulatuses.

(2)Kohtudirektor võib registriosakonna juhataja kohtunikuabi töökoormustvähendada:
1) kuni 75% registriosakonnas, kus on registrisse kantud rohkem kui 50 000ettevõtjat, filiaali, ühingut ja
sihtasutust;
2) kuni 50% registriosakonnas, kus on registrisse kantud 15 001–50 000ettevõtjat, filiaali, ühingut ja sihtasutust;
3) kuni 25% registriosakonnas, kus on registrisse kantud kuni 15 000ettevõtjat, filiaali, ühingut ja sihtasutust.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

3. jagu
Registriosakonna kantselei juhataja

§ 8.Kantselei juhataja ametikoht

(1)[Kehtetu – RTL 2003, 66, 949– jõust. 1. 06.2003]

(2)Kantselei juhataja allub vahetult registriosakonna juhatajale.

(3)Registriosakonna juhataja määrab, millised registrisekretärid ja tehnilisedtöötajad alluvad vahetult kantselei
juhatajale.

§ 9.Kantselei juhataja ülesanded

(1)Kantseleijuhataja ülesandeks on korraldada registriosakonna kantselei tegevust,sealhulgas:
1) tagada tõhus töökorraldus dokumentide vastuvõtmise, edasisaatmise,registriga tutvumise, andmete
väljastamise ja arhiivipidamise alal;
2) täita registriosakonna juhataja ülesandel käesoleva kodukorra § 6 lõike 2punktides 5 ja 11 nimetatud
kohustusi;
3) abistada registriosakonna juhatajat tema ülesandel käesoleva kodukorra § 6lõike 2 punktides 6 - 9 nimetatud
kohustuste täitmisel;
4) kontrollida talle vahetult alluvate teenistujate ametikohustuste täitmist;
5) tagada registriosakonna kirjavahetuse, sealhulgas elektronkirjadearvelevõtmine ja vastamine;
6) täita registriosakonna juhataja ühekordseid ülesandeid.

(2)Tööülesannete jaotuse kantselei juhatajale alluvate teenistujate vahel ja nendevastastikuse asendamise korra
kehtestab registriosakonna juhataja kantseleijuhataja ettepanekul.
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(3)Kantselei juhataja võib registriosakonna juhataja määramisel täita karegistrisekretäri ülesandeid ulatuses, mis
ei sega tal kantselei tegevusekorraldamist.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

4. jagu
Registrikohtunik

§ 10.Registrikohtuniku ülesanded ja seisukohad

(1) Registriosakonnastäidab seaduses sätestatud kohtuniku ülesandeid  kohtuniketööjaotusplaanis määratud
kohtunik (edaspidi registrikohtunik).

(2)Registrikohtunik:
1) otsustab kande- ja kinnistamisotsuse ning registriasjaga seotud kohtumääruse(edaspidi lahend) tegemise;
2) selgitab kohtunikuabidele ja registrisekretäridele oma seisukohtiregistriasjade lahendamisel;
3) juhendab kohtu esimehe määramisel ettevalmistusteenistuses olevaidkohtunikuabi kandidaate;
4) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

(3)Registrikohtuniku kirjalikud seisukohad, mida ta on avaldanud konkreetseregistriasja lahendamise kohta,
köidetakse vastavasse registri- võilaevatoimikusse.

(4)Registrikohtuniku üldised seisukohad registriasjade lahendamise kohta ningregistri- ja laevatoimikusse
köidetud seisukohtade ärakirjad köidetakse eralditoimikusse, mis peab olema kõigile registriosakonna töötajaile
kättesaadav.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

5. jagu
Kohtunikuabi

§ 11.Kohtunikuabi ülesanded

(1)Registriosakonna koosseisu kuuluv kohtunikuabi:
1) otsustab oma pädevusse kuuluva lahendi tegemise;
2) koostab registrikohtunikule lahendite eelnõusid;
3) sisestab registrikohtuniku tehtud lahendi teksti infosüsteemi ning kinnitaboma salasõnaga;
4) kinnitab registrikande ja märke;
5) teeb «Äriseadustiku» §-s 46 nimetatud kandeid ja märkeid;
6) teeb «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» §-s 54 nimetatud kandeid;
7) vaatab läbi toimikusse köidetavaid dokumente, mis ei ole aluseks kandetegemisele (majandusaasta aruanded,
nõukogu liikmete andmed jne);
8) kinnitab ärakirju ja väljatrükke;
9) annab välja tõendeid registrikande puudumise või muutmatuse kohta;
10) annab välja laeva lipudokumendid;
11) tuvastab registri- ja laevatoimikuga tutvuda soovija õigustatud huvi;
12) jälgib, et toimikud vastaksid käesolevas kodukorras ettenähtud nõuetele;
13) rakendab hoiatus- ja sunnivahendeid registriosakonnale valeandmeteesitamise ning ettenähtud andmete
esitamata jätmise korral, samuti äriühingutevara vähenemise puhul alla seadusega lubatud alampiiri;
14) juhendab kohtunikuabikandidaate ning osakonna juhataja määramiselnotarikandidaate, üliõpilastest
praktikante ning registrisekretäre ja osakonnateisi töötajaid ning juhendajana vaatab läbi ja kinnitab juhendatava
tehtudlahendite projekte;
15) algatab laevakinnistusregistri asendusosa avamise menetluse;
16) teeb vastava teate alusel erakonna liikmete nimekirja märke liikmeväljaastumise või väljaarvamise kohta;
17) nõuab erakonna juhatuselt erakonna liikmete nimekirja esitamist tema pooltmääratud tähtajaks, kui tal on
alust arvata, et liikmete tegelik arv onlangenud alla 1000;
18) taotleb «Erakonnaseaduse» (RT I 1994, 40, 654; 1996, 37, 739; 42, 811;1998, 59, 941; 1999, 27, 393; 2002,
21, 117; 29, 174; 42, 264; 57, 355) § 12lõike 3 alusel ja tingimustel erakonna sundlõpetamise algatamist;
19) annab välja „Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 „Euroopaäriühingu (SE) põhikirja kohta“
rakendamise seaduse“ (RT I 2004, 81, 543) § 4lõigetes 1 ja 3 nimetatud tõendeid ning täidab lõikes 4 sätestatud
ülesannet.

(2)Registrikohtunik võib määrata, et registriasja materjalid, mida ta arutabavalikul istungil, valmistab ette
kohtunikuabi.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

6. jagu
Registrisekretär

§ 12.Registrisekretäri põhiülesanded
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(1)Registrisekretär:
1) jõustabregistrikande ja märke;
2)teeb «Äriseadustiku» §-s 46 nimetatud kandeid ja märkeid;
3)kinnitab ärakirju ja väljatrükke;
4)annab välja tõendeid vastavalt «Äriseadustiku» § 28 lõikele 4;
5) tuvastab registri- ja laevatoimikuga tutvuda soovija õigustatud huvi;
6) vaatab vajadusel läbi ilma kandeotsuseta toimikusse köidetavaid dokumente(majandusaasta aruanded,
nõukogu liikmete nimekirjad jm);
7) hoiatab asjaosalisi isikuid registriosakonnale valeandmete esitamise ningettenähtud andmete esitamata
jätmise korral, samuti äriühingute vara vähenemisepuhul alla seadusega lubatud alampiiri;
8) jälgib, et toimikud vastaksid käesolevas kodukorras ettenähtud nõuetele;
9) juhendab registriosakonna juhataja määramisel notarikandidaatidest jaüliõpilastest praktikante;
10) teeb vastava teate alusel erakonna liikmete nimekirja märke liikmeväljaastumise või väljaarvamise kohta;
11) nõuab erakonna juhatuselt erakonna liikmete nimekirja esitamist tema pooltmääratud tähtajaks, kui tal on
alust arvata, et liikmete tegelik arv onlangenud alla 1000;
12) taotleb «Erakonnaseaduse« § 12 lõike 3 alusel ja tingimustel erakonnasundlõpetamise algatamist.

(2)Registriosakonna juhataja võib vajaduse korral anda registrisekretäriletehnilise sekretäri ülesandeid.

§ 13.Registrisekretäri menetluspädevus registriasjades

Registrisekretärvõib vaadata läbi avaldusi ning koostada registrikohtunikule ja kohtunikuabilekande- ja
kinnistamisotsuste ning kohtumääruste eelnõusid lihtsamatesregistriasjades.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 14.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 15.Registrisekretäri kohustus pöörduda registrikohtuniku või kohtunikuabi poole

Registrisekretärpeab registriasja menetlemise katkestama ja pöörduma suuniste saamiseksregistrikohtuniku või
kohtunikuabi poole, kui:
1) ta soovib kõrvale kalduda talle teadaolevast registrikohtuniku seisukohast;
2) registriasja menetlemises ilmnevad õiguslikud raskused.

§ 16.Registrisekretäri taandus

Registrisekretärpeab registriasja andma kohtunikuabide tööjaotusplaani alusel teise isikumenetlusse, kui on alust
kahelda tema erapooletuses, sealhulgas siis, kui taise või tema sugulane või hõimlane on registriasja suhtes:
1) füüsilisest isikust ettevõtjaks;
2) täis- või usaldusühingu osanikuks, registrisse kantud esindama volitatudisikuks või prokuristiks;
3) osaühingu, aktsiaseltsi või tulundusühistu asutajaks, juhatuse või nõukoguliikmeks, prokuristiks või
audiitoriks;
4) välismaa äriühingu, kelle filiaal on äriregistrisse kantud või kandmisel,seadusjärgseks esindajaks, filiaali
juhatajaks või prokuristiks;
5) mittetulundusühingu või sihtasutuse asutajaks või juhatuse liikmeks võisihtasutuse nõukogu liikmeks
või «Mittetulundusühingute seaduse» §-s 31nimetatud mittetulundusühingu organi liikmeks või sihtasutuse
audiitoriks.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 161.Vanemregistrisekretär

Vanemregistrisekretärilekohaldatakse registrisekretäri kohta sätestatut.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

7. jagu
Tehniline sekretär

§ 17.Tehnilise sekretäri ülesanded

Tehnilisesekretäri ülesandeks on registriosakonna juhataja, registrikohtunike,kohtunikuabide ja
registrisekretäride abistamine registrite pidamisel,sealhulgas:
1) dokumentide vastuvõtmiseks ja lahendite täitmiseks vajalike tehnilistetoimingute tegemine;
2) isikute teenindamine, kes esitavad registriosakonnale dokumente või kestutvuvad registriandmetega või
tellivad neist ärakirju ja väljatrükke;
3) dokumentide skaneerimine;
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4) väljasaadetavate kirjade postitamine ning saabunud kirjade arvelevõtmine jakätteandmine.

8. jagu
Arhivaar

§ 18.Koosseisulise arhivaari ülesanded

(1)Registriosakonna koosseisu kuuluv arhivaar korraldab registriosakonna arhiivipidamist vastavalt käesoleva
kodukorra nõuetele, sealhulgas:
1) võtab dokumente arhiivi vastu ja annab arhiivist välja;
2) tagab arhiivipäeviku korrektse täitmise;
3) vastutab arhiivis hoitavate dokumentide säilivuse eest.

(2)Arhivaar juhendab teda abistavaid registri- ja tehnilisi sekretäre ning täidabregistriosakonna juhataja
määratud ulatuses registri- ja tehnilise sekretäriülesandeid.

§ 19.Arhivaari ülesannete täitmine registri- või tehnilise sekretäri poolt

Kuiregistriosakonna koosseisus ei ole arhivaari kohta, täidab arhivaari ülesandeidregistriosakonna juhataja
määratud registri- või tehniline sekretär.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

9. jagu
Täiendusõpe

§ 20. Täiendusõppekohustus

(1)Kohtunikuabid, kantselei juhataja, arhivaar ja registrisekretärid on kohustatudoma erialateadmisi ja -
oskusi pidevalt täiendama, eelkõige tutvuma pidevaltõigusaktide muudatustega, Riigikohtu lahenditega ning
õigusajakirjade ja õiguskirjandusega.

(2)Kohtunikuabid, kantselei juhataja, arhivaar ja registrisekretärid on kohustatudosa võtma nende jaoks kohtu
või Justiitsministeeriumi vabakutsete jaõigusregistrite talituse poolt korraldatavast täiendusõppest.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 21.Juhendamiskohustus

(1) – (2) [Kehtetud– RTL 2003, 66, 949– jõust. 1. 06.2003]

(3)Kohtunikuabi, kantselei juhatajat, arhivaari või registrisekretäri ei võikohustada samal ajal juhendama üle
kahe kohtunikuabi- või notarikandidaadi võiüliõpilasest praktikandi.

(4)Kohtunikuabikandidaati juhendavale kohtunikuabile makstakse juhendamise ajaliga juhendatava eest lisatasu
5% ametipalgast. Notarikandidaate jaüliõpilastest praktikante juhendavale kantselei juhatajale, arhivaarile
jaregistrisekretärile makstakse juhendamise eest lisatasu kohtudirektori määratudulatuses.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 22.Õppima suunamine

(1) Kohtunikuabid,kellel puudub õigusteaduslik akadeemiline kõrgharidus või
kohtunikuabirakenduskõrgharidus, suunatakse justiitsministri poolt õppima kaugõppe
vormisSisekaitseakadeemia kohtunikuabi erialale.

(2)Justiitsminister võib lõikes 1 nimetatud erialale eelneva konkursi aluselõppima suunata ka registrisekretäre
või tehnilisi sekretäre, kes on sooritanudregistrisekretäri eksami.

(3)Justiitsministri poolt õppima suunatud kohtunikuabide ja muude lõikes 2nimetatud teenistujate töökoormust
võib registriosakonna juhataja vähendadaselle aja võrra, mil nad õppeasutuses viibimise tõttu ei saa
tööülesandeidtäita.

(4)Õppimise ajal säilitatakse kohtunikuabidele ja lõikes 2 nimetatudteenistujatele töötasu.

10.jagu
Vastuvõtt

§ 23.Vastuvõtuajad

(1)Registriosakonnal on vastuvõtuaeg isikute teenindamiseks – dokumentidevastuvõtmiseks, registriga
tutvumiseks ning dokumentide väljastamiseks – igaltööpäeval vähemalt neli tundi.
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(2)Laevakinnistusraamatu kinnistamisavalduste vastuvõtt ning laeva lipudokumentideväljastamine toimub igal
tööpäeval kogu tööaja ulatuses.

(3)Vastuvõtuajad kinnitab kohtudirektor registriosakonna juhataja ettepanekul,ärakiri vastuvõtuaegade
kinnitamise kohta saadetakse justiitsministrileteadmiseks.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 24.Vastuvõtuks avatud ruumid

(1)Registriosakonna külastajatele on sissepääsuks avatud vaid dokumentidevastuvõtmiseks, registriga
tutvumiseks ning dokumentide väljastamiseksettenähtud ruumid.

(2)Registriosakonna muudesse ruumidesse lubatakse külastajaid vaid põhjendatudvajadusel ning selle
registriosakonna teenistuja nõusolekul ja vastutusel,kelle juurde nad minna soovivad.

§ 25.Külastajatele antav teave

(1) Teavevastuvõtuaegade, ametliku elektronposti aadressi, registriosakonnatööpiirkonna, riigilõivu tasumise
korra ja registriosakonnas peetavateregistrite kohta pannakse registriosakonna ruumides või selle sissekäigu
juuresnähtavale kohale.

(2)Teenistujad, kes registriosakonna külastajaid vastu võtavad ja teenindavad,kannavad nimesilti oma nime ja
ametinimetusega.

(3)Registriosakonna teenistuja jagab isikutele informatsiooniks teabelehti ningpeab andma kohapeal, samuti
telefoni ja elektronposti teel teavet järgmistesküsimustes:
1) registriosakonna tööpiirkonna ulatus;
2) registriosakonnas peetavate registrite loetelu;
3) registriosakonna vastuvõtuajad ja dokumentide edastamis- ja vastuvõtukord;
4) ärakirjade, väljatrükkide, tõendite ja lipudokumentide väljastamise kord;
5) registriosakonna ja Justiitsministeeriumi Registrikeskuse ametlikelektronposti aadress;
6) lahenditest asjaosalistele teatamise kord;
7) tasumisele kuuluvate riigilõivude määrad ning tasumise kord;
8) notari ametitoimingud registriasjade ajamisel.

(4)Registriosakonna teenistuja ei anna isikutele muud õiguslikku teavet kui lõikes3 nimetatud.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 26.Ametiisikute teenindamine

(1) Notar,kes on tõestanud või kinnitanud registriosakonnale esitatud avalduse, onvolitatud esindama avaldajaid
registriosakonnas.

(2)Notaril ning tema poolt volitatud notaribüroo töötajal võimaldatakse dokumenteesitada ja kätte saada ning
registritega tutvuda igal tööpäeval kogu tööajaulatuses.

(21)Lõikes 2 sätestatud toimingutes on notariga võrdsustatud registrikaardilekantud pankrotihaldur või ajutine
haldur ja kohtutäitur, kes teostab laevasuhtes täitetoiminguid.

(3) Notarisoovil teatatakse talle tema tõestatud või kinnitatud avalduse või vastulausealusel lahendi tegemisest
või antakse vajalikud dokumendid, sealhulgaslipudokumendid, talle või tema poolt volitatud notaribüroo
töötajale kohapealkätte.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 27.Dokumentide vastuvõtmise õigus

(1)Registriosakonnale esitatavaid dokumente võib kohapeal vastu võtta ainultregistriosakonna juhataja määratud
teenistuja ainult vastuvõtuajal.

(2) Postivõi elektronposti teel esitatud dokumente võib vastu võtta ainultregistriosakonna juhataja määratud
teenistuja.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 28.Vastuvõtupealdis
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(1)Registriosakonnale paberkandjal esitatud dokumentidele tehakse viivitamatultvastuvõtupealdis, milles
märgitakse:
1) vastuvõtmise päev, kuu ja aasta;
11) täpne kellaaeg, kui tegemist on kinnistamisavalduse või kommertspandiregistrikandeavaldusega;
2) esitatud dokumentide lehtede koguarv;
3) vastuvõtja nimi ja allkiri.

(2)Vastuvõtupealdis tehakse põhidokumendi (avalduse, vastulause, majandusaastaaruande vm) esimesele
leheküljele. Kõikidele teistele lehtedele peabvastuvõtupealdise täitnud isik andma oma allkirja või lööma
kuupäevaganurgatempli. Kui dokumendi lehed on kinni köidetud, antakse allkiri vaidesimesele leheküljele.

(3)Elektrooniliselt esitatud dokumendi puhul asendab vastuvõtupealdist dokumendi arvelevõtminepäevikus.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 29.Vastuvõetud dokumentide arvelevõtmine ja erisused registripiirkonna vahetumisel

(1)Vastuvõetud dokumendid võetakse viivitamatult arvele kas registripäevikus,laevakinnistuspäevikus,
majandusaasta aruannete päevikus või kaebuste päevikus,või kui nad ei kuulu päevikusse kandmisele, siis
võetakse arvele kirjavahetuseregistreerimiseks ettenähtud korras. Kommertspandiregistri kandeavaldused
jakinnistamisavaldused võetakse registripäevikus või laevakinnistuspäevikusarvele vastuvõtmise ajalises
järjekorras.

(2)Dokumentide arvelevõtja jälgib, et päeviku ja vastuvõtupealdise andmed, shvastuvõtukuupäev, oleksid
ühesugused.

(3) Kuikandeavaldusega kaasneb registripiirkonna vahetus, peab uue asukoha järgnearvelevõtja asjaomase
ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutusearvele võtma senise registrikoodiga.

(4) Kui ettevõtja,filiaal, mittetulundusühing või sihtasutus mitmekordse registripiirkonnavahetumisega naaseb
registripiirkonda, kus ta varem oli registrisse kantud,siis tuleb ta arvele võtta senise registrikoodi ja registriasja
numbriga.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 30.Tõendi väljastamine dokumentide esitajale

Dokumentideesitaja soovil väljastab dokumente vastuvõtnud teenistuja pärastvastuvõtupealdise tegemist tõendi,
mis sisaldab:
1) registriosakonna nime;
2) dokumentide esitaja nime;
3) vastuvõetud lehtede koguarvu ja esitaja nõudel ka esitatud dokumentideloetelu;
4) teenistuja ametinimetust, nime, allkirja ning vastuvõtmise päeva, kuud jaaastat.

§ 31.Dokumentide vastuvõtmata jätmine

(1)Avaldus ja sellele lisatud dokumendid jäetakse vastu võtmata, kui:
1) allkirjad avaldusel ei ole notariaalselt või sellega võrdsustatud korraskinnitatud;
2) on ilmne, et avaldusele ei ole lisatud seaduses ettenähtud dokumente;
3) on esitatud võõrkeelsed dokumendid ilma notariaalselt kinnitatud või sellegavõrdsustatud korras kinnitatud
eestikeelse tõlketa;
4) avaldusele ei ole lisatud seaduses ettenähtud riigilõivu tasumise tõendit;
5) avaldus või sellele seaduse kohaselt lisatud dokumendid ei ole loetavad.

(2) Kuidokumentide vastuvõtja arvates ei ole avaldusele lisatud kõiki seadusesettenähtud dokumente, aga
avalduse esitaja arvates on, siis tuleb dokumendidvastu võtta, välja arvatud juhul, kui «Äriseadustiku» § 50
lõikest 2tulenev vastuvõtmata jätmise alus on täiesti ilmne.

§ 32.Dokumentide põhjalikum uurimine vastuvõtul

Dokumentevastuvõttev teenistuja ei ole kohustatud uurima dokumente käesoleva kodukorra §31 lõikes 1
loetletud nõuetest põhjalikumalt.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 33.Õiendi väljastamine dokumentide vastuvõtmata jätmise korral

(1) Kuiavaldus jäetakse käesoleva kodukorra § 31 lõike 1 alusel vastu võtmata, siisväljastatakse esitajale tema
soovil õiend, mis sisaldab:
1) registriosakonna nime;
2) dokumentide esitaja nime ning esitamise päeva, kuud ja aastat;
3) dokumentide vastuvõtmata jätmise põhjust ning viidet «Äriseadustiku» §-le50;
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4) õiendi väljastanud teenistuja ametinimetust, nime, allkirja.

(2) Kuiposti teel esitatud avaldus jäetakse käesoleva kodukorra § 31 lõike 1 aluselvastu võtmata, siis
tagastatakse nad avaldajale lihtkirjaga, mis sisaldablõikes 1 nimetatud andmeid.

§ 34.Dokumentide vastuvõtmata jätmise keeld

(1) Avalduselelisatud dokumente ei või jätta vastu võtmata põhjendusel, et seadus ei nõuanende esitamist.

(2)Avaldus ja lisatud dokumendid, millega taotletakse laevakinnistusraamatussekande või märke tegemist, tuleb
vastu võtta; käesoleva kodukorra § 31 eikohaldata.

§ 35.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 36.Dokumentide saatmine ühest registripiirkonnast teise

Seadusesettenähtud juhtudel saadab registriosakond kande tegemiseks vajalikuddokumendid teise
registriosakonda. Sel juhul lisatakse dokumentidele saatekiri,millele kirjutab alla registrikohtunik, kohtunikuabi
või registrisekretär.

§ 361.Kinnistamisavaldus mitme laeva kohta

(1) Kuikinnistamisavaldus on tehtud mitme eri registriosakonna tööpiirkondades asuvatelaevade kohta,
tehakse esitatud avaldusest ja dokumentidest kinnitatudärakirjad ning need saadetakse registriosakonnale,
kelle tööpiirkonnas asubteine avalduses puudutatud laev. Avaldus koos esitatud dokumentidega
köidetakselaevatoimikusse selles registriosakonnas, kuhu dokumendid esitati. Kinnitatudärakirjade edastamisest
teisele registriosakonnale teavitatakse dokumentideesitajat.

(2) Lõiget1 ei kohaldata, kui kinnistamisavaldusest või muul viisil selgub, et dokumendidon esitatud või
esitatakse igasse puudutatud registriosakonda iseseisvalt.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 37.Kandedokumentide tagastamine

(1) Kuiäriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri võikommertspandiregistri kandeavaldus jäetakse
rahuldamata või võetakse ennekandeotsuse tegemist tagasi, siis avaldust ja sellele lisatud dokumente eitagastata.

(2) Kuilaevakinnistamisavaldus jäetakse rahuldamata või võetakse ennekinnistamisotsuse tegemist tagasi, võib
avalduse esitamiseks õigustatud isikuletema soovil tagastada avaldusele lisatud originaaldokumendid.

(3) Lõikes2 nimetatud dokument tagastatakse allkirja vastu. Tagastatud dokumendist teebtagastamise otsustanud
kohtunikuabi kinnitatud ärakirja, mis köidetaksevastavasse toimikusse. Nende ärakirjade tegemist ei kanta
tutvumise jaärakirjade raamatusse.

(4) Lõikes3 nimetatud ärakirja õigsuse kinnitanud teenistuja lisab ärakirjale märkuseoriginaaldokumendi
tagastamise asjaolude kohta.

11.jagu
Registriandmete kättesaadavus

§ 38.Registriandmete otsingu alus

(1)Registriga tutvumisel, samuti ärakirjade, väljatrükkide ja tõendite tellimiselvõib päringu aluseks olla:
1) ärinimi või mittetulundusühingu, sihtasutuse või laeva nimi;
2) ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikood;
3) laeva registrinumber, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registri number võikalalaeva pardanumber;
4) laeva omaniku nimi.

(2) Lõikes1 toodud reeglist võidakse kõrvale kalduda üksnes kohtunikuabi võiregistrisekretäri kirjalikul
loal, kui see on vajalik kohtule, pädevaleasutusele või notarile seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Luba
köidetaksevastavasse registri- või laevatoimikusse.

(3) Lõikes2 nimetatud eraldi luba ei ole vaja, kui tutvumise kohta tehakse sissekannetutvumise ja ärakirjade
raamatusse.

§ 39.Registriandmetega kohapeal tutvumine
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(1) Igaüksvõib registriosakonnas kohapeal tutvuda registrikartoteegiga jalaevakinnistusregistriga, hooneühistu
liikmete nimekirja ning äri- ja avaliketoimikutega. Sellist tutvumist ei märgita tutvumise ja ärakirjade
raamatusse.

(2)Õigustatud huviga isik, kohus, pädev asutus, notar ja notari volitatudnotaribüroo töötaja võivad
registriosakonnas kohapeal tutvuda registri- võilaevatoimikuga, samuti tehniliste abiregistrite ja muude
lõikes 1nimetamata dokumentidega. Tutvumiseks annab loa kohtunikuabi võiregistrisekretär, kui ta on
kontrollinud tutvuja isikut või ametit tõendavatdokumenti ning vajadusel tuvastanud õigustatud huvi olemasolu.
Sellinetutvumine märgitakse tutvumise ja ärakirjade raamatusse.

(21)Õigustatud huvi olemasolu eeldatakse, kui tutvumistellimus esitatakse kohtu,pädeva asutuse või notaribüroo
blanketil või elektrooniliselt ja selle onvastavalt allkirjastanud või digitaalallkirjaga varustanud selleks pädev
isik.Kahtluse korral või kui tutvumistellimus esitatakse elektrooniliselt, onkohtunikuabi või registrisekretär
kohustatud kontrollima allakirjutanud isikupädevust.

(3)Tutvumiseks võib ühele isikule korraga kätte anda ainult ühe toimiku,abiregistri või muu paberdokumendi.

(4) Kuitutvutakse paberdokumendiga, peab tutvumise juures pidevalt viibimaregistriosakonna teenistuja,
kes jälgib ja vastutab, et tutvuja ei rikuksdokumente, ei köidaks toimikut lahti ega võtaks dokumente kaasa.
Dokumente jatoimikuid tutvujalt tagasi võttes peab ta kontrollima, kas kõik tutvumiseksantud dokumendid on
rikkumata kujul alles.

(5) Kuiteenistuja avastab, et tutvumiseks antud dokumente rikutakse, võetakse kaasavõi toimikut köidetakse
lahti, siis peab tutvumise katkestama ning kutsumakohale kohtukordniku või politseiametniku.

(51)Registrikaardiga, laevakinnistusregistriosaga, hooneühistu liikmete nimekirjaga,skaneeritud või
elektrooniliselt esitatud dokumendiga võib kohapeal tutvudaandmete arvutikuvaril taasesitamise või väljatrüki
vaatlemise teel. Tutvujavõib andmed arvutikuvaril ise esile kutsuda, kui on tagatud, et lubatudtutvumise mahtu
ei ületata ning tutvujal ei ole võimalik andmeid muuta,täiendada ega kustutada.

(52)Lõikes 51nimetatud dokumentidega võib tutvuda ükskõik millisesregistriosakonnas, hoolimata sellest,
millises registriosakonnas vastavatregistrikaarti, laevakinnistusregistriosa või hooneühistu liikmete
nimekirjapeetakse või millisele registriosakonnale vastav dokument esitati.

(6)Tutvumistellimus täidetakse samal päeval. Vähem kui poolteist tundi ennevastuvõtuaja lõppu esitatud
tellimused võib täita järgmisel tööpäeval.

(7)Registriosakonna juhataja korraldusel võib skaneerimata ja toimikusse köitmatamajandusaasta aruannetega
tutvumist võimaldada järgmisel või ülejärgmiseltööpäeval pärast tellimuse esitamist.

(8) Kuitutvumistellimust ei täideta kohe või kui tellija soovib tutvumist hiljem, siistäidetakse tellimus tellija
täidetud tellimislehel näidatud tähtajaks.

(9)Tellimislehe blanketil nähakse ette variandid samal päeval tutvumise, järgmiseltööpäeval tutvumise ning
hilisemal kuupäeval tutvumise kohta. Blanketilmärgitakse tellimuse samal päeval täitmiseks kuluv aeg, samuti
lõike 6teises lauses ja lõikes 7 nimetatud asjaolud ning hoiatus, et kuiasjaomane registriasi on menetluses, siis
võib tutvumine edasi lükkuda.

(10)Justiitsministeerium tagab tellimislehe kättesaadavuse Interneti kaudu; selletäitmisel edastatakse
tellimisandmed registriosakonna elektroonilissepostkasti.

(11)Tutvumistellimuse võib esitada ka posti, telefaksi ja elektronposti kaudu.

(12) Kuiregistriasi, mille dokumente tutvumiseks telliti, on menetluses või ei saa muulregistriosakonnast
tuleneval põhjusel tutvumist võimaldada, võtabregistriosakonna teenistuja tutvumist soovinud isikult tema
kontaktandmed, etkokku leppida uus tutvumisaeg.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 40.Väljatrükk ja ärakiri

(1) Igaüksvõib tellida registrikaardi, laevakinnistusregistriosa, hooneühistu liikmetenimekirja ning äri- ja avalike
toimiku dokumentide ärakirju ja väljatrükke kasregistriosakonda ilmudes, telefaksi, posti või elektronposti teel
või Internetikaudu. Seda ei märgita registriga tutvumise ja ärakirjade raamatusse.

(2)Õigustatud huviga isik, kohus, pädev asutus, notar ja notari volitatudnotaribüroo töötaja võib tellida
ka registri- ja laevatoimiku, abiregistri võimuu lõikes 1 nimetamata dokumendi ärakirja või väljatrüki.
Väljastamiseksannab loa kohtunikuabi või registrisekretär, kui ta on kontrollinud tutvujaisikut või ametit
tõendavat dokumenti ning vajadusel tuvastanud õigustatud huviolemasolu. Väljastamine märgitakse tutvumise ja
ärakirjade raamatusse.

Leht 10 / 68 Kohtu registriosakonna kodukord

./921519


(3)Ärakiri ja väljatrükk väljastatakse vastavalt tellija soovile kasregistriosakonnas kohapeal või posti
või telefaksi teel. Kohapeal täidetakseärakirja või väljatrüki tellimus kas «elavas järjekorras» või
tellimuslehetäitmisega.

(31)Registrikaardist, laevakinnistusregistriosast, hooneühistu liikmetenimekirjast, skaneeritud või
elektrooniliselt esitatud dokumendist võibväljatrüki tellida ükskõik millisest registriosakonnast, hoolimata
sellest,millises registriosakonnas vastavat registrikaarti, laevakinnistusregistriosavõi hooneühistu liikmete
nimekirja peetakse või millisele registriosakonnalevastav dokument esitati.

(4)Ärakirja ja väljatrüki tellimisele kohaldatakse käesoleva kodukorra § 39lõikeid 6–12.

(5)Ärakiri ja väljatrükk tehakse valguskoopiana valgele paberile.

(6)Väljatrüki puhul eeldatakse üksnes kehtivate andmetega väljatrüki tellimist,kui tellija ei ole avaldanud selget
soovi saada nii kehtivate kui kehtetuteandmetega väljatrükk.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 41.Väljatrüki ja ärakirja õigsuse kinnitamine

(1)Registriosakond võib isiku soovil väljastada ärakirja ja väljatrükikinnitatuna.

(2)Kinnitatud ärakirja või väljatrüki väljastamine märgitakse tutvumise jaärakirjade väljastamise raamatusse.

(3)Kinnitatud ärakirjale ja väljatrükile tehakse kinnitusmärge järgmisteandmetega:
1) kinnitus ärakirja õigsuse kohta;
2) kinnitamise päev, kuu ja aasta;
3) tutvumise ja ärakirjade raamatu sissekande järjekorranumber;
4) registriosakonna või selle ametniku värvipitsati jäljend;
5) kinnitusmärke teinud kohtunikuabi või registrisekretäri nimi (v.a nimelisepitsati kasutamise korral) ja allkiri.

(4) Kuiregistriosakonna infosüsteem ei trüki seda automaatselt, märgitakse väljatrükikinnitusmärkes
«Tõestamisseaduse» §-st 42 tulenevad täpsustused:
1) millise registri väljatrükiga on tegemist;
2) kas väljatrükk sisaldab vaid kehtivaid või nii kehtivaid kui kehtetuidandmeid;
3) väljatrüki andmete ajaline seis;
4) andmete kohta, mis ei ole registrikaardi või laevakinnistusregistriosaandmed, selgitus, et neil ei ole seadusega
ettenähtud avalikku usaldatavust jaet väljastaja ei vastuta nende õigsuse eest.

(5)Kinnitusmärge tehakse teksti lõppu. Kui ärakiri või väljatrükk koosneb mitmestlehest, siis tehakse
kinnitusmärge igale lehele eraldi või köidetakse lehednööri ja reljeefpitseriga kokku.

(6) Kinnitusmärkejuures ei või midagi parandada ega üle kirjutada.

(7)Vastavalt tellija soovile väljastatakse kinnitatud ärakiri registriosakonnas,notari kaudu või posti teel.

(8)Registrikaardi ja laevakinnistusregistriosa kinnitatud väljatrükk või ärakiri tehaksevalguskoopiana
võltsimisvastaste turvaelementide ning kordumatu kontrollarvugavarustatud paberile. Justiitsministeerium tellib
selleks registriosakondadeleühesugused blanketid.

§ 42.Kinnitatud väljatrüki väljastamine notaribüroos

Justiitsministrieraldi määrusega reguleeritakse igaühe õigus tellida registrikaardi võidigitaalse dokumendi
kinnitatud väljatrükke notaribüroost.

§ 43.Avaldusele viitamine laevakinnistusregistriosa ärakirjas

Kuilaevakinnistusraamatut pidavale registriosakonnale on esitatud avalduslaevakinnistusraamatusse
kande või märke tegemise kohta, mille alusel ei oleveel kinnistamisotsust tehtud, siis tuleb
laevakinnistusregistriosaväljatrükile lisada viide vastava avalduse olemasolule ja esitamisajale
ninglaevakinnistuspäeviku sissekande numbrile.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 44.Tõend kande puudumise või muutmatuse kohta

(1) Igaüksvõib tasuta tellida registriosakonnas kohapeal või posti, elektronposti võitelefaksi teel tõendit selle
kohta, et teatud kannet registris ei ole või etteatud kannet pole muudetud.
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(2)Tõendile märgitakse:
1) asjaolu, mida tõendatakse;
2) tõendi väljastamise alusena viide «Äriseadustiku» § 28 lõikele 4 (välja arvatudlaevakinnistusregistri puhul);
3) väljastamise päev, kuu ja aasta;
4) registriosakonna või tõendi väljastanud ametniku värvipitsati jäljend;
5) tõendi väljastanud ametniku nimi (v.a nimelise pitsati kasutamisel) jaallkiri.

(3)Vastavalt tellija soovile antakse tõend talle kätte registriosakonnas kohapealvõi posti teel.

(4)Käesoleva paragrahvi sätteid, välja arvatud lõike 2 punkti 2 kohaldatakse kahooneühistu liikmete nimekirja
kantud andmete suhtes.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 45.Tõendite, väljatrükkide ja ärakirjade väljastamise tähtaeg

Väljatrükid,ärakirjad ja tõendid väljastatakse tellijale viivituseta, kuid mitte hiljem kuiviie tööpäeva jooksul.
Väljastamise tähtaega võib registriosakonna juhataja võikantseleijuhataja pikendada kuni 15 tööpäevani,
teatades tellijale sellest viietööpäeva jooksul.

§ 46.Registri- või laevatoimiku sätete kohaldamine

Kuiesmakandeavaldus jäeti rahuldamata või võeti enne kandeotsuse tegemist tagasi,siis hoitakse kõiki selle
dokumente ja võimaldatakse nendega tutvumistregistri- või laevatoimiku kohta sätestatud korras.

12.jagu
Lahendi ja kande tegemisest teatamine

§ 47.Asjaosalised, kellele registriasja lahendi ja kande tegemisest teatatakse

(1)Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri lahendi jakande suhtes on asjaosaliseks vastav
ettevõtja, filiaal, mittetulundusühing võisihtasutus. Kui registrikaardile on kantud pankrotihaldur või ajutine
haldur,on asjaosaliseks tema.

(11)Usulise ühenduse kohta käiva lahendi ja kande suhtes on asjaosalisteks vastavaavalduse esitanud usulise
ühenduse juhatus või seda asendav organ ja usulineühendus, kelle kohta kanne tehti.

(2) Kommertspandiregistrikande ja lahendi, sealhulgas määruse, suhtes on asjaosaliseks nii pantija kuika vastav
pandipidaja, sõltumata sellest, kumb esitas avalduse. Kande suhtes onasjaosalisteks ka kõik pandipidajad, kelle
kasuks on seatud sellest kandest järgmistejärjekohtadega kommertspandid.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 48.Asjaosalised, kellele teatatakse laevakinnistusraamatu lahendist, kandest jamärkest

(1)Laevakinnistusraamatu lahendi, kande ja märke suhtes on asjaosaliseks kõikisikud, kelle
laevakinnistusregistrisse kantud õigusi see puudutab, samutiisikud, kelle õiguste kohta taotletakse kande või
märke tegemist, muutmist võikustutamist.

(2)Veeteede Amet on asjaosaline registriosa 1. ja 2. jao kande suhtes ning 3. jaokande suhtes, kui see puudutab
riigivara kasutajat. Veeteede Amet ei oleasjaosaline käesoleva kodukorra § 173 lõike 1 punktides 4 ja 5 ning §
177 lõike1 punktides 5 ja 6 nimetatu suhtes.

(3) Kohtutäiturja pankrotihaldur on asjaosaline enda avaldusel tehtud lahendi, kande ja märkesuhtes.

(4)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 49.Teatamise tähtajad

(1)Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ningkommertspandiregistri lahendi ning
kande tegemisest tuleb asjaosalistele teatadaviivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul
arvatesregistrikande tegemisest või avalduse rahuldamata jätmise otsuse võikohtumääruse allakirjutamisest.

(2)Laevakinnistusraamatu lahendi, kande ja märke tegemisest tuleb asjaosalisteleteatada viivitamatult, kuid
mitte hiljem kui järgmisel tööpäeval arvates kandevõi märke tegemisest või avalduse rahuldamata jätmise otsuse
või kohtumääruseallakirjutamisest.

§ 50.Teatamise kord
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(1)Määrusest, samuti avalduse rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise otsusestteatamiseks saadetakse selle
kinnitamata väljatrükk kas asjaosalisele või tedaesindavale notarile.

(2)Avalduse täieliku rahuldamise korral saadetakse asjaosalisele või tedaesindavale notarile registrikaardi
kehtivate ja kehtetute kannetega kinnitamataväljatrükk. Laevakinnistusraamatu puhul asendab seda
kinnistamisotsuse võiregistriosa väljatrükk. Kohtunikuabi korraldusega võib kandeotsuse väljatrükilisada ka siis,
kui otsuses kirjeldatakse antud avalduse rahuldamise seisukohastolulisi asjaolusid.

(3)Veeteede Ametile saadetakse kandest teatamiseks registriosa vastava jao võikandeotsuse väljatrükk.

(4) Kuikanne on tehtud muu kohtulahendi alusel (§ 240) või Eesti Panga presidendimoratooriumimääruse alusel,
siis saadetakse asjaosalisele registrikaardikinnitamata väljatrükk. Laevakinnistusraamatu puhul saadetakse muu
kohtulahendialusel tehtud kandest või märkest teatamiseks registriosa vastava jaoväljatrükk.

(5)Välismaisele hüpoteegipidajale saadetaks lahendist ja kandest teatamisekslipudokumendi väljatrükk.

(6) Kuiasjaosaliseks on eraõiguslik juriidiline isik või äriregistrisse kantudfüüsilisest isikust ettevõtja,
käsitletakse tema postiaadressina registrissekantud aadressi või kui seda veel ei ole või see on rahuldamata
avaldusekohaselt muutunud, siis aadressi, mille kohta kande tegemist taotleti.

(7)Postitamise asemel võib lõigetes 1–4 nimetatud ärakirja või väljatrüki tekstisaata asjaosalisele
elektronkirjaga.

(8)Kandest ja märkest teatamisel peab vastav teenistuja kontrollima, kas kande võimärke tegemist taotlenud isik
on ühtlasi tellinud registrikaardi, põhikirja,laevakinnistusregistriosa vm dokumendi ärakirja või väljatrüki. Kui
sellinetellimus on koos kande- või kinnistamisavaldusega esitatud, siis täidetakse seekoos kandest või märkest
teatamisega.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 51.Kohapeal kätteandmine

(1) Ennekäesoleva kodukorra §-s 50 nimetatud ärakirja või väljatrüki postitamistvastuvõtuajal registriosakonda
ilmunud asjaosalisele või asjaosaliseseadusjärgsele või kirjalikult volitatud esindajale võidakse allkirja
vastuärakirja või väljatrüki kohapeal kätteandmist võimaldada, kui see ei takistaregistriosakonna tööd.

(2)Dokumentide kätteandja on kohustatud kontrollima kättesaaja isikusamasust ningõigust olla asjaosaliseks või
asjaosalise esindajaks. Volitatud esindajatevolikirjad tuleb köita vastavasse registri- või laevatoimikusse.

(3)Laevaomanikule antakse käesoleva kodukorra §-s 50 nimetatud ärakiri võiväljatrükk ning §-s 52 nimetatud
lipudokument postitamise asemel kohapealkätte, välja arvatud juhul, kui ta on postitamist soovinud või ei ole
järgitulnud.

13.jagu
Laeva lipudokumendid

§ 52.Lipudokumendi väljastamine

(1)Laevakinnistusregistriosa avamisel tuleb väljastada:
1) merelaeva omanikule merelaevatunnistus (käesoleva kodukorra lisa nr 1) ningkui ta seda soovib, siis ka
liputunnistus (käesoleva kodukorra lisa nr 2);
2) siseveelaeva omanikule siseveelaevatunnistus (käesoleva kodukorra lisa nr3).

(2) Mere-või siseveelaevatunnistus ning liputunnistus (edaspidi lipudokument)väljastatakse ka siis, kui
laevakinnistusregistriosa andmed muutuvad jaregistriosakonnale on tagastatud senine lipudokument. Sel juhul
kriipsutataksesenine lipudokument enne laevatoimikusse köitmist kahe punase diagonaaljoonegaläbi ning uuele
trükitakse kõik laevakinnistusregistriosa kehtivad andmed.

(3) Kui lipudokumenton hävinud, kadunud või kasutamiskõlbmatu, väljastatakse laeva omanikule
pärastriigilõivu tasumist korduv lipudokument. Korduva lipudokumendi taotlemisel peablaevaomanik
registriosakonnale tagastama varemväljastatud lipudokumendi, misseejärel kriipsutatakse enne laevatoimikusse
köitmist kahe punasediagonaaljoonega läbi, või tõendama selle hävimist või kadumist.

(4)Lipudokument väljastatakse ühes eksemplaris, sõltumata ühis- või kaasomanikearvust. Kui tegemist on kaas-
või ühisomanikega, disponenti ei ole ningasjaosalised ei ole soovinud mere- või siseveelaevatunnistuse saatmist
notarilevõi konsulaarametnikule, siis saadetakse tunnistus:
1) kaasomanikule, kellele kuulub suurim osa laevast;
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2) ühisomanike või võrdsete kaasomanike puhul sellele, kelle perekonnanimi ontähestikulises järjestuses
esimene;
3) ühis- või kaasomanike kirjalikul kokkuleppel punktis 1 või 2 nimetamataühis- või kaasomanikule;
4) „Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse“ §-s 41sätestatudesindaja olemasolul esindajale.

(5)Laevale kasutusvalduse seadmisel väljastatakse lipudokument kasutusvaldajale,mitte omanikule.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 53.Lipudokumendi sisu- ja vorminõuded

(1)Lipudokumendile trükitakse ainult kehtivad andmed.

(2)Lipudokumendil näidatakse ära ka kehtetud laevanimed.

(3) Mere-ja siseveelaevatunnistusele ei märgita kandeid, mis koormavad osa laevast.

(4)Korduvale lipudokumendile märgitakse samad andmed, mis vastavalelipudokumendile, lisaks märkus
korduva lipudokumendi väljastamise põhjusekohta.

(5)Lipudokument trükitakse võltsimisvastaste turvaelementide ja kordumatukontrollarvuga varustatud paberile,
mille keskel on purjelaeva kujutis. Justiitsministeeriumtellib selleks kõigile registriosakondadele ühesugused
blanketid.

(6)Lipudokumendi tekst trükitakse lehe esimesele poolele, tagumine pool jääbtühjaks. Kui tekst hõlmab mitut
lehte, siis kinnitatakse need omavahel 2 öösiganing köidetakse riigilipuvärvides ehispaelaga kokku. Paela
otsad kinnitataksereljeefpitsatiga dokumendi külge. Reljeefpitsati jäljendi juurde teeb dokumendiallkirjastanud
kohtunikuabi omakäelise märkuse selle kohta, mitu lehte antuddokument sisaldab, ning lisab oma allkirja, nime
ning päeva, kuu ja aasta.

(7)Lipudokumendi valguskoopia köidetakse laevatoimikusse.

(8)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 54.Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend

(1)Laevakinnistusraamatusse kantud laeva, ehitatava laeva, teisaldatavaujuvvahendi ning ehitatava teisaldatava
ujuvvahendi kustutamisel võib omaniknõuda, et laevakinnistusregistriosa sulgenud kohus väljastaks
tallelaevakinnistusraamatust kustutamise tõendi (käesoleva kodukorra lisa nr 4).

(2)Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend väljastatakse ühes eksemplaris.Tõendist tuleb enne väljastamist
teha ärakiri, mis köidetakse vastavasselaevatoimikusse.

(3)Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend trükitakse käesoleva kodukorra § 53lõikes 5 nimetatud
lipudokumendi blanketile.

§ 55.Laevakinnistusraamatust kustutamise tõendi väljastamise piirangud

(1)Keelatud on väljastada laevakinnistusraamatust kustutamise tõendit ennelaevakinnistusregistriosa sulgemist
ja väljaantud lipudokumentide tagastamistregistriosakonnale.

(2)Erandkorras võib kohtunikuabi merelaeva puhul laevakinnistusraamatustkustutamise tõendi väljastada
enne lipudokumentide tagastamist, kuilipudokumentide kohene tagastamine on laeva sõidusolemise tõttu
raskendatudning isik, kellele lipudokument on väljastatud, annab kirjaliku kinnituselipudokumendi viivitamatu
tagastamise kohta koos hiliseima tagastamistähtajaganing kinnitusega, et ta on teadlik, et vastasel juhul võidakse
teda trahvida.

(3)Keelatud on väljastada laevakinnistusraamatust kustutamise tõendit, kui laevakohta on
laevakinnistusraamatusse tehtud kustutamisega võrdne lipuõiguslikmärge «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite
seaduse» § 55 lõike 5 või§ 57 lõike 4 kohaselt.

(4)Keelatud on väljastada laevakinnistusraamatust kustutamise tõendit, kuiregistriosakond on pärast registriosa
sulgemist avastanud, et registriosasulgemine toimus ilma õigusliku aluseta.

14.jagu
Riigilõivud ja teenustasud

§ 56.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 57.Riigilõiv ja teenustasu väljatrüki, ärakirja ja lipudokumendi eest
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(1)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

(2) Kuiseadusega ei ole riigilõivu tasumist ette nähtud, peab tellija tasuma ärakirja javäljatrüki eest vastavalt
kohtus kehtestatud korrale 3 krooni iga väljastatudlehekülje eest alates 21. leheküljest.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 58. Riigilõivutasumise kontrollimine elektrooniliselt

(1)Kuiriigilõiv on tasutud Internetipangas või makseterminalis, kontrollibregistriosakonna juhataja määratud
teenistuja riigilõivu tasumistelektrooniliselt ning fikseerib kontrollimise tulemused registriosakonnajuhataja
kehtestatud korras allkirjastatud ja kuupäevastatud märkusegakandeavalduse vastuvõtupealdise juures või
vastavas tehnilises abiregistris võimuul viisil.

(2) Mitutregistriosakonda puudutava toimingu puhul on riigilõivu tasumise kontrollimisekohustus sellel
registriosakonnal, kelle viitenumbrit on riigilõivu tasumiselkasutatud.

(3)Registriosakonna teenistuja parandab infosüsteemi sisestatud riigilõivu summa,kui see on tagasi makstud või
selle suurus on muutunud teistel põhjustel

[RTL 2004, 89, 1403– jõust. 5.07.2004]

§ 59.Täiendavate tasuliste teenuste osutamise keeld

Registriosakonnason keelatud osutada tasulisi teenuseid, mis ei tulene seadusest.

15.jagu
Kaebused ja vastulaused

§ 60.Kaebuste päeviku pidamine

(1)Registriosakonnas peetakse infosüsteemi osana kaebuste päevikut:
1) ringkonnakohtusse saadetavate apellatsioon- ja erikaebuste kohta;
2) vastulausete kohta;
3) registriosakonna teenistuja tegevuse peale esitatud kaebuste kohta.

(2)Laevakinnistusraamatu puhul registreeritakse kaebused ja „Laeva lipuõiguse jalaevaregistrite seaduse“ § 57
lõike 3 alusel esitatud vastuväitedlaevakinnistuspäevikus.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 61.Kaebuste päeviku sisu

(1)Kaebuste päevikusse märgitakse esitaja nimi, vastuvõtmise kuupäev, sisu ningmenetlemise või edasisaatmise
käik.

(2)Apellatsioon- ja erikaebuse ning vastulause puhul märgitakse lisaks, millistregistrit kaebus puudutab.

§ 62.Kaebuse ja vastulause vastuvõtmine

(1)Kaebuse või vastulause vastuvõtmisel kohaldatakse käesoleva kodukorra §-s 28sätestatut.

(2)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

(3) Postiteel saabunud kaebusele ning vastulausele lisatakse ümbrik postitamise kuupäevatuvastamiseks.

(4)Kaebused edastatakse registriosakonna juhatajale.

(5)Vastulause edastatakse lahendi teinud kohtunikuabile.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 63.Apellatsioon- ja erikaebuse kontrollimine ja edasisaatmine

(1)Apellatsioon- ja erikaebus antakse kohtuasjade jaotusplaani aluselläbivaatamiseks kohtunikuabile või
registrikohtunikule.
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 (2)Registriosakonda jäävad toimiku ringkonnakohtus olemise ajakstoimikudokumentide, samuti apellatsioon-
või erikaebuse kinnitatud ärakirjad;nende tegemist ei pea märkima tutvumise ja ärakirjade raamatusse.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 64.Vastulause läbivaatamise tulemustest teatamine

(1)Vastulause esitajale tuleb viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäevajooksul, teatada vastulause
registrikohtunikule üleandmisest.

(2)Vastulause alusel uue lahendi tegemisest teatakse käesoleva peatüki 12. jaosettenähtud tähtaegadel ja korras.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 65.Kaebus registriosakonna teenistuja peale

(1)Registriosakonna juhataja teeb registriosakonna teenistuja tegevuse pealeesitatud kaebuse kohta kirjaliku
otsuse 10 päeva jooksul pärast kaebusevastuvõtmist ning vajadusel võtab asjaomaselt teenistujalt seletuskirja.

(2)Otsusega ei saa muuta lahendite, kannete ega märgete sisu. Otsusega võibkohustada teenistujat vastu võtma
«Äriseadustiku» § 50 lõike 2 aluseltagasi lükatud dokumente ja muuta seisukohta õigustatud huvi tuvastamise
osas.

(3) Otsusantakse allkirja vastu või postitatakse kaebuse esitajale, otsuse ja kaebuseärakiri saadetakse
Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talitusele.

(4) Otsuskoos kaebusega köidetakse registri- või laevatoimikusse või kui see ei puudutakonkreetset registriasja,
siis kaebuste kausta.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 66.Kaebus registriosakonna juhataja peale

(1)Registriosakonna juhataja peale esitatud kaebuse edastab juhataja viivitamatultkohtudirektorile koos
omapoolse seletuskirjaga.

(2)Kohtudirektor teeb registriosakonna juhataja peale esitatud kaebuse kohtaotsuse ja teatab sellest kaebajale
kuu aja jooksul. Vajadusel võib ta tähtaegapikendada, teatades sellest kaebajale.

(3) Otsusantakse allkirja vastu või postitatakse kaebuse esitajale. Otsuse, kaebuse jaseletuskirja ärakiri
saadetakse Justiitsministeeriumi vabakutsete jaõigusregistrite talitusele.

(4) Otsuskoos kaebuse ja seletuskirjaga köidetakse registri- või laevatoimikusse, võikui see ei puuduta
konkreetset registriasja, siis kaebuste kausta.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

16.jagu
Arhiivipidamine ja dokumentide hoidmine

§ 67.Arhiivipidaja

(1)Registriosakonna arhiivi pidamise eest vastutab registriosakonna arhivaar või käesolevakodukorra §-s 19
nimetatud registri- või tehniline sekretär (edaspidi arhiivipidaja).

(2)Arhiivipidaja äraolekul määrab registriosakonna juhataja talle asendaja ningvajadusel teenistujad, kes teda
abistavad.

(3)Arhiivipidaja ja teda asendavad ning abistavad teenistujad peavad tundmatulekustutite kasutamist, teadma
hädaabinumbreid ja evakueerimisvahenditeasukohta.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 68.Arhiivis hoitavad dokumendid

(1)Registriosakonna arhiivis säilitatakse:
1) registrikartoteeke;
2) laevakinnistusregistrit;
3) äritoimikuid, avalikke toimikuid, registritoimikuid ja laevatoimikuid.

(2)Paberil peetavad tehnilised abiregistrid antakse arhiivi säilitamiseks pärastnende täitumist või pärast
elektrooniliste abiregistrite kasutuselevõttu.
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(3) Kuilõikes 1 nimetatud dokumente hoitakse väljaspool arhiiviruume, siis tulebsellele vaatamata täita kõiki
käesolevast jaost tulenevaid hoiu- jaohutusnõudeid.

(4)Arhiivis võib säilitada ka lõigetes 1 ja 2 nimetamata registriosakonnadokumente.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 69.Isikute viibimine arhiivis

(1)Registriosakonna arhiivis töötab arhiivipidaja ning teised registriosakonnateenistujad, kelle
teenistusülesanded seda nõuavad.

(2)Asjaomase kohtu teised teenistujad, kohtunikud, samuti Justiitsministeeriumiametnikud võivad
registriosakonna arhiivis viibida ainult arhiivipidaja juuresolekul.

(3) Lõikes1 ja 2 nimetamata isikuid on keelatud arhiiviruumi lasta. Erandeid võib tehamõjuval põhjusel
registriosakonna juhataja loal ning tingimusel, et juuresviibivad nii arhiivipidaja kui ka registriosakonna
juhataja.

§ 70. Dokumentideregistriosakonnast väljaviimine

(1)Registrikaarte, registriosi, toimikuid, samuti tehnilisi abiregistreid ningregistriosakonnale esitatud või
saadetud, kuid toimikutesse köitmata dokumenteei või registriosakonna ruumidest välja viia.

(2) Kuiregistrikohtuniku tööruum asub registriosakonnaga samas majas, siis võiblahendi tegemiseks vajalikke
dokumente viia tema tööruumi.

(3) Kuiregistrikohtunikul on vaja registridokumente kasutada väljaspoolregistriosakonna hoonet, valmistab
arhiivipidaja talle vajalike dokumentidekoopiad. Kui registrikohtunik neid koopiaid enam ei vaja, tagastab ta
needarhiivipidajale, kes koopiad hävitab.

(4)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 71.Arhiivipäevik

(1)Arhiivipidaja peab arhiivipäevikut, millesse märgitakse arhiivis säilitatavatedokumentide arhiivist
väljaandmine ja arhiivipidajale tagastamine.

(2)Arhiivipidajat tuleb teavitada arhiivis säilitatavate dokumentide edastamisestühelt menetlejalt teisele.
Arhiivipidaja teeb vastava märke arhiivipäevikusse.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 72.Registridokument kirjaliku dokumentaalse tõendina

Kuiregistridokument osutub kohtumenetluses vajalikuks dokumentaalseks tõendiks,siis väljastatakse
nõudmisel kas vastava dokumendi kinnitatud ärakiri,väljatrükk või originaal. Toimikudokumendi
originaali väljastamiselsäilitatakse toimikus vastava dokumendi kinnitatud ärakiri, millele lisatakseviide, et
originaaldokument on väljastatud kohtumenetluse läbiviimiseks.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 73.Dokumendi säilitustähtaeg

Registriosakonnadokumentidest säilitatakse:
1) kirjavahetust, mis ei kuulu köitmisele äri-, avalikku-, registri- võilaevatoimikusse – 3 aastat;
2) registripäevikut (välja arvatud kommertspandiregistri registripäevikut),majandusaasta aruannete päevikut,
tutvumise ja ärakirjade raamatut, kaebustepäevikut, kaebuste kausta – 3 aastat pärast viimase sissekande
tegemist;
3) äriregistri A-osa ettevõtja ning A- ja B-ossa kantud filiaali toimikuid – 10aastat pärast registrist kustutamist,
teise registriosakonda üleviimist võiesmakandeavalduse rahuldamata jätmist või tagasivõtmist;
4) kommertspandiregistri registripäevikut ja laevakinnistuspäevikut – 30 aastatpärast viimase sissekande
tegemist;
5) äriregistri B-osa ettevõtja, samuti mittetulundusühingu ja sihtasutusetoimikuid ning laevatoimikuid
– 30 aastat pärast registrist kustutamist võiregistriosa sulgemist, teise registriosakonda üleviimist või
esmakandeavaldusevõi esmakinnistamisavalduse rahuldamata jätmist või tagasivõtmist;
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6) kustutatud ja suletud registrikaarte ning laevakinnistusregistriosi, samutikäesoleva kodukorra § 5 lõikes 4
nimetatud dokumente – alatiselt.
7) erakonna, usulise ühenduse, sihtasutuse, krediidiasutuse, kindlustusseltsija investeerimisfondi
toimikudokumente – alatiselt.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 74.Säilitustähtaja ületanud dokumendi läbivaatamine

Pärastdokumendi säilitustähtaja möödumist teatab kohtudirektor sellest maa-arhiivile,kes korraldab
dokumentide hindamise «Arhiivieeskirja» (RT I 1998, 118/120,1904; 2000, 81, 520; 2001, 13, 59; 2002, 32,
193) sätete kohaselt.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 75.Ohutusnõuded registriosakonna arhiivi pidamiseks

(1)Registriosakonna arhiiv peab paiknema hoone tulekindlas osas.

(2) Arhiivpeab olema kaitstud kõrvaliste isikute ligipääsu suhtes.

(3)Arhiivis säilitatavaid dokumente ei tohi hoida niiskes ega liiga kuumas ruumis.Arhiiviruumi temperatuur
peab olema 17–21 kraadi Celsiuse järgi.

(4)Arhiivis peavad olema tulekustutusvahendid, vahendid dokumentide evakueerimisekshävimisohu korral ja
kile riiulite katmiseks veeavarii korral.

(5)Arhiiviruumis peab elektrijuhtmestik olema kaetud ja pistikupesad maandatud.

(6)Elektrienergia katkemisel on arhiiviruumis keelatud kasutada lahtist tuld.Kasutada võib ainult taskulampe või
akulaternaid.

(7)Registrikaarte (registriosi) ning toimikuid tuleb hoida eraldi ruumides. Juhulkui see ei ole võimalik, tuleb
tarvitusele võtta täiendavad abinõud dokumentidehävimisohu vähendamiseks.

§ 76.Arhiivi ülevaatus

(1)Vähemalt üks kord aastas teostab registriosakonna juhataja registriosakonnaarhiivi ülevaatuse.

(2)Registriosakonna arhiivi ülevaatuse käik ja tulemused protokollitakse,protokolli ärakiri saadetakse
Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistritetalitusele teadmiseks.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 77.Dokumentide hävitamine

(1)Dokumentide hävitamist, sealhulgas rikutud turvapaberite ja lipudokumentidehävitamist korraldab
registriosakonna juhataja või tema määramiselkantseleijuhataja üks kord kuue kuu jooksul. Hävitamine
teostataksekohtudirektori poolt nimetatud kohtuametniku osavõtul.

(2)Hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse hävitatud dokumentideaastakäik (kirjavahetuse
puhul), tehniliste abiregistrite alguse ja lõpukuupäev, toimikute puhul toimiku liik ja vastav registrikood või
laevaregistrinumber ning hävitatud turvapaberite ja lipudokumentide kontrollnumbrid.Akt koostatakse kahes
eksemplaris, millest üks jääb registriosakonda ja teinekohtu kantseleisse.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

17. jagu
Järelevalve

[RTL 2003, 51, 748– jõust. 27.04.2003]

2. peatükk
REGISTRIKARTOTEEGID

1. jagu
Registrite koosseis

§ 87.Äriregistri koosseis

(1)Äriregister koosneb registrikartoteegist, äritoimikutest jaregistritoimikutest.
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(2)Registrikartoteek koosneb ettevõtjate ja filiaalide kohta avatudregistrikaartidest.

§ 88.Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri koosseis

(1)Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register koosneb registrikartoteegist,avalikest toimikutest ning
registritoimikutest.

(2)Registrikartoteek koosneb mittetulundusühingute ja sihtasutuste kohta avatudregistrikaartidest. Erandina
avatakse mittetulundusühingu registrikaart kahooneühistu kohta.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 89.Kommertspandiregistri koosseis

(1)Kommertspandiregistri moodustab registrikartoteek, mis koosneb kommertspandigakoormatud ettevõtjate ja
filiaalide kohta avatud registrikaartidest.

(2)Kommertspandi kohta säilitatavad dokumendid köidetakse äriregistritoimikutesse.

§ 90.Registrikartoteek

(1)Käesoleva kodukorra §-des 87–89 nimetatud registrikartoteegid koosnevadregistriosakondade kaupa
«Äriseadustiku» § 68 lõikes 1 nimetatud andmebaasiregistrikannetena salvestatud andmetest.

(2)«Äriseadustiku» § 68 lõikes 1 nimetatud andmebaasi hoitakseJustiitsministeeriumi Registrikeskuses.

§ 91.Registrikaart

(1)Ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutuse kohtaregistrikannetena salvestatud registrikartoteegi
andmed moodustavad temaregistrikaardi.

(2)Registrikaardi andmeid säilitatakse andmeturbe huvides täiendavalt väljatrükikontrolleksemplarina (§ 244).

(3)Ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta samasregistriosakonnas avatud registrikaardid
nummerdatakse. Ettevõtja ja filiaaliregistrikaartide numeratsioon hõlmab ka kommertspandiregistri
registrikaarte.

§ 92.Äriregistri A- ja B-osa registrikaardid

(1)Äriregistri registrikartoteek jaguneb A-osa ja B-osa registrikaartideks.

(2)Äriregistri registrikartoteegi A-ossa kuuluvad füüsilisest isikust ettevõtjate,täisühingute ja usaldusühingute
ning Euroopa majandushuviühingute

kohta avatudregistrikaardid.

(3)Äriregistri registrikartoteegi B-ossa kuuluvad osaühingute, aktsiaseltside,Euroopa äriühingute ja
tulundusühistute kohta avatud registrikaardid.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 93.Välismaa äriühingu filiaali registrikaart

(1)Välismaa äriühingu filiaali kohta avatakse äriregistri A-osa või B-osaregistrikaart vastavalt sellele, millisele
Eesti äriühingu liigile on välismaaäriühing kõige sarnasem.

(2)Kaarditüübi valik tehakse kandeotsusega.

§ 94.Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrikaardid

Mittetulundusühinguteja sihtasutuste registrikartoteek jaguneb mittetulundusühinguteregistrikaartideks ja
sihtasutuste registrikaartideks.

§ 95. Registrikaardijaotus veergudeks

Registrikaardilekantavad andmed jagunevad vastavalt käesolevale kodukorrale veergudeks.

2. jagu
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Registrikood

§ 96.Registrikoodi määramine

Igalefüüsilisest isikust ettevõtja ettevõttele, äriühingule, filiaalile, mittetulundusühinguleja sihtasutusele annab
infosüsteem esmakordsel registrisse kandmisel kordumaturegistrikoodi Justiitsministeeriumi Registrikeskuse
kehtestatud korras.

§ 97.Registrikoodi säilimine

Registrikoodei muutu:
1) registripiirkonna vahetumisel;
2) äriühingu ümberkujundamisel;
3) ühinemises osaleval ühendaval ühingul või sihtasutusel;
4) eraldumises osaleval jaguneval ühingul või sihtasutusel;
5) füüsilisest isikust ettevõtjal, kes «Äriseadustiku» § 8 lõike 3 või 4 aluselomandab teise registrissekantud
füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte koosärinimega ning kantakse käesoleva kodukorra § 238 lõike 1 alusel
samaleregistrikaardile.

3. jagu
Äriregistri A-osa registrikaart

§ 98.A-osa 1. veeru andmed

A-osaregistrikaardi esimesse veergu päismikuga «kande number» kantakse kandejärjekorranumber.

§ 99.A-osa 2. veeru andmed

A-osaregistrikaardi teise veergu päismikuga «a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht,c) tegevusala» kantakse:
1) «a»-ga tähistatult – ettevõtja ärinimi;
2) «b»-ga tähistatult – füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtteasukohaks või täis- või äriühingu asukohaks olev vald
või linn, millele võiblisada vastava maakonna; aadress koos postisihtnumbriga;
3) «c»-ga tähistatult – ettevõtja tegevusala;
4) eeltoodu muutmine.

[RTL 2004, 89, 1403– jõust. 5.07.2004]

§ 100.A-osa 2. veeru andmete erisused filiaali korral

Välismaaäriühingu filiaali puhul on A-osa registrikaardi teises veerus järgmisederisused:
1) esimesel kohal – alapealkirjaga «Välismaa äriühing» – on välismaaäriühingu ärinimi ja asukoht
koos aadressiga. Välismaa äriühingu asukohanamärgitakse linn või muu kohalik omavalitsusüksus ning
asukohariik;omavalitsusüksuse ja riigi vahele võib märkida osariigi, provintsi, maakonnavõi mõne muu suurema
haldusüksuse;
2) teisel kohal – alapealkirjaga «Filiaal» – on filiaali ärinimi,asukoht koos aadressiga ning tegevusala.

§ 101.A-osa 3. veeru andmed

(1) A-osaregistrikaardi kolmandasse veergu päismikuga «ettevõtja, täisosanik,pankrotihaldur, likvideerija»
kantakse:
1) füüsilisest isikust ettevõtja kaardile tema isikuandmed;
2) täisühingu kaardile täisosaniku andmed;
3) usaldusühingu kaardile täisosaniku ja esindama volitatud usaldusosanikuisikuandmed;
4) täis- ja usaldusühingu kaardile esindama volitatud isiku isikuandmed;
41) Euroopa majandushuviühingu kaardile liikmete ja juhatuseliikmete isikuandmed;
5) pankrotihalduri ja ajutise halduri isikuandmed koos «Äriseadustiku» § 58lõikes 1 ettenähtud märkega
esindusõiguse kohta;
6) äriühingu lõpetamise korral samaaegselt viiendasse veergu tehtavalõpetamiskandega – likvideerija
isikuandmed (seda ka siis, kui likvideerijakson täisosanik, esindama volitatud usaldusosanik või esindama
volitatud isik);
7) välismaa äriühingu filiaali kaardile äriühingu seadusjärgsete esindajateisikuandmed , samuti esindusõiguse
tekkimise ja lõppemise aeg ning filiaalijuhataja isikuandmed;
8) reeglid selle kohta, kuidas punktides 2-4¹ nimetatud isikud esindavadühingut või punktis 7 nimetatud
juhatajad esindavad filiaali (selle puudumiselkehtib igaühe eraldi esindusõigus, mida kandes ei märgita;
likvideerijatesuhtes kehtib ühine esindusõigus ning selle erisusi kandes ei märgita);
9) eeltoodu muutmine.

(2) A-osaregistrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samuti väljatrükil peabolema alati lisatud 3.
veergu kantud isikute (välja arvatud füüsilisest isikustettevõtja, pankrotihalduri ja ajutise halduri) seadusest
tulenev esindusõiguseüldkord koos märkusega, et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud teisiti.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]
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§ 102.A-osa 4. veeru andmed

(1) A-osa registrikaardineljandasse veergu päismikuga «prokurist» kantakse:
1) prokuristi isikuandmed;
2) prokuristide ühise esindusõiguse reeglid (ühisprokuura), samutireeglid, kuidas prokurist võib ettevõtjat
esindada koos füüsilisest isikustettevõtjaga või osanikuga või esindama volitatud isikuga või filiaalijuhatajaga
(selle puudumisel kehtib prokuristi eraldi esindusõigus, mida kandesei märgita);
3) prokuristi õigus ettevõtja kinnisasju võõrandada ja koormata (selle õigusepuudumist kandes ei märgita);
4) eeltoodu muutmine.

(2) A-osaregistrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samuti väljatrükil peabolema alati lisatud
prokuristi seadusest tulenev esindusõiguse üldkord koosmärkusega, et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud
teisiti.

§ 103.A-osa 5. veeru andmed

A-osaregistrikaardi viiendasse veergu päismikuga «õiguslik seisund»kantakse:
1) ettevõtja õiguslik vorm (füüsilisest isikust ettevõtja, täisühingusaldusühing või Euroopa majandushuviühing)
2) usaldusühingu registrikaardile usaldusosaniku isikuandmed, samuti temasissemakse suurus Eesti kroonides
(seda ka siis, kui sama isik on juba kantud2. veergu esindama volitatud usaldusosanikuna);
3) majandusaasta alguse ja lõpu aeg;
31) Euroopa majandushuviühingu tegutsemistähtaeg, kui ühing ontähtajaline;
4) äriühingu lõpetamise päev, kuu ja aasta ning lõpetamise alus ja muudvõimalikud asjaolud;
5)äriühingu lõpetamist tühistav äriühingu tegevuse jätkamine ning selle alus jamuud võimalikud asjaolud;
6)pankrotiandmed, mis ei ole kantud 3. veergu, sealhulgas viide aluseks olevalekohtulahendile;
7) äriühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine, selle alus ja muudvõimalikud asjaolud;
8) ettevõtja või filiaali registrist kustutamine ning selle alus;
9) eeltoodu muutmine.

[RTL 2004, 89, 1403– jõust. 5.07.2004]

§ 104.A-osa 5. veeru andmete erisused filiaali korral

Välismaa äriühingufiliaali puhul on A-osa registrikaardi viiendas veerus järgmised erisused:
1) õigusliku vormina märgitakse, et tegemist on välismaa äriühingu Eestifiliaaliga ning millisele Eestis
äriregistri A-ossa kantavale äriühingule onantud äriühing õiguslikult kõige sarnasem;
2) märgitakse, millise iseseisva õigussüsteemiga territooriumi (maa) seadustealusel äriühing tegutseb;
3) kui ühingu asukohamaal on ette nähtud registrisse kandmine, siis märgitakseregister, kus äriühing on
registrisse kantud, ning registrikood;
4) märgitakse, kas välismaa äriühing peab või ei pea asukohamaal majandusaastaaruande avaldama;
5) eeltoodu muutmine.

§ 105.A-osa 6. veeru andmed

A-osaregistrikaardi kuuendasse veergu päismikuga «a) kande kuupäev, b) märkused»kantakse:
1) «a»-ga tähistatult kande tegemise päev, kuu ja aasta;
2) «b»-ga tähistatult:
–likvideeritud äriühingu dokumentide hoidja isikuandmed või märkus dokumentidearhiivi hoiuleandmise kohta;
–viited teistele registrikaartidele tehtud või ülekantud kannetele;
–kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele,kui see ei ilmne vastava kande
tekstist;
–viide ettevõtja registreerituse ja registreerimisnumbri kohtaettevõtteregistris;
–viide ettevõtteregistrisse kantud nimele ja õiguslikule vormile, kui seeerines äriregistris olevast ärinimest või
õiguslikust vormist;
–muud märkused;
–märkus selle kohta, et Euroopa majandushuviühingu liige on vabastatud EuroopaLiidu Nõukogu 1985.a 25.
juuli määruse (EMÜ) nr 2137/85 „Euroopa majandushuviühingukohta“ artikli 26 lõike 2 järgi vastutusest
ühingu nende kohustuste eest, mison tekkinud enne tema ühingusse astumist;
3) käesoleva kodukorra § 243 lõikes 1 nimetatud jõustamisandmed.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

4. jagu
Äriregistri B-osa registrikaart

§ 106.B-osa 1. veeru andmed

B-osaregistrikaardi esimesse veergu päismikuga «kande number» märgitaksekande järjekorranumber.
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§ 107.B-osa 2. veeru andmed

B-osa registrikaarditeise veergu päismikuga «a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala»kantakse:
1) «a»-ga tähistatult ettevõtja ärinimi;
2) «b»-ga tähistatult ettevõtja asukohaks olev vald või linn, millelevõib lisada maakonna; aadress koos
postisihtnumbriga;
3) «c»-ga tähistatult ettevõtja tegevusala;
4) eeltoodu muutmine.

§ 108.B-osa 2. veeru andmete erisused filiaali korral

Välismaaäriühingu filiaali puhul on B-osa registrikaardi teises veerus järgmisederisused:
1) esimesel kohal – alapealkirjaga «Välismaa äriühing» – on välismaaäriühingu ärinimi ja asukoht
koos aadressiga. Välismaa äriühingu asukohanamärgitakse linn või muu kohalik omavalitsusüksus ning
asukohariik;omavalitsusüksuse ja riigi vahele võib märkida osariigi, provintsi, maakonnavõi mõne muu suurema
haldusüksuse;
2) teisel kohal – alapealkirjaga «Filiaal» – on filiaali ärinimi,asukoht koos aadressiga ning tegevusala.

§ 109.B-osa 3. veeru andmed

(1) B-osaregistrikaardi kolmandasse veergu päismikuga «osa- või aktsiakapital»kantakse osaühingu osakapitali
või aktsiaseltsi või Euroopa äriühinguaktsiakapitali suurus Eesti kroonides ning selle muutmine.

(2) Kuiseadus näeb ette, märgitakse osakapitali suurus ja selle muutmine katulundusühistu registrikaardile.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 110.B-osa 3. veeru andmete erisused filiaali puhul

Välismaaäriühingu filiaali puhul kantakse B-osa registrikaardi kolmandasse veerguvälismaa osaühingu,
aktsiaseltsi või muu neile sarnase äriühingu osa- võiaktsiakapitali suurus asukohamaa valuutas ning selle
muutmine.

§ 111.B-osa 4. veeru andmed

(1) B-osaregistrikaardi neljandasse veergu päismikuga «juhatus, pankrotihaldur,likvideerija» kantakse:
1) juhatuse liikme või kui  Euroopa äriühingul on haldusnõukogu liikmeisikuandmed;
2) pankrotihalduri ja ajutise halduri isikuandmed koos «Äriseadustiku» § 58lõikes 1 ettenähtud märkega
esindusõiguse kohta;
3) äriühingu lõpetamise korral samaaegselt kuuendasse veergu tehtavalõpetamiskandega – likvideerija
isikuandmed (seda ka siis, kui likvideerijakson juhatuse või Euroopa äriühingu puhul ka haldusnõukogu liige);
4) krediidiasutuse moratooriumi korral samaaegselt kuuendasse veergu tehtavamoratooriumikandega –
moratooriumihalduri isikuandmed;
5) kindlustusandja erirežiimi korral samaaegselt kuuendasse veergu tehtavaerirežiimikandega – erirežiimihalduri
isikuandmed;
6) välismaa äriühingu filiaali kaardile äriühinguseadusjärgse esindaja isikuandmed, samuti esindusõiguse
tekkimise ja lõppemiseaeg ning filiaali juhataja isikuandmed; (õ) 6.03.2006 11:25
7) juhatuse liikmete, haldusnõukogu liikmete ja filiaali juhatajate ühiseesindusõiguse reeglid (selle puudumisel
kehtib igaühe eraldi esindusõigus, midakandes ei märgita; likvideerijate suhtes kehtib ühine esindusõigus ning
selleerisusi kandes ei märgita);
8) eeltoodu muutmine.

(2) B-osaregistrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samuti väljatrükil peabolema alati lisatud
4. veergu kantud isikute (välja arvatud pankrotihalduri,ajutise halduri ja moratooriumihalduri) seadusest tulenev
esindusõiguse üldkordkoos märkusega, et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud teisiti.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 112.B-osa 5. veeru andmed

(1) B-osaregistrikaardi viiendasse veergu päismikuga «prokurist» kantakse:
1) prokuristi isikuandmed;
2) prokuristide ühise esindusõiguse reeglid (ühisprokuura), samutireeglid selle kohta, kuidas prokurist võib
ettevõtjat esindada koos juhatuseliikmega, haldusnõukogu liikme või filiaali juhatajaga (selle puudumisel
kehtibiga prokuristi eraldi esindusõigus, mida kandes ei märgita);
3) prokuristi õigus ettevõtja kinnisasju võõrandada ja koormata (selle õigusepuudumist kandes ei märgita);
4) eeltoodu muutmine.

(2) B-osaregistrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samuti väljatrükil peabolema alati lisatud
prokuristi seadusest tulenev esindusõiguse üldkord koos märkusega,et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud
teisiti.
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[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 113.B-osa 6. veeru andmed

B-osaregistrikaardi kuuendasse veergu päismikuga «õiguslik seisund»kantakse:
1) ettevõtja õiguslik vorm (osaühing, aktsiaselts, Euroopa äriühing (SocietasEuropaea), tulundusühistu);
2) ühingu põhikirja kinnitamise aeg, samuti põhikirja muudatuse tegemise aegning vajadusel muudatuste
kirjeldus;
3) osade või aktsiate registreeritus Eesti Väärtpaberite Keskregistris;
4) majandusaasta algus- ja lõppkuupäev;
5) äriühingu lõpetamise päev, kuu ja aasta ning lõpetamise alus ja muudvõimalikud asjaolud;
6) äriühingu lõpetamist tühistav äriühingu tegevuse jätkamine ning selle alusja muud võimalikud asjaolud;
7) pankrotiandmed, mis ei ole kantud 4. veergu, sealhulgas viide aluseksolevale kohtulahendile;
8) pankrotimenetluse lõppemise päev, kuu ja aasta ning kohus, kes lahendi tegi;
9) viide Eesti Panga presidendi määrusele krediidiasutuse moratooriumikehtestamise kohta ning selle jõustumise
ajale;
10) äriühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine, selle alus ja muudvõimalikud asjaolud;
11) ettevõtja või filiaali registrist kustutamine ning selle alus;
12) kui seadus näeb ette, siis märge selle kohta, et tulundusühistu liikmetevastutust on vähendatud või see on
välistatud;
13) tulundusühistu eesmärk ning kui ühistu põhikiri näeb ette liikmetelisavastutuse või isikliku vastutuse, siis ka
ühistu liikmete isikuandmed;
14) osa- või aktsiakapitali suuruse üheaegsel vähendamisel ja suurendamiselsellekohane märkus koos viitega
selle aluseks olevale otsusele (3. veergukantakse osa- või aktsiakapitali lõplik summa);
15) eeltoodu muutmine.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 114.B-osa 6. veeru erisused filiaali puhul

Välismaaäriühingu filiaali puhul on B-osa registrikaardi kuuendas veerus järgmisederisused:
1) õigusliku vormina märgitakse, et tegemist on välismaa äriühingu Eestifiliaaliga ning millisele Eestis
äriregistri B-ossa kantavale äriühingule onantud äriühing õiguslikult kõige sarnasem;
2) märgitakse, millise iseseisva õigussüsteemiga territooriumi (maa) seadustealusel äriühing tegutseb;
3) kui ühingu asukohamaal on ette nähtud registrisse kandmine, siis märgitakseregister, kus äriühing on
registrisse kantud, ning registrikood;
4) ühingu põhikirja kinnitamise aeg ning põhikirja muudatuse tegemise aeg jamuudatuste kirjeldus kantakse
registrikaardile vaid siis, kui selline kannetehakse äriühingu asukohamaa registrisse;
5) märgitakse, kas välismaa äriühing peab või ei pea asukohamaal majandusaastaaruande avaldama.

§ 115.B-osa 7. veeru andmed

B-osaregistrikaardi seitsmendasse veergu päismikuga «a) kande kuupäev, b)märkused» kantakse:
1) «a»-ga tähistatult kande tegemise päev, kuu ja aasta;
2) «b»-ga tähistatult:
–likvideeritud äriühingu dokumentide hoidja isikuandmed või märkus dokumentidearhiivi hoiuleandmise kohta;
–viited teistele registrikaartidele tehtud või ülekantud kannetele;
–kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele,kui see ei ilmne vastava kande
tekstist;
–tulundusühistu alaliik (piiratud vastutusega, liikmete lisavastutusega võiliikmete isikliku vastutusega);
–viide ettevõtja registreerituse ja registreerimisnumbri kohtaettevõtteregistris ja viide ettevõtteregistrisse kantud
nimele ja õiguslikulevormile, kui see erines äriregistris olevast ärinimest või õiguslikust vormist;
–viide aktsiaseltsi esmaselt taotletud ärinimele, kui see erineb esmakandetulemusena äriregistrisse kantud
ärinimest;
–muud märkused;
3) käesoleva kodukorra § 243 lõikes 1 nimetatud jõustamisandmed.

5. jagu
Mittetulundusühingu registrikaart

§ 116.Mittetulundusühingu registrikaardi 1. veeru andmed

Mittetulundusühinguregistrikaardi esimesse veergu päismikuga «kande number» märgitaksekande
järjekorranumber.

§ 117.Mittetulundusühingu registrikaardi 2. veeru andmed

Mittetulundusühinguregistrikaardi teise veergu päismikuga «a) nimi, b) asukoht» kantakse:
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1) «a»-ga tähistatult – ühingu nimi;
2) «b»-ga tähistatult – ühingu asukohaks olev vald või linn, millelevõib lisada maakonna; aadress koos
postisihtnumbriga;
21) hooneühistu puhul hooneühistule kuuluva kinnisasja registriosanumber, kinnistusjaoskonna kood ja
kinnisasja aadress;
3) eeltoodu muutmine.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 118.Mittetulundusühingu registrikaardi 3. veeru andmed

(1)Mittetulundusühingu registrikaardi kolmandasse veergu päismikuga «juhatus,pankrotihaldur, likvideerija»
kantakse:
1) juhatuse liikme isikuandmed;
2) pankrotihalduri ja ajutise halduri isikuandmed koos «Äriseadustiku» § 58lõikes 1 ettenähtud märkega
esindusõiguse kohta;
3) ühingu lõpetamise korral samaaegselt neljandasse veergu tehtavalõpetamiskandega – likvideerija
isikuandmed (seda ka siis, kui likvideerijad onjuhatuse liikmed);
4) juhatuse liikmete ühise esindusõiguse reeglid (selle puudumisel kehtibigaühe eraldi esindusõigus, mida
kandes ei märgita);
5) asjaolu, et juhatus võib ühingu kinnisasju ja registrisse kantud vallasasjuvõõrandada ja koormata
üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtudtingimustel («Mittetulundusühingute seaduse» § 27 lõige 4);
6) likvideerija eraldi esindusõiguse reeglid (selle puudumisel kehtiblikvideerijate ühine esindusõigus, mida
kandes ei märgita);
7) eeltoodu muutmine.

(2)Mittetulundusühingu registrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samutiväljatrükil peab olema
alati lisatud 3. veergu kantud isikute (väljaarvatud pankrotihalduri ja ajutise halduri) seadusest tulenev
esindusõiguseüldkord koos märkusega, et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud teisiti.

§ 119.Mittetulundusühingu registrikaardi 4. veeru andmed

Mittetulundusühinguregistrikaardi neljandasse veergu päismikuga «õiguslik seisund»kantakse:
1) põhikirja kinnitamise aeg;
2) põhikirja muutmise aeg ja muudatuste üldine kirjeldus;
21) hooneühistu tegevusala ja eesmärk;
22) hooneühistu majandusaasta algus- ja lõppkuupäev;
3) ühingu tegutsemistähtaeg, kui mittetulundusühing on tähtajaline;
4) ühingu lõpetamise päev, kuu ja aasta ning lõpetamise alus ja muud võimalikudasjaolud;
5) ühingu lõpetamist tühistav ühingu tegevuse jätkamine ning selle alus ja muudvõimalikud asjaolud;
6) ühingu ühinemine ja jagunemine, selle alus ja muud võimalikud asjaolud;
7) pankrotiandmed, mis ei ole kantud 3. veergu, sealhulgas viide aluseksolevale kohtulahendile;
8) ühingu registrist kustutamine ning selle alus;
9) eeltoodu muutmine.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 120.Mittetulundusühingu registrikaardi 5. veeru andmed

Mittetulundusühinguregistrikaardi viiendasse veergu päismikuga «a) kande kuupäev, b) märkused» kantakse:
1) «a»-ga tähistatult – kande tegemise päev, kuu ja aasta;
2) «b»-ga tähistatult:
–likvideeritud ühingu dokumentide hoidja isikuandmed või märkus dokumentidearhiivi hoiuleandmise kohta;
–viited teistele registrikaartidele tehtud või üle kantud kannetele;
–kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele,kui see ei ilmne vastava kande
tekstist;
–viide mittetulundusühingu alaliigi kohta (eriseaduse alusel tegutseva ühinguliik);
–viide ühingu registreerituse ja registreerimisnumbri kohta ettevõtteregistris;
–viide ühingu ettevõtteregistrisse kantud nimele, kui see erinesmittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
kantud nimest;
–muud märkused;
3) käesoleva kodukorra § 243 lõikes 1 nimetatud jõustamisandmed.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust.24.07.2005] 

6. jagu
Sihtasutuse registrikaart

§ 121.Sihtasutuse registrikaardi 1. veerg

Sihtasutuseregistrikaardi esimesse veergu päismikuga «kande number» märgitaksekande järjekorranumber.
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§ 122.Sihtasutuse registrikaardi 2. veeru andmed

Sihtasutuseregistrikaardi teise veergu päismikuga «a) nimi, b) asukoht» kantakse:
1) «a»-ga tähistatult – sihtasutuse nimi;
2) «b»-ga tähistatult – sihtasutuse asukohaks olev vald või linn,millele võib lisada maakonna; aadress koos
postisihtnumbriga;
3) eeltoodu muutmine.

§ 123.Sihtasutuse registrikaardi 3. veeru andmed

Sihtasutuseregistrikaardi kolmandasse veergu päismikuga «eesmärk» kantaksesihtasutuse eesmärk ning selle
muutmine.

§ 124.Sihtasutuse registrikaardi 4. veeru andmed

(1)Sihtasutuse registrikaardi neljandasse veergu päismikuga «juhatus,pankrotihaldur, likvideerija» kantakse:
1) juhatuse liikme isikuandmed;
2) pankrotihalduri ja ajutise halduri isikuandmed koos «Äriseadustiku» § 58lõikes 1 ettenähtud märkega
esindusõiguse kohta;
3) lõpetamise korral samaaegselt viiendasse veergu tehtava lõpetamiskandega –likvideerija isikuandmed (seda
ka siis, kui likvideerijad on juhatuse liikmed);
4) juhatuse liikmete ühise esindusõiguse reeglid (selle puudumisel kehtibigaühe eraldi esindusõigus, mida
kandes ei märgita);
5) likvideerijate eraldi esindusõiguse reeglid (selle puudumisel kehtib ühineesindusõigus, mida kandes ei
märgita);
6) eeltoodu muutmine.

(2)Sihtasutuse registrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samutiväljatrükil peab olema alati lisatud
4. veergu kantud isikute (väljaarvatud pankrotihalduri ja ajutise halduri) seadusest tulenev esindusõiguseüldkord
koos märkusega, et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud teisiti.

§ 125.Sihtasutuse registrikaardi 5. veeru andmed

Sihtasutuseregistrikaardi viiendasse veergu päismikuga «õiguslik seisund»kantakse:
1) asutamisotsuse tegemise aeg;
2) põhikirja muutmise aeg ja muudatuste sisu üldine kirjeldus;
3) tegutsemistähtaeg, kui sihtasutus on asutatud tähtajaliselt;
4) lõpetamise päev, kuu ja aasta ning alus ja muud võimalikud asjaolud;
5) lõpetamist tühistav sihtasutuse tegevuse jätkamise päev, kuu ja aasta, alusning muud võimalikud asjaolud;
6) ühinemine ja jagunemine, selle alus ning muud võimalikud asjaolud;
7) pankrotiandmed, mis ei ole kantud 4. veergu, sealhulgas viide aluseks olevalekohtulahendile;
8) registrist kustutamine ning selle alus;
9) eeltoodu muutmine.

§ 126.Sihtasutuse registrikaardi 6. veeru andmed

Sihtasutuseregistrikaardi kuuendasse veergu päismikuga «a) kande kuupäev, b) märkused»kantakse:
1) «a»-ga tähistatult – kande tegemise päev, kuu ja aasta;
2) «b»-ga tähistatult:
–likvideeritud sihtasutuse dokumentide hoidja isikuandmed või märkusdokumentide arhiivi hoiuleandmise
kohta;
–viited teistele registrikaartidele tehtud või üle kantud kannetele;
–kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele,kui see ei ilmne vastava kande
tekstist;
–viide registreeritusele ja registreerimisnumbrile ettevõtteregistris;
–viide sihtasutuse ettevõtteregistrisse kantud nimele, kui see erinebmittetulundusühingute ja sihtasutuste
registrisse kantud nimest;
–muud märkused;
3) käesoleva kodukorra § 243 lõikes 1 nimetatud jõustamisandmed.

7. jagu
Kommertspandiregistri registrikaart

§ 127.Kommertspandi registrikaardi andmete järjestus

(1) Andmedkommertspantide kohta on registrikaardil rühmitatud pantide kaupa, ühe pandilõikes veergude
kaupa.
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(2) Pandiandmete ees näidatakse pandi infosüsteemi-sisene järjekorranumber koosmärkusega, et sellel ei ole
õiguslikku tähendust.

§ 128.Kommertspandi registrikaardi 1. veeru andmed

Kommertspandiregistriregistrikaardi esimesse veergu päismikuga «kande number» märgitaksekande
järjekorranumber.

§ 129.Kommertspandi registrikaardi 2. veeru andmed

Kommertspandiregistriregistrikaardi teise veergu päismikuga «pantija» kantakse:
1) kommertspandiga koormatud ettevõtja või filiaali ärinimi;
2) ettevõtja või filiaali elu- või asukohaks olev vald või linn, millele võiblisada vastava maakonna;
3) eeltoodu muutmine, millele lisatakse selle kande number, mida muudatuspuudutab.

§ 130.Kommertspandi registrikaardi 3. veeru andmed

Kommertspandiregistriregistrikaardi kolmandasse veergu päismikuga «pandisumma» kantakse:
1) kommertspandi rahaline suurus Eesti kroonides;
2) eeltoodu muutmine, millele lisatakse selle kande number, mida muudatuspuudutab.

§131.Kommertspandi registrikaardi 4. veeru andmed

Kommertspandiregistriregistrikaardi neljandasse veergu päismikuga «järjekoht» kantakse:
1) kommertspandi järjekoht sõnaga (näiteks «esimene», «teine»jne);
2) eeltoodu muutmine, millele lisatakse selle kande number, mida muudatuspuudutab.

§ 132.Kommertspandi registrikaardi 5. veeru andmed

Kommertspandiregistriregistrikaardi viiendasse veergu päismikuga «pandipidaja» kantakse:
1) pandipidaja isikuandmed;
2) kui ühe pandi kohta on mitu pandipidajat, siis pandisumma murdosaline jaotusnende vahel;
3) eeltoodu muutmine. Kandele lisatakse selle kande number, mida muudatuspuudutab.

§ 133.Kommertspandi registrikaardi 6. veeru andmed

Kommertspandiregistriregistrikaardi kuuendasse veergu päismikuga «kustutamine» kantaksekommertspandi
kustutamine, millele lisatakse selle kande number, mida seemuudatus puudutab.

§ 134.Kommertspandi registrikaardi 7. veeru andmed

Kommertspandiregistriregistrikaardi seitsmendasse veergu päismikuga «a) kande kuupäev, b)märkused»
kantakse:
1) «a»-ga tähistatult kande tegemise päev, kuu ja aasta;
2) «b»-ga tähistatult:
–viited teistele registrikaartidele tehtud või üle kantud kannetele;
–kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele,kui see ei ilmne vastava kande
tekstist;
–kui füüsilisest isikust ettevõtja on kantud äriregistrisse rohkem kui üheärinime all, siis viited tema teistele
ärinimedele ja registrikoodidele;
–märge selle kohta, et registripidaja on avastanud pärast kandeleallakirjutamist kande kandeotsusele
mittevastavuse ning on sellest puudutatudisikutele teatanud;
–muud märkused;
3) käesoleva kodukorra § 243 lõikes 1 nimetatud jõustamisandmed.

3. peatükk
LAEVAKINNISTUSREGISTER

1. jagu
Laevakinnistusraamatu ülesehitus ja laeva registrinumber

§ 135.Laevakinnistusraamatu koosseis

(1)Laevakinnistusraamat jaguneb kaheks allandmekoguks: laevaregistriks jaehitatavate laevade registriks.

(2) Laevakinnistusraamatu(nii laevaregistri kui ehitatavate laevade registri) andmeid
hoitakselaevakinnistusregistris, laevatoimikutes ja laevakinnistuspäevikus.

§ 136.Registrissekantavad üksused

(1)Laevaregistrisse kantakse merelaevad ja siseveelaevad.
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(2)Ehitatavate laevade registrisse kantakse:
1) ehitatavad merelaevad;
2) ehitatavad siseveelaevad;
3) ehitatavad teisaldatavad ujuvvahendid ehk ehitatavad teisaldatavad laevad;
4) teisaldatavad ujuvvahendid ehk teisaldatavad laevad.

§ 137.Laevakinnistusregistriosa

(1)Merelaeva, siseveelaeva, ehitatava merelaeva, ehitatava siseveelaeva, ehitatavateisaldatava ujuvvahendi ja
teisaldatava ujuvvahendi (edaspidi üldnimetusega laev) kinnistamisel avatakse laevakinnistusregistris tema
kohta laevakinnistusregistriosa(registriosa).

(2)Registriosasid peetakse elektroonilisel kujul.

(3)Registriosa jaguneb andmete paigutuse poolest kolmeks jaoks.

(4)Registriosale märgitakse lisaks registriosa andmetele viidelaevakinnistuspäevikusse kantud avaldusele
(plomm). Plomm peab olema nähtav niilaevakinnistusraamatuga tutvumisel kui ka registriosa väljatrükil.
Plomm kustubpärast kande või eitava kinnistamisotsuse tegemist.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 138.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§139.Registriosa jaod, lahtrid, all-lahtrid ja kanded

(1)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

(2)Laevaregistri registriosa 1. jao pealkirjaks on «……kohtulaevakinnistusregistriosa 1. jagu «LAEV»», 2. jao
pealkirjaks «……kohtulaevakinnistusregistriosa 2. jagu «LAEVA OMANIK»» ning 3. jaopealkirjaks «……kohtu
laevakinnistusregistriosa 3. jagu «LAEVAKOORMATISED»». Pealkirja kohal paikneb sõna «Laevaregister».

(3)Ehitatavate laevade registriosa 1. jao pealkirjaks on «……kohtulaevakinnistusregistriosa 1. jagu «EHITATAV
LAEV»», 2. jaopealkirjaks «……kohtu laevakinnistusregistriosa 2. jagu «EHITATAVA LAEVAOMANIK»» ning
3. jao pealkirjaks «……kohtulaevakinnistusregistriosa 3. jagu «LAEVA KOORMATISED»». Pealkirjakohal
paiknevad sõnad «Ehitatavate laevade register».

(4)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

(5)Registriosa jaod jagunevad lahtriteks. Registriosa lahtri ülaosas asub lahtripäismik lahtri nimetusega ja
järjekorranumbriga, mis on allpool olevast lahtrisisust eraldatud horisontaaljoonega.

(6)Laevaregistri registriosa 1. jao 6. lahter jaguneb all-lahtriteks, millepäismikus asub all-lahtri nimetus ja
järjekorda näitav täht.

(7) Kandedjaotatakse vastavalt sisule jagudesse, lahtritesse ja all-lahtritesse.

(8)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 2005]

§- d140 – 141[Kehtetud - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 142.Laeva registrinumber

(1) Igalaevakinnistusraamatusse kantud laev saab majandus- ja kommunikatsiooniministripoolt kehtestatud
korras kordumatu registrinumbri, mis on ühtlasi tema kohtaavatud registriosa numbriks. Laeva registrinumbri
määrab laevakinnistusraamatuinfosüsteem automaatselt.

(2)Registrinumber ei muutu laeva nime muutumisel ega ehitatavate laevaderegistrist laevaregistrisse üleminekul
ega registripiirkonna vahetumisel.

(3)Registrinumber kantakse iga jao iga lehekülje vasakusse ülanurka vastavasselahtrikesse päismikuga «Laeva
registrinumber».

(4) Kuilaeva registrinumbri märkimisel on tehtud viga või kui laeva registrinumberpeab muutuma ilma, et
kaasneks üleminek ehitatavate laevade registristlaevaregistrisse, siis kirjutatakse registriosa ümber. Veeteede
Ametile tulebteatada laeva uus registrinumber.
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[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

2. jagu
Merelaeva andmed registriosa 1. jaos «Laev»

§ 143.Merelaeva andmed registriosa 1. jao 1. lahtris

Esimesselahtrisse päismikuga «Nimi» kantakse laeva nimi.

§ 144.Merelaeva andmed registriosa 1. jao 2. lahtris

Teiselahtrisse päismikuga «a) kutsung, b) IMO number, c) kalalaeva pardanumber»kantakse:
1) «a»-ga tähistatult Sideameti poolt antud laeva kutsungsignaal;
2) «b»-ga tähistatult Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumberehk Lloydi laevaregistri number;
3) «c»-ga tähistatult kalalaeva pardanumber, kui see on olemas.

§ 145.Merelaeva andmed registriosa 1. jao 3. lahtris

Kolmandasselahtrisse päismikuga «a) liik (merelaev või siseveelaev), b) tüüp kasutusalajärgi, c) laevakere
põhimaterjal» kantakse:
1) «a»-ga tähistatult sõna «merelaev»;
2) «b»-ga tähistatult laeva tüüp kasutusala järgi (näiteks: segalastilaev,kalapüügilaev, reisilaev, reisiparvlaev,
veeremilaev jne);
3) «c»-ga tähistatult laevakere põhimaterjal (näiteks: teras, puit,klaasplastik jne).

§ 146.Merelaeva andmed registriosa 1. jao 4. lahtris

Neljandasselahtrisse päismikuga «a) ehitusaasta, b) ehitaja, c) ehituskoht»kantakse:
1) «a»-ga tähistatult laeva ehitusaasta;
2) «b»-ga tähistatult laeva ehitaja identifitseerimiseks vajalikud andmed;
3) «c»-ga tähistatult laeva ehituskoht ja riik.

§ 147.Merelaeva andmed registriosa 1. jao 5. lahtris

Viiendasselahtrisse päismikuga «Kodusadam» kantakse laeva kodusadam.

§ 148.Merelaeva andmed registriosa 1. jao 6. lahtris

(1)Kuuendasse lahtrisse päismikuga «Tehnilised andmed» kantakse:
1) all-lahtrisse «a» üldpikkus (meetrites);
2) all-lahtrisse «b» pikkus (meetrites);
3) all-lahtrisse «c» laius (meetrites);
4) all-lahtrisse «d» parda kõrgus (meetrites);
5) all-lahtrisse «e» süvis (meetrites);
6) all-lahtrisse «f» kogumahutavus ehk brutotonnaaž;
7) all-lahtrisse «g» puhasmahutavus ehk netotonnaaž;
8) all-lahtrisse «h» viide mõõtmistulemuste aluseks olevaledokumendile, selle väljaandjale ja väljaandmisajale;
9) all-lahtrisse «i» kandejõud tonnides;
10) all-lahtrisse «j» peajõuseadme tüüp, mark, arv ja võimsus(kilovattides).

(2) Kuilaev pole mõõdetud vastavalt 1969. aasta laevade mõõtmise rahvusvaheliselekonventsioonile, märgitakse
kogumahutavuse ja puhasmahutavuse ühikuna bruto- janetoregistertonnid.

§ 149.Merelaeva andmed registriosa 1. jao 7. lahtris

Seitsmendasselahtrisse päismikuga «Kinnistamine, sulgemine (kustutamine)» kantakse:
1) esmakinnistamise aeg, esmakinnistamise teostanud registriosakonna nimi javiide esmakinnistamise
alusdokumendile. Kui laeval oli enne esmakinnistamistnimi, mis erines laevakinnistusraamatusse kantud nimest,
siis näidatakse ära kaeelmine nimi. Kui laev oli esmakinnistatud ehitatavate laevade registris, siisosutatakse
sellele asjaolule;
2) laeva laevakinnistusraamatust kustutamise ja registriosa sulgemise aeg ningviide selle põhjusele
ja alusdokumendile. Kui laev laevakinnistusraamatustkustutatakse ja registriosa suletakse seetõttu, et
laev kantakse välisriigiregistrisse, siis viidatakse ka välisriigile, mille registrisse laev kantakse.Kui laev
laevakinnistusraamatust kustutatakse ja registriosa suletakseametiülesande korras, siis viidatakse alusdokumendi
asemel seadusesättele.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 150.Merelaeva andmed registriosa 1. jao 8. ja 9. lahtris

(1)Kaheksandasse ja üheksandasse lahtrisse kantakse:
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1) kaheksandasse lahtrisse päismikuga «Muudetav lahter» lahtri number,mida üheksandasse lahtrisse kantav
muudatus puudutab;
2) üheksandasse lahtrisse päismikuga «Muudatused»kohakuti eelmisesselahtrisse kantud numbriga selgitavad
viited lahtrites 1–6 tehtud muudatustele.

(2)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 151.Merelaeva andmed registriosa 1. jao 10. lahtris

Kümnendasselahtrisse päismikuga «Lipuõiguslikud märkused» kantakse:
1) viide seaduse sättele, mille järgi laeval on lubatud kanda Eesti lippu;
2) teated muudatuste kohta Eesti lipu kandmist lubavates asjaoludes;
3) märkus selle kohta, et laeval on lubatud kanda teise riigi lippu ning samalajal keelatud kanda Eesti lippu;
4) märkus selle kohta, et laeval on taas lubatud kanda Eesti lippu ning viideselle aluseks olevale seaduse sättele;
5) märkus selle kohta, et laev on kaotanud õiguse kanda Eesti lippu koosselgitusega, et sellega loetakse
laev registrist kustutatuks, kuid laevallasuvad koormatised jäävad kehtima. Märkusele lisatakse viide selle
aluseksolevale seadusesättele.

§ 152.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

3. jagu
Siseveelaeva andmed registriosa 1. jaos «Laev»

§ 153.Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 1. lahtris

Esimesselahtrisse päismikuga «Nimi»kantakse laeva nimi.

§ 154.Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 2. lahtris

Teiseslahtris päismikuga «a) kutsung, b) IMO number, c) kalalaeva pardanumber»märgitakse «c»-ga tähistatult
kalalaeva pardanumber.

§ 155. Siseveelaevaandmed registriosa 1. jao 3. lahtris

Kolmandasselahtrisse päismikuga «a) liik (merelaev või siseveelaev), b) tüüp kasutusalajärgi, c) laevakere
põhimaterjal» kantakse:
1) «a»-ga tähistatult sõna «siseveelaev»;
2) «c»-ga tähistatult laevakere põhimaterjal.

§ 156.Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 4. lahtris

Neljandasselahtrisse päismikuga «a) ehitusaasta, b) ehitaja, c) ehituskoht»kantakse:
1) «a»-ga tähistatult laeva ehitusaasta;
2) «b»-ga tähistatult laeva ehitaja identifitseerimiseks vajalikudandmed;
3) «c»-ga tähistatult laeva ehituskoht ja riik.

§ 157.Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 5. lahtris

Viiendasselahtrisse päismikuga «Kodusadam» kantakse laeva kodusadam.

§ 158.Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 6. lahtris

Kuuendasselahtrisse päismikuga «Tehnilised andmed» kantakse:
1) all-lahtrisse «a» üldpikkus (meetrites);
2) all-lahter «b» jääb tühjaks;
3) all-lahter «c» jääb tühjaks;
4) all-lahter «d» jääb tühjaks;
5) all-lahter «e» jääb tühjaks;
6) all-lahter «f» jääb tühjaks;
7) all-lahter «g» jääb tühjaks;
8) all-lahter «h» jääb tühjaks;
9) all-lahtrisse «i» laeva kandejõud tonnides;
10) all-lahter «j» peajõuseadme tüüp, mark, arv ja võimsus(kilovattides).

§ 159. Siseveelaevaandmed registriosa 1. jao 7. lahtris
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Seitsmendasselahtrisse päismikuga «Kinnistamine, sulgemine (kustutamine)» kantakse:
1) esmakinnistamise aeg ja viide esmakinnistamise alusdokumendile. Kui laevaloli enne esmakinnistamist
nimi, mis erines laevakinnistusraamatusse kantudnimest, siis näidatakse ära ka eelmine nimi. Kui laev oli
esmakinnistatudehitatavate laevade registris, siis osutatakse sellele asjaolule;
2) laeva laevakinnistusraamatust kustutamise ja registriosa sulgemise aeg ningviide selle põhjusele
ja alusdokumendile. Kui laev laevakinnistusraamatustkustutatakse ja registriosa suletakse seetõttu, et
laev kantakse välisriigiregistrisse, siis viidatakse ka välisriigile, mille registrisse laev kantakse.Kui laev
laevakinnistusraamatust kustutatakse ja registriosa suletakseametiülesande korras, siis viidatakse alusdokumendi
asemel seadusesättele.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 160.Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 8. ja 9. lahtris

(1)Kaheksandasse ja üheksandasse lahtrisse kantakse:
1) kaheksandasse lahtrisse päismikuga «Muudetav lahter» lahtri number,mida üheksandasse lahtrisse kantav
muudatus puudutab;
2) üheksandasse lahtrisse päismikuga «Muudatused»kohakuti eelmisesselahtrisse kantud numbriga selgitavad
viited lahtrites 1–6 tehtudmuudatustele.

(2)[Kehtetu- RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 161.Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 10. lahtris

Kümnendasselahtrisse päismikuga «Lipuõiguslikud märkused» kantakse laevalipuõiguse ja laevaregistrite
seaduse §-s 6 nimetatud tingimuste korral viidesama seaduse sättele, mille järgi laeval on lubatud kanda Eesti
lippu.

§ 162.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

4. jagu
Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jagu «Ehitatav laev»

§ 163.Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jao 1. lahter

Esimesselahtrisse päismikuga «a) nimi, b) ehitusnumber vm tähis, c) liik»kantakse:
1) «a»-ga tähistatult laeva nimi;
2) «b»-ga tähistatult laeva ehitusnumber või muu laeva eristav tähis,teisaldatava ujuvvahendi korral ka
kutsungsignaal;
3) «c»-ga tähistatult asjaolu, kas tegemist on ehitatava merelaevaga, ehitatavasiseveelaevaga, ehitatava
teisaldatava ujuvvahendiga või teisaldatava ujuvvahendiga.Teisaldatava ujuvvahendi puhul võib märkida selle
täpsema liigi (näiteks:ujuvdokk, ujuvkraana, ujuvtöökoda, puurplatvorm jne).

§ 164.Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jao 2. lahter

Teiselahtrisse päismikuga «a) ehitaja, b) ehituskoht» kantakse:
1) ehitaja;
2) ehituskoht ja riik; teisaldataval ujuvvahendil lisaks ka asukoht(täienditega «ehituskoht» ja «asukoht»).

§ 165.Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jao 3. lahter

(1)Kolmandasse lahtrisse päismikuga «Tõend ehitatava laeva püsiva tähistatusening valmimise järel
laevaregistrisse kandmiseks kõlblikkuse kohta»märgitakse viide «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» §
32 lõike 4alusel väljaantud dokumendile, selle väljaandjale ja väljaandmisajale.

(2)Teisaldatava ujuvvahendi kinnistamisel jäetakse lahter tühjaks.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 166.Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jao 4. lahter

Neljandasselahtrisse päismikuga «Kinnistamine. Muudatused» kantakse:
1) esmakinnistamise päev, kuu ja aasta ning viide alusdokumendile. Kui laevaloli enne esmakinnistamist nimi,
mis erines laevakinnistusraamatusse kantudnimest, siis näidatakse ära ka eelmine nimi;
2) selgitav viide lahtrites 1–3 tehtud muudatustele, vajadusel viidataksealusdokumendile või seadusesättele.

§ 167.Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jao 5. lahter
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Viiendasselahtrisse päismikuga «Sulgemine (kustutamine)» kantakse registriosasulgemise päev, kuu ja
aasta ning viide selle põhjusele (laeva kustutaminelaevakinnistusraamatust, üleminek ehitatavate laevade
registristlaevaregistrisse jm).

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 168.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

5. jagu
Laevaregistri registriosa 2. jagu «Omanik»

§ 169.Laevaregistri registriosa 2. jao 1. lahter

(1)Esimesse lahtrisse päismikuga «Kande number» märgitakse teise lahtrissetehtava kande järjekorranumber –
kandega kohakuti.

(2) Kuijärgmise lahtri kanne sisaldab mitut kaasomanikku, siis eristatakse nad 1.lahtrisse kantavale kande
numbrile järjekorranumbri lisamisega (näitekskantakse 1. kandega 2. lahtrisse 3 kaasomanikku, kes eristatakse
1. lahtrisvastavalt kandenumbritega „1.1.“, „1.2.“ ja „1.3.“).

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 170.Laevaregistri registriosa 2. jao 2. lahter

(1) Teiselahtrisse päismikuga «Omanik, disponent» kantakse laeva ainuomaniku,ühisomanike, kaasomanike
ning välismaise laevaomaniku esindaja ja laevaühingudisponendi (korrespondentreederi) nimi.

(2) Lisakslõikes 1 nimetatule märgitakse:
1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanime järele isikukood, selle puudumiselsünniaeg; samuti elukoht;
2) juriidilise isiku nime järele tema registrikood (kui see on olemas); samutiasukoht;
3) ühisomaniku andmete järele, et tegemist on ühisomandiga;
4) kaasomaniku andmete järele, et tegemist on kaasomandiga ning talle kuuluvamurdosa suurus sõnadega;
5) disponendi andmete järele rasvases kirjas sõna: «Disponent».

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 171.Laevaregistri registriosa 2. jao 3. lahter

Kolmandasselahtrisse päismikuga «Osa» kantakse kohakuti 2. lahtri vastavateandmetega kaasomanikule
kuuluva laevaosa suurus murdarvuna ja ühisomaniku puhulsõna „Ühisomand“. Ainuomaniku puhul jääb lahter
tühjaks.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 172.Laevaregistri registriosa 2. jao 4. lahter

Neljandasselahtrisse päismikuga «Kande nr 1. lahtris» märgitakse selle 2. ja 3. lahtrissetehtud kande
järjekorranumber, mille juurde 5. lahtrisse tehtav kanne kuulub.

§ 173.Laevaregistri registriosa 2. jao 5. lahter

(1)Viiendasse lahtrisse päismikuga «Omandi alus. Muudatused. Piirangud»kantakse:
1) viide laeva esmakinnistamisel omandamise, kinnistatud laeva omandi üleminekuning mõttelise osa ülemineku
alusele;
2) selgitav viide teise ja kolmandasse lahtrisse tehtud muudatuste jatäienduste kohta. Viites osundatakse
asjaõiguslike muudatuse aluseks olevaletehingule (asjaõiguskokkulepe, pärimistunnistus, testament jne).
Isikutidentifitseerivate andmete (nimi, ärinimi) muutumisel ei ole vaja selleleosundada;
3) laevaomandist loobumine ja viide vastavale alusdokumendile;
4) eelmärge (registriossa tulevikus kantava õiguse tagamiseks), vastuväide(registriosa kande muutmise
tagamiseks), märkus (informatsioonilise iseloomugaandmed eelpärija jms kohta) ning keelumärge
(käsutuspiirang kohtu otsuse võimääruse, pankrotihalduri või täituri avalduse alusel) ja muud
omandiõigusekitsendused ning viide selle alusdokumendile või seadusesättele;
5) eelmärke, vastuväite, märkuse ning keelumärke kustutamine.

(2) – (3) [Kehtetud- RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]
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§ 174.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

6. jagu
Ehitatavate laevade registri registriosa

2. jagu
«Ehitatava laeva omanik»

§ 175.Ehitatavate laevade registri registriosa 2. jao 1. lahter

(1)Esimesse lahtrisse päismikuga «Kande number» märgitakse teise lahtrissetehtava kande järjekorranumber –
kandega kohakuti.

(2) Kuijärgmise lahtri kanne sisaldab mitut kaasomanikku, siis eristatakse nad 1. lahtrissekantavale kande
numbrile järjekorranumbri lisamisega (näiteks kantakse 1.kandega 2. lahtrisse 3 kaasomanikku, kes eristatakse
1. lahtris vastavaltkandenumbritega „1.1.“, „1.2.“ ja „1.3.“).

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 176.Ehitatavate laevade registri registriosa 2. jao 2. lahter

(1) Teiselahtrisse päismikuga «Omanik, disponent» kantakse laeva ainuomaniku,ühisomanike, kaasomanike
ning välismaise laevaomaniku esindaja ja laevaühingudisponendi (korrespondentreederi) nimi.

(2) Lisakslõikes 1 nimetatule märgitakse:
1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanime järele Eesti isikukood, sellepuudumisel sünniaeg; samuti elukoht;
2) Eestis registreeritud juriidilise isiku nime järele tema registrikood (kuisee on olemas); samuti asukoht;
3) ühisomaniku andmete järele, et tegemist on ühisomandiga;
4) kaasomaniku andmete järele, et tegemist on kaasomandiga ning talle kuuluvamurdosa suurus sõnadega;
5) disponendi andmete järele rasvases kirjas sõna «Disponent».

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 177.Ehitatavate laevade registri registriosa 2. jao 3. lahter

(1)Kolmandasse lahtrisse päismikuga «Omandi alus. Piirangud. Muudatused»kantakse:
1) laeva kandmisel laevakinnistusraamatusse laeva omandiõiguse tekkimise alus;
2) kui ehitaja ei ole omanikuks, siis viide sellele ning «Laeva lipuõiguse jalaevaregistrite seaduse» § 44 lõikes 2
nimetatud kinnitusele;
3) selgitav viide teise ja kolmandasse lahtrisse tehtud muudatuste jatäienduste kohta. Viites osundatakse
muudatuse õiguslikule alusele(asjaõiguskokkulepe, pärimistunnistus, testament jne). Isikutidentifitseerivate
andmete (nimi, ärinimi) muutumisel ei ole vaja selleleosundada;
4) laevaomandist loobumine ja viide vastavale alusdokumendile;
5) eelmärge (registriossa tulevikus kantava õiguse tagamiseks), vastuväide(registriosa kande muutmise
tagamiseks), märkus (informatsioonilise iseloomugaandmed eelpärija jms kohta) ning keelumärge
(käsutuspiirang kohtu otsuse võimääruse, pankrotihalduri või täituri avalduse alusel) ning viide
sellealusdokumendile või seadusesättele;
6) eelmärke, vastuväite, märkuse ja keelumärke kustutamine.

(2) – (3) [Kehtetud- RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 178.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

7. jagu
Registriosa

3. jagu
«Laeva koormatised»

§ 179.Laevaregistri ja ehitatavate laevade registri
registriosa 3. jao 1. lahter

(1)Esimesse lahtrisse päismikuga «Kande number» märgitakse 2. ja 3.lahtrisse tehtavate kannete
järjekorranumbrid vastavate kannetega kohakuti.

(2)Hüpoteegi osadeks jagamise korral lisatakse osahüpoteegi järjekorranumbrile osatähistav järjekorranumber
(näiteks 2.1., 2.2.).

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]
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§ 180.Laevaregistri ja ehitatavate laevade registri
registriosa 3. jao 2. lahter

Teiselahtrisse päismikuga «Hüpoteegisumma» märgitakse kohakuti 3. lahtrisoleva asjaomase kandeosaga
kolmandas lahtris nimetatud hüpoteegisumma numbrina.Kasutusvalduse korral jääb lahter tühjaks.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 181.Laevaregistri ja ehitatavate laevade registri
registriosa 3. jao 3. lahter

Kolmandasselahtrisse päismikuga «Hüpoteek, kasutusvaldus» kantakse:
1) viide sellele, kas tegemist hüpoteegi või kasutusvaldusega;
2) hüpoteegipidaja või kasutusvaldaja nimi ning isikukood (selle puudumiselsünniaeg) või registrikood (kui see
on olemas) ning elu- või asukoht;
3) kui laev kuulub Eesti Vabariigile, siis viide riigivara kasutaja kohta;
4) hüpoteegi korral märgitakse hüpoteegi rahaline suurus (hüpoteegisumma) ningvastav rahaühik;
5) hüpoteegi intressid ja kõrvalnõuded – koos nende selge suuruseäranäitamisega;
6) mitme hüpoteegipidaja olemasolul igale kuuluv murdosa;
7) hüpoteegi liik, kui tegemist on ühis- või osahüpoteegiga;
8) ühishüpoteegi korral teiste koormatud laevade registrinumbrid;
9) kui hüpoteegiga on koormatud kaasomanikule kuuluv laevaosa, siis viidevastavale kaasomanikule ja talle
kuuluva laevaosa suurusele murdosana;
91) kui avalduses on taotletud või kui menetleja on määranud, siishüpoteegi järjekoht;
10) kui avalduses on taotletud, siis kasutusvaldust piirav mõne kasutusviisivälistamine;
11) kui avalduses on taotletud, siis viide kasutusvalduse kestusele;
12) viide kande alusdokumendile või kui kanne on tehtud ametikohustuste korras,siis viide seadusesättele.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 182.Laevaregistri ja ehitatavate laevade registri
registriosa 3. jao 4. ja 5. lahter

(1)Neljandasse lahtrisse päismikuga «Kande nr 1. lahtris» kantakse selle1. lahtrisse kantud kande
järjekorranumber, mida 5. lahtrisse kantavmuutmiskanne puudutab – kohakuti 5. lahtrisse tehtava kandega.

(2)Viiendasse lahtrisse päismikuga «Muudatused» kantakse 2. ja 3. lahtrisolevate kannete muudatused,
täiendused ja kitsendused, sealhulgas:
1) hüpoteegi loovutamine uuele hüpoteegipidajale ning viide sellealusdokumendile;
2) hüpoteegi jagamine osahüpoteekideks ning viide selle alusdokumendile;
3) järjekohtade kokkuleppeline muutmine ning viide selle alusdokumendile;
4) [Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

(3) Vajaduselvõidakse eelmärge teha 3. lahtrisse.

(4)Eelmärke tegemisel juhindutakse käesoleva kodukorra § 251 lõikest 1.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 183. Laevaregistrija ehitatavate laevade registri
registriosa 3. jao 6. ja 7. lahter

(1)Kuuendasse lahtrisse päismikuga «Kande nr 1. lahtris» kantakse selle 1.lahtrisse kantud kande
järjekorranumber, mida 7. lahtrisse kantavkustutamiskanne puudutab – kohakuti 7. lahtrisse tehtava kandega.

(2)Seitsmendasse lahtrisse päismikuga «Kustutamine» kantakse kolmandasse javiiendasse lahtrisse kantud
õiguse laevakinnistusraamatust kustutamine. Samutikantakse seitsmendasse lahtrisse eelmärke, vastuväite,
märkuse ja keelumärkekustutamine. Vajadusel viidatakse kande alusdokumendile või kui kanne on
tehtudametikohustuste korras, siis seadusesättele.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 184.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

4. peatükk
REGISTRIASJA LAHENDAMINE

1. jagu
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Kohtunikuabide tööjaotusplaan

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 185.Kohtunikuabide tööjaotusplaani kehtestamine ja sisu

(1)Kohtunikuabide tööjaotusplaani kehtestab registriosakonna juhataja osas, midaei ole käesoleva kodukorra §
188 alusel automatiseeritud ega kindlaks määratudkohtunike tööjaotusplaaniga.

(2)Kohtunikuabide tööjaotusplaaniga määratakse kindlaks registriasjaderegistrikohtunike, kohtunikuabide ja
registrisekretäride (edaspidi menetlejad)vahel jaotamise reeglid.

(3) Samutimääratakse kohtunikuabide tööjaotusplaaniga kindlaks:
1) kande aluseks mitteolevate, kuid sisulist läbivaatamist vajavate dokumentide(majandusaasta aruanded,
nõukogu liikmete nimekiri jne) kohtunikuabide jaregistrisekretäride vahel jaotamise reeglid;
2) sunni- ja karistustoimingute (§ 190 lõige 1) menetlejate vahel jagamisereeglid;
3) menetlejate üksteise asendamise reeglid;
4) kompensatsioonireeglid samal ametikohal töötajate võimalikult ühtlasetöökoormuse tagamiseks.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 186.Kohtunikuabidetööjaotusplaani põhimõtted

(1)Kohtunikuabide tööjaotusplaan peab tagama, et kohtunikuabid jaregistrisekretärid saaksid menetleda
võimalikult kõiki pädevusekohaseidkandeliike ning et ühesugusel ametikohal teenistujate töökoormus
oleksvõimalikult ühtlane.

(2)[Kehtutu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

(3)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 187.Pooleliolevate asjade ümberjaotamine menetleja eemalviibimisel

Kuimenetleja eemalviibimine teenistusest tooks kaasa seadusega sätestatudmenetlustähtaja ületamise, siis peab
registriosakonna juhataja selle menetlejapooleliolevad asjad teistele menetlejatele ümber jaotama.

§ 188.Registriasjade automatiseeritud jaotamine

(1) Registriasjuvõib menetlejate vahel jaotada automatiseeritult tingimusel, et:
1) jaotamine toimub juhuslikkuse põhimõttel ega ole ette prognoositav;
2) käesoleva kodukorra § 186 lõikes 1 nimetatud tingimused on täidetud.

(2)Registriosakonna infosüsteemis jagatud registriasja saab ümber jagadaregistriosakonna juhataja salasõnaga
korraldusega, mis peab jäämaregistripäevikus nähtavaks.

§ 189.Menetleja taandamine

Menetlejataandamise korral läheb registriasi kohtunikuabide tööjaotusplaanis ettenähtudasendusreeglite kohaselt
järgmisele menetlejale. Registripäevikus tehaksemuudatus käesoleva kodukorra § 188 lõikes 2 sätestatud korras.
Menetlejataandamisega seotud dokumendid köidetakse registri- või laevatoimikusse.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 190.Sunni- ja karistustoimingute algatamine

(1)Registriosakonna teenistuja on kohustatud teatama registriosakonna juhatajalevõi vahetult antud registriasja
menetlejale asjaoludest, mis võivad ollaaluseks:
1) rahatrahvi määramisele;
2) ametiülesande korras kande tegemisele;
3) registripidaja poolt sundlõpetamise otsustamisele või registristkustutamisele;
4) tsiviil- või kriminaalprotsessi korras sundlõpetamise algatamisele.

(2) Kui registriosakonnajuhatajale on saanud teatavaks asjaolusid, mis võivad olla lõikes 1 nimetatudtoimingute
aluseks, siis peab ta tagama, et alustataks menetlust.

2. jagu
Registriasja number

§ 191.Registriasjade numeratsiooni sisu
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(1)Registriasjade numeratsioon hõlmab kõiki registriosakonnas tehtud lahendeid jahoiatusi.

(2)Laevakinnistusraamatu asjade puhul registriasjade numeratsiooni ei kasutata,asjaajamises asendab seda laeva
registrinumber.

§ 192.Registriasja numbri andmine

(1)Infosüsteem annab füüsilisest isikust ettevõtja ettevõttele, äriühingule,filiaalile, mittetulundusühingule ja
sihtasutusele kõige esimese lahenditegemisel registriasja numbri.

(2)Kommertspandi puhul antakse registriasja number ettevõtja või filiaali kohtakäiva esimese
kommertspandiregistri lahendi tegemisel ning see jätkub ka samaettevõtja või filiaali järgmiste pantide suhtes.

§ 193.Hilisemate kandeotsuste nummerdamine

Järgnevatekandeotsuste tegemisel lisatakse registriasja numbrile kaldkriipsuga eraldatulthilisemate otsuste
järjekorranumber (2, 3, 4 jne).

§ 194.Otsuseta tehtavate kannete nummerdamine

Kui kannetehakse ilma kandeotsuseta, siis tekib ja täieneb registriasja number nii, naguoleks tehtud otsus.

§ 195.Kohtumääruste ja hoiatuste nummerdamine

Kohtumäärusetegemisel ja hoiatuse väljasaatmisel lisatakse registriasja numbri lõppuvastavalt tähis «M1» või
«H1», järgmiste määruste ja hoiatustepuhul «M2» või «H2», «M3» ja «H3» jne.

§ 196.Registrile osundav täht

Ettevõtjaja filiaali registriasja numbri ette lisatakse täht «Ä»,mittetulundusühingu puhul täht «M», sihtasutuse
puhul täht «S»,kommertspandi puhul täht «K».

3. jagu
Registriasjade menetlusjärjekord

§ 197.Registriasjade menetlemise järjekord

(1)Menetleja peab lahendi tegemise ajaliselt järjestama vastavalt avalduste javastulausete
vastuvõtmisjärjekorrale. Lubatud on kõrvalekallevastuvõtmisjärjekorrast tingimusel, et lahendite tegemise
ajavahe ei ületaks 5tööpäeva.

(2)Erineva läbivaatamistähtajaga avaldused on erinevas lahendite tegemisejärjekorras.

(3)Lahendid, mille aluseks ei ole avaldus või vastulause (trahvimäärus,ametiülesande korras tehtav kandeotsus,
kõrgema kohtu otsus jm), tehakseväljaspool järjekorda.

§ 198.[Kehtutu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

4. jagu
Registriasja menetlusega kaasnevad toimingud

§ 199.Ärinime või nime kontrollimine, sh tegevusala muutmisel

(1) Enneärinime või mittetulundusühingu või sihtasutuse nime registrisse kandmiseotsustamist kontrollib
menetleja ärinime või nime piisavat eristatavustteistest ärinimedest või nimedest ning ärinime vastavust
«Äriseadustiku» § 12lõikele 3 Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu, täiendava vajadusekorral ka
Patendiameti elektroonilise andmebaasi kaudu.

(2) Enneettevõtja tegevusalade kohta muutmis- või täiendamiskande otsustamistkontrollib menetleja, et kande
tagajärjel ei satuks ärinimi vastuollu«Äriseadustiku» § 12 lõigetega 1 ja 3.

(3) Ennetalunime sisaldava füüsilisest isikust ettevõtja ärinime registrisse kandmiseotsustamist kontrollib
menetleja Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudukinnistusraamatu infosüsteemist, kas seda nime kandev
kinnistu võikatastriüksus on olemas ja kas avaldaja võib seda nime talu pidamisekskasutada. Päringu tegemisel
tuleb märkida avalduses esitatud ettevõtte aadress.

[RTL 2003, 66, 949– jõust. 1. 06.2003]
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§ 200.Laeva nime kontrollimine

Ennelaevanime laevakinnistusraamatusse kandmise otsustamist kontrollib menetlejaselle piisavat eristatavust
teiste Eesti laevade nimedest Veeteede Ametiväljastatud dokumendi põhjal.

§ 201.Puudutatud isikute nõusoleku kontrollimine

Kui kande võimärke muutmine või kustutamine kahjustaks registriossa võikommertspandiregistrisse kantud
isiku õigust, siis peab registriasja menetlejaenne otsuse tegemist kontrollima, et oleks esitatud puudutatud
isikuvormikohane nõusolek kande või märke muutmiseks või kustutamiseks.

§ 202.Äriregistriasjaga kaasnevad kommertspandiregistri toimingud

(1)Menetleja peab ettevõtja või filiaali ärinime või asukoha muutmise võiümberkujundamise otsustamise järel
tegema «Äriseadustiku» § 33 lõikest 71tulenevad toimingud.

(2)Äriühingute ühinemise ja jagunemise otsustamisel peab menetleja juhul, kui enamkui ühe ühinemises või
jagunemises osaleva ühingu varale on seatudkommertspant, kontrollima pandipidajate notariaalselt tõestatud
kokkuleppeolemasolu pandikannete järjestamise kohta.

(3)Ettevõtja äriregistrist kustutamise otsustamisel peab menetleja kontrollima, etettevõtja kohta seatud
kommertspandid oleksid kustutatud.

§ 203.Ärikeelu kohaldamise kontrollimine

Menetleja onenne kande tegemist kohustatud kontrollima «Äriseadustiku» § 58 lõikes 3nimetatud asjaolude
puudumist Justiitsministeeriumi Registrikeskusekoduleheküljelt.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 204.Laevakinnistusraamatu lahendi suhtes asjaosaliste määramine

Laevakinnistusraamatulahendit tehes teatab menetleja kinnistamisotsuse täitjale isikute nimed, keson antud
lahendi, kande ja märke suhtes asjaosalisteks ning kellele neist tulebväljastada lipudokument.

5. jagu
Registriasja erisused registripiirkonna vahetumisel

§ 205.Avalduse esitamine

(1) Kuitaotletakse registrikaardi 2. veergu kantud asukoha või registriosa 1. jakkukantud kodusadama, asukoha
või ehituskoha muutmise kohta kande tegemist ninguus asukoht, kodusadam või ehituskoht asub teises
registripiirkonnas, siisvõtab avalduse vastu senine registriosakond.

(2) Senineregistriosakond on kohustatud esitatud kande- või kinnistamisavaldust jasellele lisatud dokumente
enne uuele registriosakonnale edastamist uurimavähemalt käesoleva kodukorra § 31 lõikes 1 ettenähtud
ulatuses.

§ 206.Kandedokumentide edastamine uuele registriosakonnale ning märkuse tegemine

(1) Senineregistriosakond saadab avalduse koos lisatud dokumentidega ning omapoolsesaatekirjaga
viivitamatult uuele registriosakonnale ning lisab neileasjaomastesse toimikutesse köidetud dokumendid.

(2)Senisesse registriosakonda peavad jääma uude registriosakonda saadetudtoimikudokumentide, sealhulgas
käesoleva kodukorra § 205 lõikes 1 nimetatudavalduse kinnitatud ärakirjad.

(3) Pärastlõigetes 1–2 nimetatud toimingute tegemist tuleb senises registriosakonnas teharegistrikaardi
viimasesse veergu märkus, millega viidatakse registripiirkonnavahetamist tingiva asukoha muutmise avaldusele.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 207.Uue registrikaardi või -osa avamine

(1) Uusregistriosakond avab pärast käesoleva kodukorra § 206 lõikes 1 nimetatuddokumentide saamist uue
registrikaardi ning kannab sellele esmakandena:
1) kehtivate kannete sisu;
2) kehtivate kannete mõistmiseks vajalike kehtetute kannete sisu;
3) uued andmed.

(2) Uueregistrikaardi viimases veerus märgitakse senine registripiirkond.

(3)Kannete numeratsioon algab uue registrikaardi avamisel uuesti „ühest“ peale.
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(4) Kuiasukohta vahetanud ettevõtja või filiaali kohta oli avatudkommertspandiregistri registrikaart, siis
avatakse lõigetes 1–3 ettenähtudkorras ja „Äriseadustiku“ § 33 lõike 71alusel ka uuskommertspandiregistri
registrikaart.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 208.Senise registrikaardi sulgemine

(1) Kuiinfosüsteemist nähtub, et uues registriosakonnas on avatud uus registrikaart,tehakse senises
registriosakonnas senisele registrikaardile viivitamata märkus,milles osutatakse uuele registriosakonnale, kus
asub uus registrikaart.Registrikaart märgitakse kehtetuks.

(2) Kui asukohtavahetanud ettevõtja või filiaali kohta oli avatud kommertspandiregistriregistrikaart,
siis suletakse lõikes 1 ettenähtud korras ja«Äriseadustiku» § 33 lõike 71alusel ka vana
kommertspandiregistriregistrikaart.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 2081.Toimingud laevakinnistusregistriosaga

(1) Laevasiirdumisel teise registripiirkonda senist registriosa ei suleta ning uutregistriosa ei avata.

(2) Laevakodusadama, ehituskoha või asukoha muutmise kande teeb uus registriosakond.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

6. jagu
Ühinemismenetluse erisused

§ 209.Kandeavalduse esitamine

Igaühinemises osaleva, sealhulgas ühinemise käigus asutatava ühingu võisihtasutuse kohta tuleb tema asukoha
järgsele registriosakonnale esitadakandeavaldus koos vajalike dokumentidega.

§ 210.Ühinemiseks vajalikud kommertspandiregistri kandedokumendid

Kuiäriühingute ühinemise korral on enam kui ühe ühinemises osaleva ühingu varaleseatud kommertspant,
võib ühinemise kanda äriregistrisse ainult siis, kuikommertspandiga koormatud ühingud esitavad pandipidajate
notariaalselttõestatud kokkulepped pandikannete järjestamise kohta.

§ 211.Esimene (deklaratiivne) ühinemiskanne

(1)Kõigepealt tehakse ühinemise käigus kustutatava ühingu või sihtasutuseregistrikaardile deklaratiivne
ühinemiskanne.

(2) Lõikes1 nimetatud kandes märgitakse:
1) millised ühingud või sihtasutused ühinemises osalevad – näidatakse ära nendeärinimed või nimed, asukohad
ja aadressid ning registrikoodid;
2) kuidas ühingud või sihtasutused ühinemisest osa võtavad (ühendatavana,ühendavana või ühinevana ja
ühinemise käigus asutatavana);
3) asjaolu, et ühinemine loetakse toimunuks alles ühendava ühingu võisihtasutuse või ühinemise käigus
asutatava ühingu või sihtasutuseregistrikaardile ühinemiskande tegemisega;
4) viide ühinemislepingule ja -otsusele.

(3) Lõike2 punktis 1 ettenähtud kandeosas ei näidata selle ühingu või sihtasutuseasukohta, aadressi ja
registrikoodi, mille registrikaardile kannet tehakse.

§ 212.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 213. Teine(konstitutiivne) ühinemiskanne

(1) Allespärast käesoleva kodukorra §-s 211 nimetatud deklaratiivse ühinemiskandetegemist saab teha
konstitutiivse ühinemiskande ühendava või ühinemise käigusasutatava ühingu või sihtasutuse registrikaardile.

(11)Kui ühinemine puudutab rohkem kui ühe registriosakonna tööpiirkonda,kontrollitakse käesoleva kodukorra
§-s 211 nimetatud kande tegemistinfosüsteemi kaudu.
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(2) Lõikes1 nimetatud kandes näidatakse ära ühinemise käigus kustutatavate ühingute võisihtasutuste
ärinimed või nimed, asukohad ja aadressid ning registrikoodid ningviidatakse ühinemise aluseks olevale
ühinemislepingule ja -otsusele. Kuitegemist on ühinemise käigus asutatud ühingu või sihtasutusega, siis peab
kannesisaldama ka muid asutamiseks vajalikke andmeid.

(3) Lõikes2 nimetatud andmetena ei näidata selle ühingu või sihtasutuse asukohta,aadressi ja registrikoodi, mille
registrikaardile kannet tehakse.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 214.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 215.Ühinemise käigus kustutamiskande tegemine

(1) Pärastkäesoleva kodukorra §-s 213 nimetatud konstitutiivse ühinemiskande tegemistmärgitakse ühinemise
käigus kustutatava ühingu või sihtasutuse registrikaardileviivitamatult konstitutiivse ühinemiskande tegemise
aeg ning tehaksekustutamiskanne.

(11)Kui ühinemine puudutab rohkem kui ühe registriosakonna tööpiirkonda,kontrollitakse käesoleva kodukorra
§-s 213 nimetatud kande tegemistinfosüsteemi kaudu.

(2) Lõikes1 nimetatud kustutamiskandes ei märgita dokumentide hoidja andmeid.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 216.Ühinemiskandega seotud kanded kommertspandiregistris

(1)Samaaegselt käesoleva kodukorra §-s 213 nimetatud konstitutiivse ühinemiskandetegemisega kantakse
ühinemise käigus kustutatava ühingu kommertspandid üle ühendavavõi ühinemise käigus asutatud äriühingu
kohta avatud või avatavalekommertspandiregistri registrikaardile.

(2)Samaaegselt käesoleva kodukorra §-s 215 nimetatud kustutamiskande tegemisegasuletakse kustutatud
äriühingu kommertspandiregistri registrikaart, märkusteveergu kantakse märkus pantide ülemineku kohta
ühendava või ühinemise käigusasutatud äriühingule.

§ 217.Toimikudokumentide edastamine

Kuiühinemine puudutab rohkem kui ühe registriosakonna tööpiirkonda, siis saadabregistriasja menetleja
registrist kustutatud ühingu või sihtasutusetoimikudokumendid koos saatekirjaga ühendava või ühinemise
käigus asutatudühingu või sihtasutuse asukoha järgsele registriosakonnale.

7. jagu
Jagunemismenetluse erisused

§ 218.Kandeavalduse esitamine

Igajagunemises osaleva, sealhulgas jagunemise käigus asutatava ühingu võisihtasutuse kohta tuleb
asukohajärgsele registriosakonnale esitada kandeavalduskoos vajalike dokumentidega.

§ 219.Jagunemiseks vajalikud kommertspandiregistri kandedokumendid

Kuiäriühingute jagunemise korral on enam kui ühe osaleva ühingu varale seatudkommertspant, võib
jagunemise kanda äriregistrisse ainult juhul, kuikommertspandiga koormatud ühingud esitavad pandipidajate
notariaalselttõestatud kokkulepped pandikannete järjestamise kohta.

§ 220.Esimene (deklaratiivne) jagunemiskanne

(1)Kõigepealt tehakse jagunemise käigus omandava või asutatava ühingu võisihtasutuse kaardile deklaratiivne
jagunemiskanne.

(2) Lõikes1 nimetatud kandes märgitakse:
1) millised ühingud või sihtasutused jagunemises osalevad – nende ärinimed võinimed, asukohad, aadressid
ning registrikoodid ning nende seisund jagunemises(jagunev, omandav, jagunemise käigus asutatav);
2) kas tegemist on jaotumise või eraldumisega;
3) asjaolu, et jagunemine loetakse toimunuks alles jaguneva ühingu võisihtasutuse kaardile jagunemiskande
tegemisega;
4) jagunemise käigus asutatava ühingu või sihtasutuse korral ka muudasutamiseks ettenähtud andmed;
5) viide jagunemislepingule ja -otsusele või jagunemiskavale.

(3) Lõike2 punktis 1 nimetatud kandeosas ei pea märkima selle ühingu või sihtasutuseasukohta, aadressi ja
registrikoodi, mille registrikaardile kannet tehakse.
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§ 221.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 222.Teine (konstitutiivne) jagunemiskanne ja kustutamine

(1) Allespärast käesoleva kodukorra §-s 220 nimetatud deklaratiivse jagunemiskandetegemist saab teha
konstitutiivse jagunemiskande jaguneva ühingu võisihtasutuse registrikaardile.

(11)Kui jagunemine puudutab rohkem kui ühe registriosakonna tööpiirkonda,kontrollitakse käesoleva kodukorra
§-s 220 nimetatud kande tegemistinfosüsteemi kaudu.

(2) Lõikes1 nimetatud kandes märgitakse:
1) asjaolu, et jagunev ühing või sihtasutus annab jaotumise käigus oma vara võieraldumise käigus osa oma
varast üle omandavale ühingule või sihtasutusele;
2) omandavate ühingute või sihtasutuste ärinimed või nimed, asukohad, aadressidja registrikoodid;
3) viide jagunemislepingule ja -otsusele või jagunemiskavale.

(3)Jaotumise korral lisatakse lõikes 2 nimetatud andmetele, et ühing võisihtasutus on registrist kustutatud.
Dokumentide hoidja kohta kannet ei tehta.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 223.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 224.Kolmas (informatiivne) jagunemiskanne

(1) Pärastkäesoleva kodukorra §-s 222 nimetatud konstitutiivse jagunemiskande tegemistmärgitakse selle
tegemise aeg viivitamatult informatiivse kandena omandavaühingu või sihtasutuse registrikaardi eelviimasesse
veergu.

(2) Kuijagunemine puudutab rohkem kui ühe registriosakonna tööpiirkonda,kontrollitakse käesoleva kodukorra
§-s 222 nimetatud kande tegemistinfosüsteemi kaudu.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 225.Jagunemisega seotud kanded kommertspandiregistris

(1)Jaotumise korral kantakse pärast käesoleva kodukorra §-s 222 nimetatudkonstitutiivse jagunemiskande
tegemist kustutatud äriühingute kommertspandidüle omandava või jagunemise käigus asutatud äriühingu kohta
avatud või avatavalekommertspandiregistri registrikaardile.

(2) Pärastlõikes 1 nimetatud kommertspandiregistri registrikannete tegemist suletaksekustutatud äriühingu
kommertspandiregistri registrikaart. Märkuste veergukantakse märkus pantide ülemineku kohta omandavale või
jagunemise käigusasutatud äriühingule.

§ 226.Toimikudokumentide edastamine

Kuijaotumine puudutab rohkem kui ühte registripiirkonda, siis saadab registriasjamenetleja registrist kustutatud
ühingu või sihtasutuse toimikudokumendid koos saatekirjagaomandava või jagunemise käigus asutatud ühingu
või sihtasutuse asukoha järgseleregistriosakonnale.

8. jagu
Ümberkujundamismenetluse erisused

§ 227.Esimene (deklaratiivne) ümberkujundamiskanne

(1)Äriühingu ümberkujundamisel, kui sellega kaasneb registrikaardi liigi muutumine(A-osa asemel B-osa
kaart või vastupidi) või registripiirkonna vahetus, tehaksekõigepealt senisele registrikaardile deklaratiivne
ümberkujundamiskanne.

(2) Kandesmärgitakse:
1) milliseks äriühingu liigiks antud äriühing ümber kujundatakse;
2) asjaolu, et ümberkujundamine jõustub alles uue registrikaardi avamisega;
3) ümberkujundamise järgne ärinimi, asukoht ja aadress, kui need erinevadsenisest;
4) viide ümberkujundamisotsusele.

(3) Kuiümberkujundamisega kaasneb registripiirkonna vahetumine, siis juhindutakseregistripiirkonna
vahetumise osas käesoleva peatüki 5. jao sätetest.
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§ 228.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 229.Teine (konstitutiivne) ümberkujundamiskanne

(1) Kuikäesoleva kodukorra §-s 227 nimetatud deklaratiivne ümberkujundamiskanne ontehtud, siis avatakse uus
registrikaart ning kantakse sellele vajalikudesmakande andmed.

(11)Kui äriühingu ümberkujundamiseelne ja -järgne asukoht on eriregistripiirkonnas, kontrollitakse käesoleva
kodukorra §-s 227 nimetatud kandetegemist infosüsteemi kaudu.

(2)Registrikaardi eelviimasesse veergu märgitakse asjaolu, et tegemist onümberkujundamisega ning viidatakse
ümberkujundamiseelsele ärinimele. Samutiviidatakse ümberkujundamiseelsele asukohale ja aadressile, kui need
oliderinevad ümberkujundamisjärgsest asukohast ja aadressist.

(3)Kannete numeratsioon algab «ühest».

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 230.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 231.Senise registrikaardi sulgemine

(1) Pärastkäesoleva kodukorra §-s 229 nimetatud konstitutiivse ümberkujundamiskandetegemist märgitakse
selle tegemise aeg senisele registrikaardile ning kaartsuletakse.

(2) Kuiümberkujundamine puudutab mitut registripiirkonda, siis kontrollitaksekäesoleva kodukorra §-s 229
nimetatud kande tegemist infosüsteemi kaudu.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 232.Ümberkujundamisest tulenevad kanded kommertspandiregistris

(1)Kommertspandiregistri registrikaardil muudetakse koos äriregistrisseümberkujundamise kandmisega pantija
ärinimi.

(2)Registripiirkonna muutumisel avatakse uues registriosakonnas uuskommertspandiregistri registrikaart ning
suletakse senine käesoleva peatüki 5.jaos ettenähtud korras.

(3)Lõigetes 1 ja 2 nimetatud kanded tehakse «Äriseadustiku» § 33 lõike 71alusel.

§ 233.Ümberkujundamine senist kaarti sulgemata

(1) Kuiümberkujundamise registrissekandmisel ei muutu registrikaardi liik ega kaasneregistripiirkonna
vahetumist, siis uut registrikaarti ei avata ja senist eisuleta.

(2) Lõikes1 nimetatud ümberkujundamise registrissekandmiseks märgitakse registrikaardieelviimasesse
veergu, milliseks äriühingu liigiks ühing on ümber kujundatudning viide ümberkujundamise aluseks olevale
ümberkujundamisotsusele; samutikantakse registrikaardile uus ärinimi ning muud muutunud andmed.

§ 234.Isikuühingu ümberkujundamise erisused

(1) Kuitäisühingu registrikaardile kantakse usaldusosanik, loetakse ühingümberkujundatuks usaldusühinguks.

(2) Kuiusaldusühingu registrikaardilt kustutatakse kõik usaldusosanikud ning allesjääb vähemalt 2 täisosanikku,
loetakse ühing ümberkujundatuks täisühinguks.

(3)Lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel on registripidaja õigustatud muutma ilmasellekohase avalduseta
registrikaardi viiendasse veergu kantud õiguslikkuvormi, samuti muutma teise veergu kantud ärinime
ühinguliiki näitava täiendivõi lühendi osas.

9. jagu
Laevakinnistusraamatu asendusregistriosa avamine

§ 235.Asendusregistriosa avamine

(1) Registriosahävimise korral algatatakse registrikohtuniku, kohtunikuabi või puudutatudisiku avalduse alusel
asendusregistriosa avamise menetlus.

(2)Kohtuniku või kohtunikuabi avaldus on lihtkirjalik, kuid peab olema varustatudregistriosakonna pitseriga
ning selle esitamine tuleb märkidalaevakinnistuspäevikusse.
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(3)Avalduses näidatakse ära asendusregistriosa avamise vajadus ningasendusregistriossa kavandatud kande sisu
ning laeva registrinumber.

(4) Lõikes3 nimetatud avalduse sisu avaldab registriosakond vähemalt kolm kuud enneasendusregistriosa
avamise otsustamist ametlikus väljaandes «AmetlikudTeadaanded».

(5) Lõikes3 nimetatud avalduse kinnitatud väljatrükk saadetakse viivitamatult pärastesitamist kõigile
laevakinnistusraamatusse kantud isikutele.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

10.jagu
Muutmiskannete menetluserisused

§ 236.Varasema kande või märke kehtetuks märkimine

(1) Kuikanne või märge kaotab hilisema kande tõttu tähenduse, siis näidataksehilisemas kande- või
kinnistamisotsuses, et tähenduse kaotanud varasem kannevõi märge märgitakse kehtetuks.

(2)Registrikaardi 1. ja viimasesse veergu kantud andmeid ei märgita ettevõtja,filiaali, mittetulundusühingu või
sihtasutuse registrist kustutamiselkehtetuks.

§ 237.Iseseisva tähenduseta muutmiskande kehtetuks märkimine

Kuihilisemal kandel või selle osal ei ole iseseisvat tähendust ning tema sisuks onüksnes varasema kande või
märke kehtetuks tunnistamine, siis sätestataksekande- või kinnistamisotsuses, et kehtetuks tuleb märkida ka
hilisem kanne võiselle osa ise.

§ 238.Üksikettevõtja vahetumine registrikaardil

(1) Kuifüüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte omandaja soovib end «Äriseadustiku» § 8lõike 3 või 4 alusel kanda
äriregistrisse ärinime all, mis sisaldab seniseettevõtja ärinime ning see toimub üheaegselt senise füüsilisest
isikustettevõtja kustutamisega, siis ei avata uut registrikaarti, vaid jätkataksesenise ettevõtja registrikaardile
kannete tegemist.

(2)Registrikaardi 5. veergu märgitakse ärinime edasikasutamise õiguslik alus.

(3) Lõiget1 ei kohaldata, kui senise ettevõtja registrikaart on juba suletud. Lõikes 2nimetatud märkus tehakse sel
juhul uuele registrikaardile.

§ 239.Kommertspandi järjekohtade muutmine ilma kandeavalduseta

(1)Eesmise järjekohaga kommertspandi kustutamisel, kui pandipidajate kokkuleppelei ole teisiti otsustatud ja
avaldatud, teeb registriasja menetleja ilmaavalduseta kande, milles vähendab järgmiste pantide järjekohti ühe
arvu võrra.

(2) Lõiget1 kohaldatakse ka siis, kui korraga registriosakonnas menetluses olnud mitmestkommertspandi
registrisse kandmise avaldusest on rahuldatud tagumisejärjekohaga avaldus ning eesmise järjekohaga
kandeavaldusele on järjekohtreserveeritud, kuid jäetakse rahuldamata või võetakse enne kande tegemisttagasi.

§ 2391.Elu- või asukoha või aadressiandmete parandamine

(1) Kuiettevõtja, sihtasutuse, mittetulundusühingu ja filiaali elu- või asukoha võiaadressiandmed muutuvad
ettevõtjast, sihtasutusest, mittetulundusühingust jafiliaalist sõltumatult (näiteks muutub kohanimi või kohaliku
omavalitsuseüksused ühinevad), tehakse vastav parandus registrikaardil koos teisteregistriandmete muutmisega.

(2) Kuilõikes 1 nimetatud andmeid on võimalik parandada automatiseeritud korras, võibelu- või asukoha
või aadressiandmeid registrikaardil parandada ametiülesandekorras ilma kandeavaldust nõudmata ja teisi
registriandmeid muutmata.

(3)Lõigetes 1 ja 2 nimetatud parandusest teatamiseks loetakse andmetekättesaadavaks tegemist Internetis
Justiitsministeeriumi Registrikeskusekodulehel rubriigis „Lihtpäring ja menetlusteave“.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

11. jagu
Muu kohtulahendi alusel kande tegemine
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§ 240.Muu kohtulahendi alusel tehtav kanne

(1)Tsiviil-, kriminaal- või halduskohtumenetluse käigus tehtud kohtulahendi aluseltehakse kanne või märge
kohtunikuabi või registrisekretäri poolt ilma kande-või kinnistamisotsuseta. Infosüsteemi-siseselt tehakse siiski
õiguslikutähenduseta otsus, mida välja ei trükita.

(2) Kuikohtulahendis ei sisaldu kande või märke konkreetset teksti, sõnastab sellekohtunikuabi või
registrisekretär.

(3) Kui kohtulahendmuudab kande või märke kehtetuks, märgitakse see kehtetuks.

(4)Kohtulahendi alusel tehtavas kandes või märkes tuleb näidata lahendi teinudkohtu nimi, lahendi tegemise aeg
ning kohtuasja number, samuti kande või märketeinud kohtunikuabi või registrisekretäri nimi.

(5)Kohtulahendi muutmise või tühistamise kohta tehakse märge samasse veergu, kusasub selle alusel tehtud
kanne või märge.

§ 241.Kohtulahendi alusel kande tegemise aeg

Kuikohtulahend on jõustunud või kuulub kohesele täitmisele, tehakse selle aluselviivitamatult kanne või märge,
kommertspandiregistri ja laevakinnistusraamatupuhul juhinduvalt seadusega sätestatud järjekorrast.

5.peatükk
KANDE- JA KINNISTAMISOTSUSE TÄITMINE

1. jagu
Kandeotsuse täitmine ja kande jõustamine

§ 242.Kandeotsuse täitmise sisu ja vastutus

(1)Kandeotsuse täitmine hõlmab:
1) kande jõustamist;
2) registrikaardi väljatrüki kontrolleksemplari paigutamist toimikute vahelening senise väljatrüki hävitamist;
3) kande aluseks olnud dokumentide toimikusse köitmist ja toimiku sisukorratäiendamist;
4) toimikus säilitatavatesse dokumentidesse vajalike märkuste ja läbijoonimistetegemist;
5) Ametlikes Teadaannetes avaldatavate tekstide avaldamiseks saatmist;
6) asjaosalistele ja vajadusel teistele registriosakondadele lahendi ja kandetegemisest teatamist;
7) toimikute arhiivipidajale andmist või tagastamist;
8) registri- või kaebuste päevikusse vajalike sissekannete tegemist;
9) muid seadusest või käesolevast kodukorrast tulenevaid toiminguid.

(2)Registriasja menetleja peab hoolitsema, et kandeotsuse täitmises osalevadteenistujad teeksid nende
ülesandeks jäetud toimingud õigeaegselt janõuetekohaselt.

(3) Kandejõustanud isikud vastutavad selle eest, et kannete tegemisel peetaks kinnikäesoleva kodukorra §-s 198
ettenähtud järjekorrast.

[RTL 2003, 66, 949– jõust. 1. 06. 2003]

§ 243.Registrikande jõustamine

(1)Registrikande kinnitavad oma salasõnaga kande otsustamiseks pädev isik jakandeotsuse täitjana registrikaardi
kontrolleksemplari välja trükkinudteenistuja.

(2) Kandeotsustamiseks pädev isik võib samaaegselt olla kandeotsuse täitjaks.

(3) Kandeotsustamiseks pädeva isikuna võib kande kinnitada iga registrikohtunik võikohtunikuabi.

(4)Registrisekretär võib registrikande kinnitada nii registrikohtuniku kui kakohtunikuabi asemel, sõltumata
sellest, kas ta ise osales registriasjamenetlemises. Registrisekretär võib samaaegselt olla kandeotsuse täitjaks.

(5)Vajalike salasõnadega kinnitatud kande edastab infosüsteemJustiitsministeeriumi Registrikeskuses hoitavasse
«Äriseadustiku» § 68 lõikes 1nimetatud andmebaasi.

(6)Registrikanne on jõustunud, kui ta on salvestatud «Äriseadustiku» § 68 lõikes 1nimetatud andmebaasis.

(7)Registrikandel on kolmandate isikute suhtes «Äriseadustiku» § 34 lõigetes 2 ja3 ning «Mittetulundusühingute
seaduse» § 80 lõigetes 2 ja 3 ettenähtud avalikusaldatavus hetkest, mil Justiitsministeeriumi Registrikeskus on
Internetis omakoduleheküljel rubriigis «Menetlusteave» teinud kättesaadavaks andmed avalduseesitamise aja
ning kande liigi ja kande tegemise aja kohta («Äriseadustiku» §68 lõige 2).
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(8)Arvutivõrgu kaudu registrikaardi andmete vaatamisel, väljatrükil ning kandeavaldamisel «Ametlikes
Teadaannetes» ei näidata registrikande kinnitanudisikute andmeid.

§ 244.Registrikaardi väljatrüki kontrolleksemplarid

(1)Registrikande jõustumise järel trükitakse välja kõik registrikaardi andmedväljatrüki kontrolleksemplarina.

(2)Väljatrüki teinud teenistuja paigutab uue kontrolleksemplari äri- või avalikutoimiku vahele ning hävitab
senise kontrolleksemplari.

(3)Registriosakonna juhataja võib määrata, et väljatrükk tehakse kahes eksemplarisning teine kontrolleksemplar
paigutatakse registritoimiku vahele.

§- d245 – 246[Kehtetud – RTL 2003, 66, 949– jõust. 1. 06. 2003]

2. jagu
Laevakinnistusraamatu kinnistamisotsuse täitmine

§247. Kinnistamisotsusetäitmise sisu ja vastutus

(1)Kinnistamisotsuse täitmine hõlmab järgmisi toiminguid:
1) kande või märke jõustamine;
2) kande aluseks olnud dokumentide laevatoimikusse köitmine ja toimikusisukorra täiendamine;
3) laevatoimiku dokumentidesse vajalike märkuste ja läbijoonimiste tegemine;
4) laevatoimiku arhiivipidajale andmine või tagastamine;
5) asjaosalistele kande või märke tegemisest teatamine ja selle kohtalaevakinnistuspäevikusse märke tegemine;
6) vajadusel teistele registriosakondadele dokumentide edastamine;
7) muud seadusest või käesolevast kodukorrast tulenevad toimingud.

(2)Registriasja menetleja peab hoolitsema, et kinnistamisotsuse täitmises osalevadteenistujad teeksid kõik nende
ülesandeks jäetud toimingud õigeaegselt janõuetekohaselt.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 2471.Kande jõustamine

(1) Kandejõustab oma digitaalallkirjaga kande otsustamiseks pädev isik.

(2) Kanneon jõustunud, kui see on pärast digitaalallkirjastamist salvestatudlaevakinnistusraamatu andmebaasi.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 248.Järjekohad

(1) Kuiregistriosa ühte jakku tehakse mitu kannet, siis saavad need järjekoha, misvastab avalduste esitamise
ajalisele järjekorrale laevakinnistuspäevikus. Kuiavaldused on esitatud samal ajal, saavad kanded sama
järjekoha.

(2) Kuiregistriosa eri jagudesse tehakse samal päeval mitu kannet, mille avaldusedpolnud esitatud ühel ajal,
tuleb kandes märkida avalduse esitamise ajasttulenev järjekoht teiste samal päeval tehtavate kannete suhtes.

(3)Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui sissekantavatel õigustel ei ole järjekohasuhetvõi kui avaldajad on määranud
kannete järjekohad, mis kajastuvad kande tekstis.

(4)Kandele allakirjutanud isik ja kinnistamisotsuse täitja vastutavad käesolevakodukorra § 198 lõikes 2 ning
käesolevas §-s ettenähtud kannete tegemisekorrast kinnipidamise eest.

§- d249 – 250[Kehtetud - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 251.Märgete tegemine ja kustutamine

(1)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

(2) Kuieelmärge, vastuväide, märkus või keelumärge kaotab kande tegemise tõttutähenduse, tuleb ta kehtetuks
märkida.

(3) Kuieelmärke, vastuväite, märkuse või keelumärkega tagatud asjaõigusekandeavalduses pole märke
kustutamist taotletud, kustutatakse see pärast kandetegemist ametikohustuste korras.
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[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§- d252 – 253[Kehtetud - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

3. – 4.jagu[Kehtetud - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

6. peatükk
MAJANDUSAASTA ARUANNETE LÄBIVAATAMINE

§ 259.Majandusaasta aruannete esitamine ja skaneerimine

(1)Majandusaasta aruanded esitatakse posti teel, digitaalallkirjastatult,registriosakonnas kohapeal või
justiitsministri määratud korras Internetipangakaudu.

(2)Paberil esitatud majandusaasta aruanded tuleb registriosakonnas peale aruandepäevikus arvelevõtmist
registriosakonna juhataja kehtestatud tööjaotus- jaajagraafiku alusel pärast aruande esitamist kahe kuu jooksul
skaneerida.Ärakiri tööjaotus- ja ajagraafikust saadetakse Justiitsministeeriumivabakutsete ja õigusregistrite
talitusele teadmiseks. Aruanded tuleb skaneeridaloetavalt.

(3)Digitaalallkirjastatud või Interneti-panga kaudu esitatakse majandusaastaaruanded Justiitsministeeriumi
Registrikeskuse kodulehekülje kaudu, Registrikeskusteeb aruanded registriosakondadele kättesaadavaks.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 260.Majandusaasta aruannete eelkontroll

(1) Registriosakonnaskohapeal esitatud majandusaasta aruandele tehakse eelkontroll vastuvõtvateenistuja poolt.
Aruannete massilise esitamise perioodil võib eelkontrollistregistriosakonna juhataja korraldusel loobuda, sel
juhul hõlmab käesolevakodukorra §-s 261 sätestatud menetlus ka eelkontrolli.

(2)Eelkontrolli käigus peab dokumentide vastuvõtja kontrollima:
1) aruandes näidatud ärinime (sihtasutuse nime) ja registrikoodi vastavustregistrissekantud andmetele;
2) asjaolu, et majandusaasta aruande kõik koostisosad oleksid olemas(raamatupidamise aastaaruanne,
tegevusaruanne, audiitori järeldusotsus, kuiaudiitorkontroll on kohustuslik ja majandusaasta kasumi jaotamise
ettepanek,kui seadusega nähakse selle esitamine ette);
3) asjaolu, et majandusaasta algus ja lõpp oleksid fikseeritud ningsidevahendid näidatud;
4) asjaolu, et aruandes oleksid olemas aruandeaasta ja sellele eelnevamajandusaasta aruandenäitajad.

(3)Eelkontrolli teostanud teenistuja teeb aruandele allkirjastatud ja kuupäevastatudmärkuse eelkontrolli
läbiviimise kohta teenistuja ning puuduste avastamiselvõib aruande esitajale tagastada.

(4)Avastatud puuduste kohta väljastab teenistuja aruande esitaja soovil õiendi,mis sisaldab:
1) registriosakonna nime;
2) aruande esitaja nime;
3) loetelu eelkontrolli käigus aruandes avastatud puudustest;
4) eelkontrolli teostanud teenistuja ametinimetust, nime, allkirja ning päeva,kuud ja aastat.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 261.Majandusaasta aruannete läbivaatamine

(1)Majandusaasta aruande, filiaali tegevusaruande või nende eraldiesitatud osaantakse kohtunikuabide
tööjaotusplaani kohaselt läbivaatamiseks kohtunikuabilevõi registrisekretärile, kes lisab pärast läbivaatamist
vastuvõtupealdisele omaallkirja ning läbivaatamise päeva, kuu ja aasta.

(2) Lõikes1 nimetatud dokumentide läbivaatamisel peab läbivaataja kontrollima aruandevastavust seaduse
nõuetele, sealhulgas:
1) aruande esitamistähtajast kinnipidamist ning ettenähtud andmete olemasolu;
2) aruande allakirjutamise nõuetest ning «Äriseadustiku» § 15 lõike 2 või«Sihtasutuste seaduse» § 3 lõike 4
nõuetest kinnipidamist;
3) asjaolu, et osaühing, aktsiaselts ega tulundusühistu ei oleks varatu;
4) asjaolu, et osaühingu, aktsiaseltsi ja tulundusühistu netovara (bilansiaktiva miinus passivas näidatud
kohustused) ei oleks langenud alla seadusegalubatud alampiiri;
5) et bilansis ei oleks nullväärtusega kirjeid (v.a juhul, kui eelnevalmajandusaastal oli sellel kirjel nullist erinev
summa);
6) aruandeandmete kokkulangevust registriandmetega (aadress, osa- võiaktsiakapitali suurus, juhatuse ja
nõukogu koosseis jne). Kui aruandes näidatudsidevahendite numbrid ei lange kokku registriosakonnale
varemesitatudsidevahenditega, siis ei loeta seda puuduseks, vaid sidevahendite numbritemuutmisest teatamiseks.

(3)Majandusaasta aruanne vaadatakse läbi viie kuu jooksul selle esitamisest.

[RTL 2005, 81, 1169-- jõust. 24.07.2005]
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§ 262.Hoiatused ja sunnivahendid

(1) Kuiaruande esitamisega hilinetakse või kui aruanne ei sisalda seadusega nõutavaidandmeid, kohaldatakse
sunnivahendina «Äriseadustiku» §-s 71 rahatrahvimääramist. Enne trahvimist võib isikuid hoiatada ja anda
andmete esitamiseksvõi parandamiseks tähtaeg. Samuti talitatakse aruande- ja registriandmetelahknevuse korral,
vajadusel kohaldatakse «Äriseadustiku» § 61.

(2)Majandusaasta aruannete läbivaatamiseks pädev kohtunikuabi või registrisekretärteeb ettevõtjale, kelle
aruanne kuulub kohtunikuabide tööjaotusplaani aluseltema menetlusse, registrist kustutamise hoiatuse, kui
ettevõtja ei oleregistriosakonnale 6 kuu jooksul seaduses sätestatud tähtaja möödumisestesitanud nõutavat
majandusaasta aruannet. Kui ettevõtja ei ole hoiatusessätestatud tähtaja jooksul nõutavat majandusaasta aruannet
esitanud,kohaldatakse «Äriseadustiku» §-des 60 ja 71 ettenähtud abinõusid.

(3) Kuiosaühing, aktsiaselts või tulundusühistu on varatu või kui tema netovara onlangenud alla seadusega
lubatud alampiiri, rakendatakse sobivaidsunnivahendeid, mida seadus võimaldab.

(4) Kuiisikut ei ole trahvi maksmisest hilisema kohtumääruse alusel vabastatud, tuleb«Äriseadustiku» § 71
alusel tehtud trahvimääruse täitmist kontrollida,kontrollimise tulemuste arvestust pidada ning infosüsteemi-
sisesed trahviolekud infosüsteemi sisestada.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

7. peatükk
TOIMIKUD

§ 263.Äritoimik

Ettevõtjaja filiaali äritoimikusse köidetakse dokumendid, mille esitamineregistriosakonnale on seaduses ette
nähtud, sealhulgas:
1) avaldus, samuti avalduse muutmise või tagasivõtmise avaldus ningkommertspandiregistri avaldusele lisatud
pantija või pandipidaja nõusolek kandetegemiseks;
2) avaldusele lisatud koosoleku protokoll või hääletusprotokoll, mis onavalduse aluseks;
3) asutamisleping või asutamisotsus, samuti selle muutmise kokkulepe või otsus;
4) põhikiri;
5) juhatuse liikmete, nõukogu liikmete, audiitori ja revidentide ningpankrotitoimkonna liikmete andmed;
6) allkirjanäidised;
7) panga teatis osa- või aktsiakapitali sissemakse kohta;
8) mitterahalise sissemakse tegemisel – sissemakse üleandmise leping jasissemakse väärtust tõendavad
dokumendid;
9) audiitori arvamus mitterahalise sissemakse hindamise kohta;
10) kui mitterahaliseks sissemakseks on kinnisasi või registreerimisele kuuluvvallasasi – väljavõte
kinnistusraamatust või vallasasja registrist;
11) majandusaasta aruanne;
12) avaldusele allakirjutamiseks antud volikiri;
13) tegevusluba (litsents), kui selle esitamine on nõutav;
14) kommertspandileping ning selle muutmise kokkulepped;
15) muud seaduse alusel esitatud dokumendid;
16) dokumendid, mida registriosakond on välja nõudnud «Äriseadustiku» § 32alusel.

§ 264.Mittetulundusühingu avalik toimik

Mittetulundusühinguavalikku toimikusse köidetakse dokumendid, mille esitamine registriosakonnaleon seaduses
ette nähtud, sealhulgas:
1) kandeavaldus, samuti avalduse muutmise avaldus;
2) asutamisleping, samuti selle muutmise kokkulepe;
3) põhikiri;
4) andmed juhatuse ja pankrotitoimkonna liikmete kohta;
5) kandeavaldusele allakirjutamiseks antud volikiri;
6) registriosakonna nõudmisel esitatud andmed mittetulundusühingu liikmeskonnakohta;
7) dokumendid, mida registriosakond on välja nõudnud «Äriseadustiku» § 32alusel.

§ 265.Sihtasutuse avalik toimik

Sihtasutuseavalikku toimikusse köidetakse dokumendid, mille esitamine registriosakonnaleon seaduses ette
nähtud, sealhulgas:
1) kandeavaldus, samuti avalduse muutmise avaldus;
2) asutamisotsus, samuti selle muutmise otsus; asutamisotsust asendavnotariaalselt tõestatud testament;
3) põhikiri;
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4) panga teatis sihtasutusele üleantud raha kohta;
5) sihtasutusele üleantud kinnisasja või registrisse kantava vallasasja puhul –väljavõte kinnistusraamatust või
vastavast registrist;
6) juhatuse, nõukogu ja pankrotitoimkonna liikmete ja audiitori andmed;
7) notariaalselt kinnitatud allkirjanäidised;
8) kandeavaldusele allakirjutamiseks antud volikiri;
9) dokumendid, mida registriosakond on välja nõudnud «Äriseadustiku» § 32alusel.

§ 266.Registritoimik

Ettevõtja,filiaali, mittetulundusühingu ja sihtasutuse registritoimikusse köidetaksedokumendid, mis ei kuulu äri-
või avalikus toimikus säilitamisele, sealhulgas:
1) tõend riigilõivu tasumise kohta;
2) kandeotsus (köitma ei pea jaatavat kandeotsust, välja arvatud kuikandeotsuses sisaldub avalduse rahuldamise
seisukohast olulisi asjaolusid);
3) kohtumäärused;
4) kirjavahetus (postiümbrikut säilitatakse toimikus, kui ainult sellel onvajalikku teavet, näiteks aadress või
postitamiskuupäev).

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 267.Laevatoimik

(1) Laevatoimikusseköidetakse kinnistatud laeva kohta säilitatavad dokumendid.

(2)Lipudokumendi, samuti laevakinnistusraamatust kustutamise tõendi väljastamiselköidetakse laevatoimikusse
selle kinnitamata ärakiri. Kui väljastatakse uuslipudokument seoses registriandmete muutumisega (§ 52 lõige 2),
siiskriipsutatakse eelmise lipudokumendi ärakiri kahe punase diagonaaljoonega läbi.

(3) Kuiväljastatakse uus lipudokument seoses eelmise kadumise, hävimise võikasutuskõlbmatuks muutumisega
(§ 52 lõige 3), siis kriipsutatakse eelmiseärakiri kahe punase diagonaaljoonega läbi ning tehakse sellele
märkusoriginaali kadumise, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise kohta. Samamooditalitatakse
kasutamiskõlbmatuks muutunud lipudokumendi originaaliga, kui see onregistriosakonnale tagastatud.

§ 268.Toimiku väliskaane tähistus

Toimikuväliskaanele märgitakse:
1) registriosakonna nimetus;
2) toimiku liik;
3) ettevõtja või filiaali ärinimi või mittetulundusühingu, sihtasutuse võilaeva nimi;
4) registrikood, laeval registrinumber;
5) registriasja number;
6) käesoleva kodukorra § 272 lõikes 3, §-s 276, § 277 lõigetes 1–3, §-s 279nimetatud märkused ja joonimised.

§ 269.Toimiku sisukord

(1)Toimikus säilitatavate dokumentide kohta peetakse toimikus sisukorda.

(2) Kande-või kinnistamisotsuse täitmisel tõmmatakse otsuse tegemise aluseks olnuddokumentide kohta
sisukorda tehtud sissekande lõppu vahejoon, et eristada neidhiljem esitatud dokumentidest.

§ 270.Väljatrüki kontrolleksemplari säilitamine toimikus

(1) Äri-ja avaliku toimiku vahel säilitatakse registrikaardi väljatrükikontrolleksemplari; registriosakonna
juhataja määramisel võib täiendavatkontrolleksemplari säilitada ka registritoimiku vahel.

(2) Kuiettevõtja või filiaali kohta on avatud kommertspandiregistri registrikaart,siis tuleb säilitada ka selle
väljatrüki kontrolleksemplari.

(3)[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

(4)Kandeotsuse täitnud teenistuja teeb kande jõustumise järel uue väljatrüki,paigutab selle toimikusse ning
samaaegselt hävitab senise väljatrüki.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 271.Lehtede nummerdamine

(1)Dokumendid köidetakse toimikusse esitamise järjekorras ning nummerdatakselehtede kaupa.

(2)Numeratsioon läbib ühe ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu, sihtasutuse jalaeva kohta avatud kõiki
samaliigilisi toimikuid.
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(3)Toimiku sisukorda (§ 269) ning registrikaardi või registriosa väljatrükke (§270) ei nummerdata.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 272.Uue toimiku avamine sama objekti kohta

(1) Kuitoimikusse on köidetud 200 lehte, avatakse uus toimik.

(2) Onlubatud eraldi toimiku avamine mahukate dokumentide tarvis (näiteks eraldiäritoimiku avamine ettevõtja
majandusaasta aruannete tarvis).

(3) Kuiühe ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu, sihtasutuse või laeva kohta onrohkem kui üks samaliigiline
toimik, siis tuleb nad nummerdada ja säilitadakoos. Toimiku järjekorranumber märgitakse väliskaanele.

(4) Kui onavatud uus toimik, märgitakse eelmise toimiku väliskaanele piirdaatumid:esimese ja viimase toimikus
säilitatava dokumendi registriosakonda saabumisepäev, kuu ja aasta.

(5)Eelmise toimiku tagumisele sisekaanele märgib uue toimiku avanud teenistuja,mitu nummerdatud lehte
milliste järjekorranumbritega antud toimikus asub.(Näide: «Käesolevas toimikus on 50 (viiskümmend)
nummerdatud lehtejärjekorranumbritega 32–81.»)

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 273.Mitut toimikut puudutava dokumendi säilitamine

(1) Kui üksja sama registriosakonnas säilitatav dokument puudutab mitut ettevõtjat,filiaali,
mittetulundusühingut, sihtasutust või laeva, säilitatakse ühestoimikus dokumendi originaal, teistes kinnitatud
ärakirjad koos viitega,millises toimikus on originaaldokument.

(2)Ärakirjad kinnitab toimikut köitev teenistuja, varustades nad oma allkirja janime ning pitseri ja kuupäevaga.
Kinnitamist ei kanta tutvumise ja ärakirjaderaamatusse.

§ 274.Dokumentide säilitamine elektroonilisel kujul

(1)Registriosakond võib paberkandjal esitatud dokumendi hävitada, kui:
1) see on korrektselt skaneeritud;
2) sellest on võimalik tellida väljatrükki;
3) sellega kohapeal tutvumine võib toimuda arvutikuvaril esitamisena võiväljatrüki vaatlemisega.

(11)Kui dokument esitatakse registriosakonda digitaalallkirjastatult, salvestataksesee registriosakonna
kettamassiivile vastava registri (äriregistri,mittetulundusühingute ja sihtasutuste või kommertspandiregistri)
kataloogi.

(12)Digitaalallkirjastatult esitatud dokument nimetatakse kettamassiivilarhiveerimiseks ümber, kajastades
dokumendi faili nimetuses juriidilise isikuregistrikoodi, registriosakonda laekumise aasta, kuu ja päeva ning
dokumendinimetuse, näiteks: 10000000_2005_05_05_põhikiri.

(13)Arhiveerimiseks ümbernimetatud dokumendi faili nimetus sisestatakse lõikes 12sätestatud kujul
registripäeviku märkuste lahtrisse.

(14)Laevakinnistusraamatu puhul salvestatakse digitaalallkirjastatult esitatuddokument
laevakinnistuspäevikusse.

(2) Vastavatoimiku sisukord peab sisaldama registriosakonna ametniku allkirjaga kinnitatudja kuupäevastatud
viidet sellele, kus asub elektroonilisel kujul hoitavdokument.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 275.Üksnes registritoimiku avamine

Kuiesmakandeavaldus jäetakse rahuldamata või võetakse enne otsuse tegemist tagasi,siis säilitatakse kõiki selle
ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu võisihtasutuse dokumente tema kohta avatud registritoimikus.

§ 276.Ärinime ja nime parandamine toimiku kaanel

Kuitoimiku väliskaanele kantud ärinimi või nimi muutus (sh ettevõtjaümberkujundamise käigus), siis tõmbab
toimiku köitja toimikukaanel vana ärinimevõi nime maha ja kirjutab uue.
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§ 277.Kustutamiskande järgne toimiku tähistamine

(1) Kuiettevõtja, filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus või laev kustutatiregistrist, siis kriipsutab
toimiku köitja toimiku esimese väliskaane kahediagonaaljoonega läbi ja märgib kaanele, et ettevõtja,
filiaal,mittetulundusühing, sihtasutus või laev on registrist kustutatud.

(2) Kuikustutamiskanne tehti seoses ühinemise või jagunemisega, siis märgitakse ära kaühendava või ühinemise
käigus tekkinud või omandava ühingu või sihtasutuseärinimi või nimi ja registrikood.

(3)Kustutamiskande tegemise järel märgitakse vastava toimiku väliskaanelepiirdaatumid: esimese ja viimase
toimikus säilitatava dokumendiregistriosakonda saabumise kuupäev ja aasta.

(4)Toimiku tagumisele sisekaanele märgib vastav teenistuja, mitu nummerdatud lehtemilliste
järjekorranumbritega antud toimikus asub. (Näide: «Käesolevastoimikus on 50 (viiskümmend) nummerdatud
lehte järjekorranumbritega 47–96.»)

§ 278.Kustutatud toimikute teistest eraldamine

Kustutatudtoimikuid hoitakse kehtivatest toimikutest eraldatuna.

§ 279.Ühinemise ja jagunemise käigus kustutatud toimikute hoidmine

Ühinemise,jagunemise käigus kustutatud ühingute ja sihtasutuste toimikud hoitakse koosühendava, ühinemise
käigus asutatud, omandava või jagunemise käigus asutatudühingu või sihtasutuse toimikutega, tehes nende
väliskaanele selgitavadmärkused.

§ 280.Kande teistsuguse sõnastuse märkimine

Kuikandeavalduses, põhikirjas, asutamislepingus või muus lisatud dokumendis toodudandmed ei
vasta registrikandele kas avalduse osalise rahuldamise tõttu võiotsuse teistsuguse sõnastuse tõttu ning
nendest ärakirjade väljastamine olekseksitav, siis peab registriasja menetleja vastava dokumendi juurde
tegemasellekohase märkuse.

§ 281.Tähenduse kaotanud dokumendi läbijoonimine

(1) Kuitoimikusse köidetakse uus dokument, mille tõttu varem toimikusse köidetuddokument kaotab tähenduse
ning sellest ärakirjade väljastamine oleks eksitav(põhikiri, nõukogu liikmete nimekiri, audiitorite nimekiri,
sidevahendite numbridjms), siis joonitakse tähenduse kaotanud dokument kahe diagonaaljoonega läbi.

(2) Lisakstähenduse kaotanud dokumendi läbijoonimisele märgitakse sellele uue dokumendiasukoht toimikus.
(Näide: «Uus põhikirja tekst asub 45.–49. lehel.»)

§ 282.Avalduse rahuldamata jätmise otsuse aluseks olnud dokumentide läbijoonimine

Avalduserahuldamata jätmise otsuse tegemise korral tehakse vastavale kande- võikinnistamisavaldusele ja
sellele lisatud dokumentidele märkus selle kohta, etnende alusel ei ole kannet või märget tehtud.

§ 283.Märkuse allakirjutamine

Käesolevaspeatükis nimetatud märkusele, mis tehakse toimikudokumenti, lisab märkusetegija oma allkirja,
ameti ning märkuse tegemise päeva, kuu ja aasta.

§ 284.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

8. PEATÜKK

TEHNILISEDABIREGISTRID

1. jagu
Üldsätted

§ 285.Tehniliste abiregistrite pidamine

Registripäevikut,laevakinnistuspäevikut, majandusaasta aruannete päevikut, tutvumise jaärakirjade raamatut
ning arhiivipäevikut ja kaebuste päevikut peetakseelektroonilise infosüsteemi osana.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 286.[Kehtetu - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

2. jagu
Registripäevik
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§ 287.Dokumentide registripäevikusse kandmise järjekord

(1)Kandeavalduste ning muude toimikusse köidetavate dokumentide esitaminemärgitakse registripäevikusse
esitamise järjekorras.

(2) Postiteel saabunud kommertspandiregistri dokumendid loetakse üheaegselt esitatuksning kantakse
registripäevikusse sel päeval saabunud dokumentidest kõigeviimasena.

§ 288.Registripäeviku sisu

Registripäevikkajastab andmeid registriasjade menetlemise kohta. Vastutav teenistuja märgibregistripäevikusse,
kui infosüsteem ise neid ei genereeri, infosüsteemisettenähtud andmed, sealhulgas:
1) dokumendi vastuvõtmise kuupäev ning kommertspandiregistri avalduse puhul kakellaaeg (see peab kattuma
vastuvõtupealdise andmetega);
2) ettevõtja või filiaali ärinimi, mittetulundusühingu või sihtasutuse nimi,kelle kohta dokumendid esitati;
registripiirkonna vahetuse korral karegistrikood ning korduva registripiirkonna vahetuse korral ka
senineregistriasja number;
21) kandeavalduse notariaaltoimingu kood (aastaarv – kaks viimastnumbrit; notari identifikaator – kaks tähte;
notariaalaktis või -märkes fikseeritudametitoimingu number – kuni kümme numbrit. Näide: 04/AB/123456).
3) dokumendi esitaja andmed või kui dokument on saabunud posti teel, siissellekohane märge;
4) tasutud riigilõivu suurus;
5) kandeavaldusele lisatud dokumentide loetelu;
6) enne kandeotsuse tegemist täiendavalt toodud dokumentide loetelu ja nendeesitamise kuupäev;
7) lahendi, kande ja hoiatuse tegemise, sh määruse ja hoiatusega antudtähtajad;
8) dokumentide vastuvõtja ja registriasja menetleja isikuandmed;
9) andmed lahendist, kandest ja hoiatusest asjaosalistele teatamise kohta ningteatamise nurjumise kohta
(postitatud teate tagastamine);
10) käesoleva kodukorra 4. peatüki 5. jaost tulenevad dokumentide edastamise javastuvõtmise andmed.

[RTL 2004, 89, 1403– jõust. 5.07.2004]

3. jagu
Laevakinnistuspäevik

§ 289.Dokumentide laevakinnistuspäevikusse kandmise järjekord

(1)Laevakinnistusraamatu avalduste esitamine märgitakse laevakinnistuspäevikusse esitamisejärjekorras.

(2) Kuisama isik esitab korraga mitu avaldust, loetakse nad üheaegselt esitatuks ningkantakse
laevakinnistuspäevikusse sama kellaajaga.

(3) Postiteel saabunud dokumendid loetakse üheaegselt esitatuks ning kantakselaevakinnistuspäevikusse sel
päeval saabunud dokumentidest kõige viimasena.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 290.Laevakinnistuspäeviku sisu

Laevakinnistuspäevikkajastab andmeid laevakinnistusasjade menetlemise kohta. Vastav teenistujamärgib
laevakinnistuspäevikusse, kui infosüsteem ise neid ei genereeri,infosüsteemis ettenähtud andmed, sealhulgas:
1) dokumendi laevakinnistuspäevikusse sisestamise kuupäeva ja kellaaja;
2) avalduse liigi;
3) avalduse ja kaebuse esitamise viisi;
4) kaebuse sisu ja menetlemise käigu;
5) registriasja menetleja ja alammenetleja;
6) avalduse ja kaebuse esitaja;
7) esitatud dokumendid, sealhulgas dokumendi tõestanud notari nime ja temaametitoimingute raamatu registri
numbri või dokumendi esitanud kohtutäiturinime, dokumendi allkirjastamise päeva, kuu ja aasta;
8) laevaga seotud isikud (omanik, hüpoteegipidaja jne);
9) laeva või ehitatava laeva andmed;
10) tasutud riigilõivu summa.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

4. jagu
Majandusaasta aruannete päevik

§ 291.Majandusaasta aruannete päeviku pidamine
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(1)Majandusaasta aruannete päevikusse märgitakse infosüsteemis ettenähtud andmedpaberkandjal ja
elektrooniliselt esitatud majandusaasta aruannete esitamise jaläbivaatamise kohta.

5. jagu
Tutvumise ja ärakirjade raamat

§ 292.Tutvumise ja ärakirjade raamatu pidamine

Tutvumise jaärakirjade raamatusse märgitakse infosüsteemis ettenähtud andmed:
1) registri- ja laevatoimikuga, tehnilise abiregistriga tutvumise kohta;
2) kinnitatud väljatrüki ja ärakirja väljastamise kohta;
3) kinnitamata ärakirja või väljatrüki väljastamisel registri- jalaevatoimikust ning tehnilisest abiregistrist;
4) registrikande puudumise või muutmatuse tõendi väljastamise kohta.

§ 293.Registriga tutvumise ja ärakirjade raamatu andmed

Tutvumistvõimaldanud, ärakirja, väljatrüki või tõendi väljastanud teenistuja kannabtutvumise ja ärakirjade
raamatusse infosüsteemis ettenähtud andmed, sealhulgas:
1) tutvumise või väljastamise päev, kuu ja aasta;
2) objekt, mille dokumentidega tutvuti või mille kohta ärakiri, väljatrükk võitõend väljastati;
3) tutvuja või tellija nimi;
4) viide isikut või ametit tõendavale dokumendile, mille punktis 3 nimetatudisik esitas;
5) märge ärakirja või väljatrüki õigsuse kinnitamise kohta;
6) tasutud riigilõivu summa;
7) sissekande tegija nimi.

§ 294. Ärakirjadeja väljatrükkide eest riigilõivu tasumise tõendite säilitamine

Ärakirjadeja väljatrükkide eest riigilõivu tasumise tõenditele märgitakse tutvumise jaärakirjade raamatu
sissekande järjekorranumber ning neid säilitataksejärjekorranumbrite järgi arhiivis või asjaomase registri- või
laevatoimikuvahel.

6. jagu

[Kehtetu -RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

9. peatükk
INFOSÜSTEEM

1. jagu
Üldsätted

§ 296.Infosüsteemi koosseis

(1)Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ningkommertspandiregistri andmebaasid
kohtute registriosakondades ning vastavkeskandmebaas Justiitsministeeriumi Registrikeskuses ja
laevakinnistusraamatuandmebaas Justiitsministeeriumi Registrikeskuses moodustavad ühtseinfosüsteemi.

(2) Kohturegistriosakondade keskandmebaasi ja laevakinnistusraamatu andmebaasi
haldamistJustiitsministeeriumi Registrikeskuses reguleeritakse eraldi määrusega.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 297.Infosüsteemi töö tagamine

(1)Infosüsteemi halduri, spetsiaaltarkvara tugiisiku ning kohtserveri andmehaldurija hooldaja ülesandeid täidab
Justiitsministeeriumi Registrikeskus, tagadesmuuhulgas infosüsteemi kasutajate andmete lisamise, muutmise ja
tühistamisening infosüsteemi uuenduste sisseviimise kohtserveritesse.
(2) Üldise kasutajatoe, kohtserverite varukoopiate tegemise ningregistriosakondade ja keskandmebaasi vahelise
digitaalse andmeside tagabJustiitsministeeriumi üldosakond Justiitsministeeriumi haldusala jaokskehtestatud
üldises korras.

[RTL 2003, 6, 52- jõust. 17. 01. 2003]

2. jagu
Andmekaitse

§ 298.Andmekaitsenõuded

Registriosakonnainfosüsteemi kasutaja on kohustatud:
1) infosüsteemi sisenemiseks sisestama oma kasutajatunnuse ja salasõna;
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2) töökohalt lahkudes, sh ka lühiajalise lahkumise korral, sulgemainfosüsteemile ligipääsu selliselt, et avamiseks
tuleb uuesti sisestadakasutajanimi ja salasõna;
3) tagama oma salasõnade salastatuse;
4) järgima infosüsteemi ning riist- ja tarkvara kasutamisjuhendi nõudeid;
5) vältima pädevusevälist andmete infosüsteemi sisestamist ning sisestatud andmeterikkumist, hävimist ning
pädevusevälist muutmist ja kustutamist;
6) vältima kõrvaliste isikute juurdepääsu infosüsteemile ja registriosakonnariistvarale;
7) takistama infosüsteemi sisestatud andmetega pädevusevälist tutvumist,kopeerimist ning ülekandmist;
8) võtma tarvitusele abinõud, et andmete edasiandmisel andmesidevahenditega,samuti andmekandjate
transportimisel ei toimuks registriandmetega tutvumist,nende kopeerimist, muutmist ja kustutamist;
9) kui õigesti sisestatud salasõna ei võimalda infosüsteemi kasutada, teatamasellest viivitamatult
Justiitsministeeriumi Registrikeskusele;
10) mitte paigaldama (installeerima) arvutisse iseseisvalt uut tarkvara.

§ 299.Teenistuslikul otstarbel kasutamise nõue

Registriosakonnainfosüsteemi salvestatud andmeid, registriosakonnas paigaldatud riist- jatarkvara ning
ametialast ligipääsu teistele andmekogudele (Eesti väärtpaberitekeskregistrile, rahvastikuregistrile,
karistusregistrile jne) võib kasutadaüksnes teenistuslikul otstarbel.

§ 300.Programmioperatsioonide vastavus ametipädevusele

Kasutajanimening salasõna sisestamine peab võimaldama teha selle sisestajal infosüsteemisüksnes tema
ametipädevusele vastavaid tööoperatsioone.

§ 301.Salasõna andmine

(1)Registriosakonna uue teenistuja tööleasumisel teeb JustiitsministeeriumiRegistrikeskus talle teatavaks
isiklikud salasõnad infosüsteemi sisenemiseksning lahendite ja kannete kinnitamiseks.

(2)Salasõna saanud teenistuja on kohustatud esialgse salasõna viivitamatult väljavahetama.

(3) Salasõnateisele isikule teatavakstegemine ning teise isiku poolt kasutamine on keelatudning seda loetakse
raskeks distsiplinaarsüüteoks.

(4)Laevakinnistusraamatu infosüsteemi sisenemine toimub teenistuja isikutunnistuseabil infosüsteemi
kasutajajuhendi kohaselt.

(5)Laevakinnistusraamatu infosüsteemi kasutajad määrab ja kustutabJustiitsministeeriumi Registrikeskus või
Justiitsministeeriumi Registrikeskuseloal registriosakonna juhataja, lähtudes infosüsteemi kasutajajuhendist.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 302.Salasõna muutmine

(1)Registriosakonna infosüsteemi kasutaja võib oma salasõna ise muuta ning kordkvartalis on ta kohustatud oma
salasõna muutma.

(2) Salasõnapeab koosnema 6 kuni 8 märgist, vähemalt 2 neist peavad olema numbrid.Salasõnaks ei või olla
sama teenistuja kasutajanimi, tema nimi või sünniaeg.

§ 303.Andmekaitsenõuete rikkumise avastamine

(1) Kuisalasõna on teistele isikutele teatavaks saanud või on tekkinud sellekohanekahtlus, määrab
registriosakonna juhataja salasõna muutmise.Justiitsministeeriumi Registrikeskus võib sellisel juhul ette
hoiatamatateenistuja kasutajaõigused peatada.

(2) Igateenistuja on kohustatud viivitamatult teatama registriosakonna juhatajale, kuiisikud, kellel puudub
selleks vastav luba, kasutavad või üritavad kasutadaregistriosakonna riistvara.

(3)Eksimused andmekaitsenõuete vastu peab registriosakonna juhataja dokumenteerimaja rakendama
asjakohaseid meetmeid.

(4)Raskete rikkumiste korral, näiteks arvutivõrku sissemurdmisel, andmetehävimisel või hävitamisel, tuleb
viivitamatult informeeridaJustiitsministeeriumi Registrikeskust, et kõrvaldada oht ja rakendadavastumeetmeid.

§ 304.Andmete arhiveerimine
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Igatööpäeva lõpul tuleb infosüsteemi salvestatud andmestik salvestadaarhiveerimisseadmele ja hoida vähemalt
ülejärgmise tööpäeva lõpuni selleksmääratud seifis.

§ 305.Täiendavad andmekaitsenõuded

Vajadusekorral kehtestab registriosakonna juhataja arvutiandmete kaitse täiendavadorganisatsioonilised nõuded
ning informeerib nendest asjassepuutuvaidteenistujaid allkirja vastu.

3. jagu
Andmetöötluse lisatoimingud

§ 306.Kandeliigi sisestamine

(1)Registriosakonna teenistuja sisestab infosüsteemi-sisese märke kandeliigi kohtakandedokumentide
vastuvõtmisel, registripäeviku või laevakinnistuspäeviku

täitmiselvõi hiljemalt otsuse koostamisel.

(2)Menetleja peab enne lahendi kinnitamist kontrollima sisestatud kandeliigiõigsust.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 307.Seisundi määratlemine

Kandeliigialusel määratleb infosüsteem kandeobjekti menetlusliku seisundi (registrissekantud, pankrotis,
kustutatud jne).

§ 308.Lahendi liigi sisestamine

Menetlejasisestab lahendit koostades infosüsteemi-sisese märke lahendi liigi kohta.

§ 309.Tulundusühistu ja mittetulundusühingu alaliigi sisestamine

(1)Menetleja sisestab lahendi koostamisel informatiivse märke tulundusühistualaliigi kohta.

(2)Menetleja sisestab lahendi koostamisel informatiivse märke mittetulundusühingualaliigi kohta, kui tegemist
on eriseaduse alusel tegutseva ühingu liigiga.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 310.Kohakoodi sisestamine

(1) Elu-või asukoha ja aadressi sisestamisel ei tohi piirduda üksnes tekstilisesisestusega. Tingimata sisestatakse
Eesti ametliku haldus- ja asustusüksusteklassifikaatori kõige madalama taseme kood, mida on võimalik valida.
(Näide:registrikande tegemisel piisaks valla tasemest, aga kui on teada asula, siisvalitakse asulataseme kood.)

(2) Eritihoolikalt tuleb koodi õigsust kontrollida siis, kui kohanimi onklassifikaatoris kasutusel rohkem kui üks
kord (näiteks nii asula kui ka vallavõi maakonna nimena).

(3) Kuielu- või asukoht on välismaal, valitakse välisriigi kood, muud andmedsisestatakse tekstina.

§ 311.Registrikaardiväliste andmete sisestamine

(1)Infosüsteemi sisestatakse:
1) osaühingu, aktsiaseltsi, Euroopa äriühingu ja sihtasutuse asutajad –asutamislepingu või -otsuse alusel;
2) tulundusühistu asutajad, kui ühistu liikmeid ei kanta registrikaardile –asutamislepingu alusel;
3) osaühingu osanikud, kui osad ei ole registreeritud Eesti väärtpaberitekeskregistris – osa võõrandamislepingu
ärakirja, osakapitali suurendamise javähendamise otsuse alusel. Kui osanike andmed infosüsteemis
puuduvad,sisestatakse need majandusaasta aruandele lisatud osanike nimekirja alusel;
4) äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmed – äriühingu või sihtasutuseesitatud dokumendi alusel;
5) pankrotitoimkonna liikmed – pankrotihalduri esitatud nimekirja alusel;
6) tulundusühistu revisjonikomisjoni liikmed või revidendid – ühistu esitatuddokumendi alusel;
7) äriühingu ja sihtasutuse audiitorid – äriühingu või sihtasutuse esitatuddokumendi alusel;
8) usulise ühenduse liikmeskogudused – ühenduse esitatud dokumendi alusel;
9) kohaliku omavalitsuse üksuste liitude liikmed – liidu esitatud nimekirja võiteate alusel;
10) hooneühistu liikmed ja andmed nende liikmesuse kohta vastavalt„Hooneühistuseaduse“ § 6 lõigetes 2 ja 3
sätestatule – hooneühistu või notariesitatud andmete alusel;
11) hooneühistule kuuluvad hooned kui vallasasjad – hooneühistu või notariesitatud dokumendi ja ehitisregistri
andmete alusel.

(2)Osaühingu ja aktsiaseltsi asutaja andmete sisestamisel toimub selle isikuosanikuks või aktsionäriks
märkimine automaatselt.
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(3)Isikuandmetena sisestatakse:
1) ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi, isikukood (sellepuudumisel sünniaeg) või registrikood ning
elu- või asukoht;
2) lõike 1 punktides 1–3 nimetatud isikute puhul ka sissemakse suurus;
3) lõikes 1 punktides 3–10 nimetatud rolli tekkimise ja lõppemise aeg.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 3111.Isikukoodi avaldamine

Infosüsteemisisestatud isikukoodi võib registriosakond avaldada:
1) Ametlikele Teadaannetele avaldamiseks saadetud teate tekstis, kui teadesisaldab informatsiooni isiku kohta,
kelle andmed on kantud registrikaardile;
2) muudel seaduse või määrusega ettenähtud juhtudel.

[RTL 2004, 89, 1403– jõust. 5.07.2004]

§ 312.Vastuvõetud dokumentide skaneerimine

(1)Järgmised paberdokumendid skaneeritakse ja edastatakse digitaalseltJustiitsministeeriumi Registrikeskusele:
1) äriühingute, filiaalide ja sihtasutuste majandusaasta aruanded;
2) põhikirjad;
3) erakondade programmid;
4) ärikeelu kohta tehtud kohtulahendid;
41) äriühingute vahebilansid, lõppbilansid ja vara jaotusplaanid;
42) pankrotimenetluse lõpparuanded;
5) muud dokumendid registriosakonna juhataja määramisel.

(2)Skaneerimisel ja digitaalsel edastamisel lähtutakse JustiitsministeeriumiRegistrikeskuse antud tehnilisest
juhendist.

[RTL 2004, 89, 1403– jõust. 5.07.2004]

§ 313.Trahvi oleku sisestamine

Registriosakonnatööjaotuskorra alusel määratud teenistuja sisestab infosüsteemi-sisese märkeregistriosakonna
määratud rahatrahvi oleku kohta.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 3131.Ingliskeelsete väljade täitmine laevakinnistusraamatu infosüsteemis

Registriosakonnateenistuja täidab laevakinnistusraamatu infosüsteemis lisaks andmetepõhiväljadele ka
ingliskeelsed väljad, kui nende täitmine on ette nähtud.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 314.Andmesisestuse korrektsuse kontroll

(1)Justiitsministeeriumi Registrikeskus jälgib registriosakondade andmesisestusekorrektsust ning teatab
avastatud puudustest registriosakonnale.

(2)Registriosakonna juhataja määratud teenistujad parandavad andmesisestusepuudused, mida on võimalik ilma
lahendi ja kande sisu muutmata parandada.

4. jagu
Andmevahetus ja -kasutus

§ 315.Infosüsteemi väliskasutajad

Teisteandmekogude pidajad, muud asutused ja kolmandad isikud kasutavad arvutivõrgukaudu äriregistri,
mittetulundusühingute ja sihtasutuste ningkommertspandiregistri keskandmebaasi Justiitsministeeriumi
Registrikeskuses;registriosakonna kohtserverile juurdepääsu ei võimaldata.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 316.Rahvastikuregistri andmete kasutamine
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Registriosakondkontrollib, kui see on tehniliselt võimalik, arvutivõrgu kaudurahvastikuregistri andmeid:
1) kui tekib kahtlus registriosakonnale esitatud isikuandmete õigsuses;
2) pankrotihalduri ja ajutise halduri isikukoodi ja elukoha väljaselgitamiseks,kui seda pole kohtulahendis
märgitud;
3) registrikande-väliste isikute puuduvate isikukoodide ja elukohtadeväljaselgitamiseks;
4) laevakinnistusraamatusse kantavate isikute isikukoodide ja elukohtadekontrollimiseks.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 317.Karistusregistri andmete kasutamine

Registriosakondkontrollib, kui see on tehniliselt võimalik, arvutivõrgu kaudu karistusregistriandmeid, kui tekib
kahtlus esitatud andmete õigsuses, sealhulgas asjaolus, kasfüüsiliselt isikult on võetud kohtuotsusega õigus
tegelda ettevõtlusega.

§ 318.Koostöö Eesti väärtpaberite keskregistri pidajaga

(1) Eestiväärtpaberite keskregistri arvutiandmed on aluseks registrikaardileametikohustuste korras kande
tegemiseks aktsiaseltsi aktsiate või osaühingu osadeEesti väärtpaberite keskregistris registreerituse kohta.

(2)Registriosakond kontrollib arvutivõrgu kaudu Eesti väärtpaberite keskregistriandmeid juhul, kui
«Äriseadustik» kohustab äriühingut esitama äriregistripidajale Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja teatise või
kinnituse.Äriühingult sel juhul teatise või kinnituse esitamist ei nõuta.

(3)Registriosakond kontrollib äriühingu puhul, kelle aktsiad või osad on Eestiväärtpaberite keskregistris
registreeritud, aktsionäride või osanike andmetevastavust äriregistri kande tegemiseks esitatud dokumendil
märgitud andmetele.

(31)Kui registriosakond avastab kontrolli käigus, et Eesti väärtpaberitekeskregistri andmed ei vasta kande
tegemiseks esitatud dokumendil märgitudandmetele, teavitab ta sellest Eesti väärtpaberite keskregistri pidajat.

(4)Justiitsministeeriumi ning Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja kokkuleppelvõib kehtestada korra, mille
kohaselt kohtu registriosakond võtab äriühingultvastu ja edastab Eesti väärtpaberite keskregistri pidajale
dokumente, midaäriühing peab seaduse järgi äriühingu asutamisel, ühinemisel, aktsiate võiosade registreerimisel
või aktsia- või osakapitali suuruse muutmisel Eestiväärtpaberite keskregistri pidajale esitama.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

91.peatükk

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

RAKENDUSSÄTTEDÜLEMINEKUKS ELEKTROONILISELE

LAEVAKINNISTUSRAAMATUPIDAMISELE

1. jagu

Üldsätted

§ 3181.Elektroonilise laevakinnistusraamatu katseline rakendamine

(1)Elektroonilise laevakinnistusraamatu katselise rakendamise perioodil peetakselaevakinnistusraamatut
nii vahelehtedest koosnevate vihikutena (paberregistriosadena)kui ka elektrooniliselt (elektrooniliste
registriosadena).

(2)Elektroonilist laevakinnistusraamatut peetakse selliselt, et see tagaksarvutiandmete täieliku sisulise
vastavuse paberkandjal peetavalaevakinnistusraamatu andmetele ja võimaldaks loodud andmebaasi
kasutadalaevakinnistusraamatu elektroonilisel pidamisel.

(3)Elektroonilise laevakinnistusraamatu katselise rakendamise perioodilkohaldatakse elektroonilise
laevakinnistusraamatu pidamise sätteid niivõrd,kuivõrd käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti.

(4)Elektroonilise laevakinnistusraamatu katselise rakendamise perioodil onõiguslik tähendus paberkandjal
peetaval laevakinnistusraamatul.

(5) Alates2006. a 1. jaanuarist on õiguslik tähendus elektroonilisel laevakinnistusraamatul.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 3182.Paberregistriosade ülekandmine elektroonilisse laevakinnistusraamatusse
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(1) Igapaberregistriosa kohta avatakse infosüsteemi kasutajajuhendi kohaseltelektrooniline registriosa.

(2) Uueregistriosa avamisel (esmakinnistamisel) avatakse lisaks paberregistriosalekohe ka elektrooniline
registriosa.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 3183.Tööplaani kehtestamine

(1) Kohtuhaldusdirektor kinnitab registriosakonna juhataja ettepanekul käskkirjagatööplaani, millega
paberregistriosad jaotatakse elektroonilisse laevakinnistusraamatusseülekandmiseks kohtunikuabide vahel.
Tööplaan saadetakse teadmiseksJustiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talitusele.

(2)Tööplaanis määratakse selle täitmise lõpptähtaeg, mis ei või olla hilisem kui2005. aasta 1. oktoober.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

2. jagu

Paberregistriosadeülekandmineelektroonilisse laevakinnistusraamatusse

§ 3184.Elektrooniliste registriosade avamise järjekord

(1) Seniainult paberkandjal peetud registriosa andmed kantakse elektroonilisselaevakinnistusraamatusse §-s
3183sätestatud tööplaani alusel.

(2) Kuilaevakinnistusraamatusse tuleb teha seni ainult paberregistriosa puudutav kanneja lõikes 1 sätestatud
andmete ülekandmist vastavast paberregistriosast ei oleveel teostatud, kantakse paberregistriosa andmed
elektroonilisselaevakinnistusraamatusse enne taotletava kande tegemist, arvestamata §-s 3183nimetatud
tööplaani. Kande tegemine üksnes paberkandjal peetavasselaevakinnistusregistrisse ei ole lubatud.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 3185.Kanded ametiülesande korras

Ennepaberregistriosa andmete ülekandmist elektroonilisse laevakinnistusraamatussepeab kinnistamiseks pädev
isik vajadusel tegema ametiülesande korras tehtavadkanded „Kinnistusraamatuseaduse“ § 631, § 65 lõike 3 ja
§ 651alusel. Ta peab otsustama laevakinnistusregistriosa parandamise„Kinnistusraamatuseaduse“ §-de 61-66
alusel ja menetluse enne andmeteülekandmist lõpetama.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 3186.Paberregistriosa andmete ülekandmine

(1)Paberregistriosa andmed kantakse elektroonilisse laevakinnistusraamatusse üleinfosüsteemi kasutajajuhendi
kohaselt.

(2)Elektroonilisse laevakinnistusraamatusse kantakse üle kõik paberregistriosad,sealhulgas ka suletud
paberregistriosad.

(3)Elektroonilisse laevakinnistusraamatusse ülekantud laeval säilitatakse temasenine registrinumber.

(4) Ülekantakse kõik paberregistriosal olevad kanded ja märked, sealhulgas ka muudetudja kustutatud kanded
ning märked, ja kande allkirjastanud kohtunikuabi nimining kande ja märke tegemise päev, kuu ja aasta.

(5) Pärastpaberregistriosa ülekandmist elektroonilisse laevakinnistusraamatusseregistriosast uut väljatrükki ei
tehta ning asjaosalisi paberregistriosaülekandmisest ei teavitata.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 3187.Paberregistriosa ülekandmise akt

(1) Kuikinnistamiseks pädev isik on paberregistriosa andmete ülekandmisekselektroonilisse
laevakinnistusraamatusse teinud kõik vajalikud toimingud,genereerib infosüsteem paberregistriosa ülekandmise
akti, kust nähtuvad kõikpaberregistriosa andmete ülekandmisel elektroonilisse laevakinnistusraamatussetehtud
kanded ja märked.
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(2) Kuikinnistamiseks pädev isik on veendunud, et paberregistriosa ülekandmise aktis kajastuvadkanded ning
märked vastavad sisuliselt paberregistriosa kannetele ningmärgetele, allkirjastab ta akti digitaalselt.

(3)Elektroonilisest paberregistriosa ülekandmise aktist tehakse väljatrükk.Väljatrüki allkirjastab paberregistriosa
ülekandmise teostanud isik ning seeköidetakse laevatoimikusse.

(4)Paberregistriosa ülekandmise akti asjaosalistele ei saadeta.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 3188.Kannete ümbersõnastamine registriosade ülekandmisel

Kanneteümbersõnastamine paberregistriosa andmete ülekandmisel elektroonilisselaevakinnistusraamatusse on
lubatud, kui sellega ei muudeta asjaõiguste jamärgete sisu.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

3. jagu

Kanneteja märgete tegemine elektroonilise laevakinnistusraamatu katselise rakendamiseperioodil

§3189.Registriosa avamine esmakinnistamisel

(1)Registriosa avamisel laevakinnistusraamatusse kandmata laeva kohta(esmakinnistamine) avatakse
registriosa kõigepealt elektrooniliseslaevakinnistusraamatus infosüsteemi kasutajajuhendi kohaselt,
järgideslaevakinnistusregistriosa avamise ja kannete ning märgete tegemise kohta üldiseltsätestatut.

(2) Pärastkannete digitaalallkirjastamist teostatakse kannete väljatrükkpaberregistriosale.

(3) Kuikinnistamiseks pädev isik on veendunud elektroonilises laevakinnistusraamatus avatudregistriosa
väljatrükist nähtuvate kannete õigsuses, täielikkuses ja vastavusesseadusele, allkirjastab ta kanded
paberregistriosal.

(4) Kannejõustub pärast selle allkirjastamist paberregistriosal.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31810.Kannete ja märgete tegemine elektroonilises laevakinnistusraamatus

(1) Kandevõi märke tegemisel registriossa, mille kohta on juba avatud registriosaelektroonilises
laevakinnistusraamatus, tehakse kanne või märge kõigepealtelektrooniliselt, lähtudes infosüsteemi
kasutajajuhendist ja kannete ningmärgete tegemise kohta üldiselt sätestatust.

(2) Pärastkande või märke digitaalallkirjastamist tehakse väljatrükk koguelektroonilisest registriosast uuele
registriosa blanketile. Varasempaberregistriosa hävitatakse.

(3) Kuikinnistamiseks pädev isik on veendunud paberregistriosal nähtuvaelektroonilises laevakinnistusraamatus
tehtud kande või märke õigsuses,täielikkuses ja vastavuses seadusele, allkirjastab ta kande või
märkepaberregistriosal.

(4) Kannevõi märge jõustub pärast selle allkirjastamist paberregistriosal.Allkirjastatud kande või märke juurde
teeb allkirjastaja märkuse, etregistriosa on uuesti väljatrükitud.

(5)Registriosale varem tehtud kanded ja märked jäävad lõikes 2 sätestatudregistriosa väljatrükil allkirjastamata.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31811.Muutmis- ja kustutamiskanded

(1) Muutmis-ja kustutamiskannete tegemisel registriossa, mille kohta on juba avatudregistriosa elektroonilises
laevakinnistusraamatus, tehakse kanne kõigepealtelektrooniliselt, lähtudes infosüsteemi kasutajajuhendist ja
kannete tegemisekohta üldiselt sätestatust.

(2) Kandemuutmisel kustutatakse senine kanne elektroonilisest laevakinnistusraamatust jatehakse uus kanne.
Senist kannet asendav uus kanne saab senise kande järjekohaning kande numbri. Muudetud kanne taasesitatakse
registriosal tervikunakehtivas sõnastuses.

(3) Pärastkande elektroonilist allkirjastamist tehakse väljatrükk kogu elektroonilisestregistriosast uuele
registriosa blanketile.
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(4) Kuikinnistamiseks pädev isik on veendunud paberregistriosal nähtuvaelektroonilises laevakinnistusraamatus
tehtud kande õigsuses, täielikkuses javastavuses seadusele, allkirjastab ta kande paberregistriosal.

(5) Kannejõustub pärast selle allkirjastamist paberregistriosal. Allkirjastatud kandejuurde teeb allkirjastaja
märkuse, et registriosa on uuesti väljatrükitud.

(6)Registriosale varem tehtud kanded jäävad lõikes 2 sätestatud registriosaväljatrükil allkirjastamata.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31812.Registriosa sulgemine

(1) Kuitaotletakse laeva laevakinnistusraamatust kustutamist ja registriosa sulgemist,tehakse kanne kõigepealt
elektrooniliselt, lähtudes infosüsteemikasutajajuhendist ja kannete tegemise kohta üldiselt sätestatust.

(2) Pärastlaeva laevakinnistusraamatust kustutamise ja registriosa sulgemise kandeelektroonilist allakirjastamist
tehakse väljatrükk kogu elektroonilisestregistriosast uuele registriosa blanketile.

(3) Kuikinnistamiseks pädev isik on veendunud elektroonilises laevakinnistusraamatus tehtudkande väljatrükist
nähtuva kande õigsuses, täielikkuses ja vastavusesseadusele, allkirjastab ta kande paberregistriosal.

(4) Kannejõustub pärast selle allkirjastamist paberregistriosal. Allkirjastatud kandejuurde teeb allkirjastaja
märkuse, et registriosa on uuesti väljatrükitud.

(5)Registriosale varem tehtud kanded jäävad lõikes 2 sätestatud registriosaväljatrükil allkirjastamata.

(6)Paberregistriosa sulgemiseks joonitakse see kahe diagonaaljoonega läbi.

(7)Sulgemise tõttu kehtetuks muutunud paberregistriosi säilitatakseregistriosakonna arhiivis eraldatuna muust
laevakinnistusregistrist.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31813.Kannete allkirjastamine paberregistriosadel

(1)Laevaregistri puhul kirjutatakse esmakandele ning sulgemis- jakustutamiskandele alla paberregistriosa 1. jao
7. lahtris, muutmiskandele 9.lahtris ja lipuõiguslikele märkustele 10. lahtris.

(2) Laevaregistripuhul kirjutatakse paberregistriosa 2. jao kannetele alla 5. lahtris.

(3)Ehitatavate laevade registri puhul kirjutatakse esmakandele ja muutmiskandelealla paberregistriosa 1. jao 4.
lahtris ning sulgemiskandele 5. lahtris.

(4)Ehitatavate laevade registri puhul kirjutatakse paberregistriosa 2. jaokannetele alla 3. lahtris.

(5) Niilaevaregistri kui ka ehitatavate laevade registri registriosa 3. jao kannetele1., 2. ja 3. lahtris kirjutatakse
alla 3. lahtris, kannetele 4. ja 5. lahtriskirjutatakse alla 5. lahtris ning kannetele 6. ja 7. lahtris kirjutatakse alla7.
lahtris.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

4. jagu

Kinnistamisotsusetäitmine

§ 31814.Kinnistamisotsuse täitmise toimingud

Kinnistamisotsusetäitmine elektroonilise laevakinnistusraamatu katselise rakendamise perioodilhõlmab järgmisi
toiminguid:
1) laevakinnistuspäeviku täitmine;
2) kande või märke allkirjastamine elektroonilises laevakinnistusraamatus;
3) kande või märke väljatrükkimine olemasolevale paberregistriosale;
4) kande või märke allkirjastamine paberregistriosal;
5) kehtetuks muutunud kande või märke kehtetuks märkimine paberregistriosal;
6) muudetud kande või märke allajoonimine paberregistriosal;
7) suletud paberregistriosa läbijoonimine;
8) laevatoimiku dokumentidesse vajalike märkuste ja läbijoonimiste tegemine;
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9) kande või märke aluseks olevate dokumentide laevatoimikusse köitmine;
10) laevatoimiku arhiivipidajale andmine või tagastamine;
11) vajadusel teistele registriosakondadele paberregistriosade ja dokumentideedastamine;
12) asjaosalistele lahendist, kandest või märkest teatamine;
13) Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistri talitusele ärakirjadeedastamine paberregistriosa 1. ja 2. jao
andmetest.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

5. jagu

Paberregistriosa

§ 31815.Paberregistriosa

(1)Paberregistriosa peetakse vahelehtedest koosnevate vihikutena, mis jagunebandmete paigutuse poolest
tiitelleheks ja kolmeks jaoks.

(2) Igapaberregistriosa jagu on eraldi vahelehel. Erandina on ehitatavate laevaderegistri registriosa 1. ja 2. jagu
ühel vahelehel: 1. jagu on vahelehe esimeselküljel ja 2. jagu teisel küljel.

(3)Paberregistriosa jagudele, lahtritele ja all-lahtritele ning kannete jamärkuste paigutusele kohaldatakse
elektroonilise registriosa kohta sätestatut.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31816.Paberregistriosa tiitelleht

Paberregistriosatiitellehele märgitakse:
1) registriosakonna nimi;
2) laeva registrinumber;
3) registripiirkonna vahetumisel viide senisele või uuele registriosakonnalening senises registriosakonnas
märkus laevatoimiku üleandmise kohta uueleregistriosakonnale;
4) märkus registriosa sulgemise kohta, milles näidatakse ära sulgemise alusning päev, kuu ja aasta;
5) vahelehe täitumise tõttu kasutusse võetud uute vahelehtede järjekorra- jaturvanumbrid ning uuele vahelehele
esimese kande teinud menetleja nimi,allkiri, märkuse päev, kuu ja aasta.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31817.Paberregistriosa turvaabinõud

(1)Paberregistriosa jaod on toonitatud:
1) laevaregistri puhul 1. jagu helesinise, 2. jagu helekollase ning 3. jaguhelerohelise värviga;
2) ehitatavate laevade registri puhul 1. ja 2. jagu helesinise ja 3. jaguhelerohelise värviga.

(2)Paberregistriosa iga vahelehe esimese lehekülje vasakusse alanurka on trükitudkordumatu kontrollarv.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31818.Paberregistriosa lehtede nummerdamine

(1)Paberregistriosa iga jao mõlema lehekülje paremas ülanurgas on lahtrikevahelehe numbri tarvis.

(2) Igajao mõlema lehekülje paremas alanurgas on märge: „Selle jao kanded jätkuvadvahelehel“ ning lahtrike,
kuhu kantakse järgmise vahelehe number.

(3) Kuipaberregistriosa jakku määratud kanded jätkuvad uuel vahelehel, nummerdatakseesimene vaheleht
vastava jao numbriga, järgmine vaheleht sama numbriga ningtähega „a“, ülejärgmine vaheleht sama
numbri ning tähega „b“ ning nõnda edasivastavalt tähestikule näiteks kui täitub registriosa 3. jao esimene
vaheleht,märgitakse selle paremasse ülanurka vastavasse lahtrikesse number „3“ ningalanurka ja uue vahelehe
ülanurka number „3a“, kui ka see täitub, märgitakseteise vahelehe alanurka ja kolmanda vahelehe ülanurka
number „3b“ jne.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31819.Paberregistriosade arhiveerimine

Pärast 2006.aasta1. jaanuari antakse paberregistriosad säilitamiseks arhiivi.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]
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6. jagu

Laevakinnistuspäevik

§ 31820.Laevakinnistuspäeviku pidamine

(1)Laevakinnistuspäevikut peetakse elektroonilise laevakinnistusraamatu katseliserakendamise perioodil
väljatrükkidena elektroonilisest laevakinnistuspäevikust.

(2)Väljatrükk elektroonilisest laevakinnistuspäevikust tehakse tööpäeva lõpuspärast avalduse, vastulause või
kaebuse kohta §-s 290 sätestatud andmetesisestamist laevakinnistuspäevikusse.

(3)Väljatrükki ei pea tööpäeva lõpus tegema, kui päeva jooksul ei laekunudregistriosakonda ühtki avaldust või
kaebust.

(4)Väljatrüki allkirjastab laevakinnistuspäeviku täitja ning see köidetakseselleks ettenähtud kausta.

(5) Pärastväljatrüki tegemist laevakinnistuspäevikust hävitab laevakinnistuspäevikutäitja eelmise väljatrüki.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31821.Laevakinnistuspäeviku pidamine paberregistriosade ülekandmisel
elektroonilisselaevakinnistusraamatusse

(1)Paberregistriosade ülekandmisel elektroonilisse laevakinnistusraamatussesisestatakse paberregistriosa
ülekandmise toiming laevakinnistuspäevikusse kuiavaldus, mis tehakse ametiülesande korras.

(2)Perioodil, mil registriosakonnas teostatakse paberregistriosade ülekandmistelektroonilisse
laevakinnistusraamatusse, tehakse väljatrükklaevakinnistuspäevikust iga tööpäeva lõpus.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

7. jagu

Tutvumiseja ärakirjade raamat

§ 31822.Tutvumise ja ärakirjade raamatu pidamine

Tutvumiseja ärakirjade raamatut peetakse elektroonilise laevakinnistusraamatu katseliserakendamise perioodil
elektrooniliselt.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

8. jagu

Registriandmetekättesaadavus elektroonilise laevakinnistusraamatu katselise rakendamiseperioodil

§ 31823.Väljatrüki ja ärakirja tegemine

(1) Kuiväljatrüki tellimise ajal on paberregistriosa andmed kantud üle elektroonilisselaevakinnistusraamatuse,
tehakse registriosa väljatrükk elektroonilisestlaevakinnistusraamatust.

(2) Kuiväljatrüki tellimise ajal ei ole paberregistriosa andmeid veel elektroonilisselaevakinnistusraamatusse üle
kantud, tehakse registriosa ärakiri valguskoopianapaberregistriosast.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31824.Tutvumine registriosaga

(1) Kuiregistriosa tutvumistellimuse täitmise ajal on paberregistriosa andmed kantud üleelektroonilisse
laevakinnistusraamatusse, võib registriosaga tutvumistvõimaldada käesoleva kodukorra §-s 39 sätestatud viisil.

(2) Kuiregistriosa tutvumistellimuse täitmise ajal ei ole paberregistriosa andmeidkantud üle elektroonilisse
laevakinnistusraamatusse, kohaldataksetutvumistellimuse täitmisel käesoleva kodukorra §-s 39
paberdokumendigatutvumise kohta sätestatut.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]
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9. jagu

Laevakinnistusraamatusisujuht

§ 31825.Laevakinnistusraamatu sisujuhi pidamine

Elektrooniliselaevakinnistusraamatu katselise rakendamise perioodil peabJustiitsministeeriumi vabakutsete ja
õigusregistrite talituslaevakinnistusraamatu sisujuhina Internetis Justiitsministeeriumikoduleheküljel kinnistatud
laevade nimistut, mis sisaldab registriosa 1. ja 2.jao andmeid.“;

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

92.peatükk

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

RAKENDUSSÄTTEDREGISTRIANDMETE ÜLEKANDMISEKS

REGISTRIOSAKONDADETÖÖPIIRKONDADE MUUTUMISEL

§ 31826.Registrikaardi andmete ülekandmine

(1)Registrikaardi andmete ülekandmist ühest registriosakonna tööpiirkonnast teiseteostab automatiseeritud
korras Justiitsministeeriumi Registrikeskus.

(2)Registrikaardi andmete ülekandmine automatiseeritud korras hõlmab järgmisitoiminguid:
1) uue registrikaardi avamine ja senise sulgemine;
2) seniselt registrikaardilt kehtivate kannete ülekandmine uueleregistrikaardile;
3) märkuse tegemine registrikaardi viimasesse veergu selle kohta, etregistriandmed on teise registriosakonna
tööpiirkonda üle kantud automatiseeritudkorras;
4) asjaosaliste teavitamine registriosakonna tööpiirkonna muutmisestelektronposti teel;
5) senises registriosakonnas pooleliolevate registrimenetluste ülekandmine uueregistriosakonna
registripäevikusse;
6) senise registriosakonna majandusaasta aruannete päeviku sissekanneteülekandmine uue registriosakonna
majandusaasta aruannete päevikusse;
7) senises registriosakonnas pooleliolevate trahvimenetluste ülekandmine uueregistriosakonna andmebaasi.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31827.Laevakinnistusregistriosa andmete ülekandmine

(1)Registriosa andmete ülekandmiseks ühest registriosakonna tööpiirkonnast teisesenist registriosa ei suleta ja
uut ei avata.

(2)Registriosa andmete ülekandmiseks edastab senine registriosakond vastavadlaevatoimikud uuele
registriosakonnale.

(3) Pärastlõikes 2 nimetatud toimikute saabumist teeb uus registriosakond registriosa 1.jao 9. lahtrisse
laevakinnistusraamatu infosüsteemi kasutajajuhendi kohaseltmärkuse selle kohta, et laev on ametiülesande
korras kantud teiseregistriosakonna tööpiirkonda.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31828.Dokumentide vastuvõtmine ja edasisaatmine

(1) Kuni2005. aasta 23. detsembrini võib kandeavaldusi ja kuni 28. detsembrini võibkinnistamisavaldusi vastu
võtta ning neid menetleda senine registriosakond.Senine registriosakond peab tagama, et nimetatud avalduste
menetleminelõpetatakse enne 2006. aasta 1. jaanuari.

(2) Kuidokumendid esitatakse registriosakonnale pärast lõikes 1 nimetatud kuupäeva,tehakse senises
registriosakonnas dokumentidele vastuvõtupealdis käesolevakodukorra § 28 lõikes 1 sätestatud korras ja need
edastatakse uueleregistriosakonnale senises registriosakonnas registri- või laevapäevikusissekannet tegemata.

(3)Senisest registriosakonnast saadetud dokumendid kantakse registri- võilaevakinnistuspäevikusse ja neid
menetletakse uues registriosakonnas.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31829.Registridokumentide transportimine
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(1)Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ningkommertspandiregistri dokumendid
transporditakse senisest registriosakonnastuude registriosakonda Justiitsministeeriumi Registrikeskusega
kooskõlastatudajagraafiku alusel.

(2)Registridokumentide transportimisele kohaldatakse käesoleva kodukorra §-s 41sätestatut.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 31830Registrikaardi ja registriosa andmete ülekandmisest teatamine

(1) Kui registrikaardiandmete ülekandmisest ei ole võimalik teatada elektronposti teel vastavalt §31826lõike
1 punktile 4, teatab andmete ülekandmisest uusregistriosakond, väljastades asjaosalistele registrikaardi
kinnitamataväljatrüki.

(2)Registriandmete ülekandmisest teatatakse ettevõtjale, filiaalile,mittetulundusühingule ja sihtasutusele, kelle
andmed ühest registriosakonnatööpiirkonnast teise üle kanti.

(3) Kuiregistrikaardile on kantud pankrotihaldur või ajutine haldur, teatatakseregistriandmete ülekandmisest ka
talle.

(4) Kuiettevõtja kohta on avatud kommertspandiregistrikaart, teatatakseregistriandmete ülekandmisest kõikidele
registrikaardile kantudpandipidajatele.

(5) Kuijuriidilisel isikul on pooleli pankrotimenetlus, siis teatatakse registriandmeteülekandmisest nii senisele
kui ka uuele kohtule.

(6)Registriosa andmete ülekandmisest teatatakse kõikidele laevakinnistusraamatussekantud isikutele ja
kohtutäiturile ning pankrotihaldurile, kuilaevakinnistusraamatus on nende avalduse alusel tehtud kehtivaid
kandeid võimärkeid, väljastades registriosa kinnitamata väljatrüki.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

10.peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 319.Üleminekusätted

(1) Kuni2006. aasta 1. jaanuarini täidab kohtudirektori ülesandeid haldusdirektor.

(2)Käesoleva kodukorra § 312 rakendamisel ei skaneerita kehtetuid dokumente.Varemesitatud dokumentide
skaneerimisel on 1. prioriteediks tulundusühistutepõhikirjad, 2. prioriteediks aktsiaseltside põhikirjad, 3.
prioriteediksosaühingute põhikirjad. Registriosakonna juhataja kehtestab skaneerimisetööjaotus- ja ajagraafiku.
Enne 2001. aastat esitatud majandusaasta aruandeidskaneerima ei pea.

(3) – (4)[Kehtetud - RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

(5) Kuni2006.aasta 1. jaanuarini täidab Harju Maakohtu registriosakonna ülesandeidTallinna Linnakohtu
registriosakond.

(6)Käesoleva kodukorra §-d 1 ja 2 loetakse alates 2006. aasta 1. jaanuaristkehtetuks.

(7)Käesoleva kodukorra § 259 lõike 2 ja § 261 lõike 3 sätteid kohaldatakse HarjuMaakohtu registriosakonna
suhtes alates 2006. aasta 1. jaanuarist. Kuni sellekuupäevani skaneerib Tallinna Linnakohtu registriosakond
majandusaasta aruandeviie kuu jooksul selle esitamisest ja vaatab aruande läbi kaheksa kuu jooksulselle
esitamisest.

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

§ 320.[Käesolevast tekstist välja jäetud]
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(õ) 22.01.2008 19:20

EESTIVABARIIK

REPUBLICOF ESTONIA

(KOHTUNIMI)

(NAMEOF THE COURT)

MERELAEVATUNNISTUSnr ... CERTIFICATEOF SEAGOING VESSEL No ...
Käesoleva,(väljaandmisaeg) välja antud
merelaevatunnistusega tõendab (kohtu nimi),et
kohtu registriosakonnas peetavasse laevaregistrisse
on kantudEesti merelaev registrinumbriga ... ning
järgmiste andmetega:

TheCertificate of Seagoing Vessel, issued on ..., proves
that the Estonianseagoing vessel with the official
number ... and following data has beenentered into
the Register of Ships maintained by the Registration
Departmentof the ... Court:

Märkuskorduva merelaevatunnistuse väljastamise
põhjuste kohta: ...

Commentabout the reasons of issuing the replacement
paper of certificate ofseagoing vessel: ...

I.Laevakinnistusregistriosa 1. jagu
«Laev»:

Ship’sregistration card, part 1.
«Vessel»:

1) laevanimi: ... 1) Nameof Ship: ...
2a)kutsung: ... 2a) CallSign: ...
2b) IMOnumber: ... 2b) IMO number:...
2c)kalalaeva pardanumber: ... 2c)Fishing number: ...
3b)laeva tüüp: ... 3b) Typeof Ship: ...
3c)laevakere põhimaterjal: ... 3c) Mainmaterial of the Hull: ...
4a)ehitusaasta: ... 4a) Yearof build: ...
4b)ehitaja: ... 4b) Nameof Builder: ...
4c)ehituskoht: ... 4c)Place of build: ...
5)kodusadam: ... 5) HomePort: ...
6a)üldpikkus (meetrites): ... 6a)Length overall (m): ...
6b)pikkus (meetrites): ... 6b)Length (m): ...
6c)laius (meetrites): ... 6c)Breadth (m): ...
6d)parda kõrgus (meetrites): ... 6d)Depth (m): ...
6e)süvis (meetrites): ... 6e)Draught (m): ...
6f)kogumahutavus: ... 6f)Gross tonnage: ...
6g)puhasmahutavus: ... 6g) Nettonnage: ...
6h)mõõtmistulemuste (6a–6g) aluseks on (dokumendi
nimetus, väljaandmisaeg,väljaandja)

6h) Thebasis of the results of the measurement (6a–6g)
is ...

6i)kandejõud (tonnides): ... 6i)Deadweight (t): ...
6j) peajõuseadmetüüp, mark, arv ja võimsus
(kilovattides): ...

6j)Type, mark, number and output (kW) of main
engines: ...

7) laevaesmakinnistamine: ... 7) Thefirst entry in the Register of Ships: ...
enneseda kandis laev nime: ... former name(before the first entry): ...
10)lipuõiguslikud märkused: ... 10)Colours-rights notes: ...
II.Laevakinnistusregistriosa 2. jagu «Omanik»: Ship’sregistration card, part 2. «Owner»:
1–5) andmedomaniku, välismaise laevaomaniku
esindaja ja disponendi, omandiõiguse aluseja piirangute
kohta:

1–5)Data about the owner, representative of foreign
shipowner and managing owner,about the legal ground
and restrictions of ownership:

........................................ .................... ........................................ ....................
III.Laevakinnistusregistriosa 3. jagu «Laeva
koormatised»:

Ship’sregistration card, part 3.
«Ship encumbrance»:

1–7) laevahüpoteegid,laeva kasutus-
valdus ning nende piirangud alljärgnevas järjekorras:

1–7)Ship mortgages and ship usufruct and their
restrictions in following
order:

........................................ .................... ........................................ ....................
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Laevakinnistusregistriandmetega
saab kohapeal tutvuda aadressil:
(kohtu registriosakonna aadress).

The dataof the ship registry
can be read on the spot at the
address: ..............................................................

Mina,kohtunikuabi ........., tõendan käesoleva
merelaevatunnistuse
vastavust laevakinnistusregistrisse
kantud kehtivatele andmetele:

TherebyI, assistant judge ... ... confirm the data of the
Certificate of SeagoingVessel to be identical to the
valid data in the ship registry:

Allkiri /Signature

Kohturegistriosakonna pitser / Seal of the Registration Department of the Court

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]
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(õ) 22.01.2008 19:20

EESTIVABARIIK

REPUBLICOF ESTONIA

(KOHTUNIMI)

(NAMEOF THE COURT)

LIPUTUNNISTUSnr ... CERTIFICATEOF NATIONALITY No ...
Käesoleva,(väljaandmisaeg) välja antud
liputunnistusega tõendab (kohtu nimi),
et kohtu registriosakonnas peetavasse laevaregistrisse
on kantud Eestimerelaev registrinumbriga ... ning
järgmiste andmetega:

TheCertificate of Nationality, issued on ..., proves that
the Estonian seagoingvessel with the official number ...
and following data has been entered intothe Register
of Ships maintained by the Registration Department of
the... Court:

Märkuskorduva liputunnistuse
väljastamise põhjuste kohta: ...

Commentabout the reasons of issuing the replacement
paper of nationality: ...

I.Laevakinnistusregistriosa 1. jagu
«Laev»:

Ship’sregistration card, part 1.
«Vessel»:

1) laevanimi: ... 1) Nameof Ship: ...
2a)kutsung: ... 2a) CallSign: ...
2b) IMOnumber: ... 2b) IMOnumber: ...
2c) kalalaevapardanumber: ... 2c)Fishing number: ...
3b)laeva tüüp: ... 3b) Typeof Ship: ...
3c)laevakere põhimaterjal ... 3c) Mainmaterial of the Hull: ...
4a)ehitusaasta: ... 4a) Yearof build: ...
4b)ehitaja: ... 4b) Nameof Builder: ...
4c)ehituskoht: ... 4c)Place of build: ...
5)kodusadam: ... 5) HomePort: ...
6a)üldpikkus (meetrites): ... 6a)Length overall (m): ...
6b)pikkus (meetrites): ... 6b)Length (m): ...

Kohtu registriosakonna kodukord Leht 63 / 68

./921519
#o


6c) laius(meetrites): ... 6c)Breadth (m): ...
6d)parda kõrgus (meetrites): ... 6d)Depth (m): ...
6e)süvis (meetrites): ... 6e)Draught (m): ...
6f)kogumahutavus: ... 6f)Gross tonnage: ...
6g)puhasmahutavus: ... 6g) Net tonnage:...
6h)mõõtmistulemuste (6a–6g) aluseks on (dokumendi
nimetus, väljaandmisaeg,väljaandja)

6h) Thebasis of the results of the measurement (6a–6g)
is ...

6i)kandejõud (tonnides): ... 6i)Deadweight (t): ...
6j)peajõuseadme tüüp, mark, arv ja võimsus
(kilovattides): ...

6j)Type, mark, number and output (kW) of main
engines: ...

7) laevaesmakinnistamine: ... 7) Thefirst entry in the Register of Ships: ...
enneseda kandis laev nime: ... former name(before the first entry): ...
10)lipuõiguslikud märkused: ... 10)Colours-rights notes: ...
II.Laevakinnistusregistriosa 2. jagu «Omanik»: Ship’sregistration card, part 2. «Owner»:
1–5) andmedomaniku, välismaise laevaomaniku
esindaja ja disponendi
kohta:

1–5)Data about the owner, representative of foreign
shipowner and managingowner:

........................................ .................... ........................................ ....................
Laevakinnistusregistriandmetega
saab kohapeal tutvuda aadressil:
(kohtu registriosakonna aadress).

The dataof the ship registry
can be read on the spot at the
address:..............................................................

Mina,kohtunikuabi ..., tõendan käes-
oleva liputunnistuse vastavust laevakinnistusregistrisse
kantud
kehtivatele andmetele:

TherebyI, assistant judge ... confirm the data of the
Certificate of Nationalityto be identical to the valid data
in the ship registry:

Allkiri /Signature

Kohturegistriosakonna pitser / Seal of the Registration Department of the Court

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]
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(õ) 22.01.2008 19:20

EESTIVABARIIK

REPUBLICOF ESTONIA

(KOHTUNIMI)

(NAMEOF THE COURT)

SISEVEELAEVATUNNISTUSnr ... CERTIFICATEOF INLAND VESSEL No ...
Käesoleva,(väljaandmisaeg) välja antud
siseveelaevatunnistusega tõendab (kohtu nimi), et
kohtu registriosakonnas peetavasse laevaregistrisse on
kantudEesti siseveelaev registrinumbriga ...
ning järgmiste andmetega:

TheCertificate of Inland Vessel, issued on ..., proves
that the Estonian inlandvessel with the official
number ... and following data has been entered intothe
Register of Ships maintained by the Registration
Department of the... Court:

Märkuskorduva siseveelaevatunnistuse väljastamise
põhjuste kohta: ...

Commentabout the reasons of issuing the replacement
paper of certificate of inlandvessel: ...
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I.Laevakinnistusregistriosa 1. jagu
«Laev»:

Ship’sregistration card, part 1.
«Vessel»:

1) laevanimi: ... 1) Nameof Ship: ...
2c)kalalaeva pardanumber: ... 2c)Fishing number: ...
3b) laevatüüp: ... 3b) Typeof Ship: ...
3c)laevakere põhimaterjal: ... 3c) Mainmaterial of the Hull: ...
4a)ehitusaasta: ... 4a) Yearof build: ...
4b)ehitaja: ... 4b) Nameof Builder: ...
4c)ehituskoht: ... 4c) Placeof build: ...
5)kodusadam: ... 5) HomePort: ...
6a)üldpikkus (meetrites): ... 6a)Length overall (m): ...
6i)kandejõud (tonnides): ... 6i)Deadweight (t): ...
6j) peajõuseadmetüüp, mark, arv ja võimsus
(kilovattides): ...

6j)Type, mark, number and output (kW) of main
engines: ...

7) laevaesmakinnistamine: ... 7) Thefirst entry in the Register of Ships: ...
enneseda kandis laev nime: ... former name(before the first entry): ...
10)lipuõiguslikud märkused: ... 10)Colours-rights notes: ...
II.Laevakinnistusregistriosa 2. jagu «Omanik»: Ship’sregistration card, part 2. «Owner»:
1–5) andmedomaniku, välismaise laevaomaniku
esindaja ja disponendi, omandiõiguse aluseja piirangute
kohta:

1–5)Data about the owner, representative of foreign
owner and managing owner,about the legal ground and
restrictions of ownership:

........................................ .................... ........................................ ....................
III.Laevakinnistusregistriosa 3. jagu «Laeva
koormatised»:

Ship’sregistration card, part 3. «Ship encumbrance»

1–7)laevahüpoteegid, laeva kasutus-
valdus ning nende piirangud alljärgnevas järjekorras:

1–7)Ship mortgages and ship usufruct and their
restrictions in following
order:

........................................ .................... ........................................ ....................
Laevakinnistusregistriandmetega
saab kohapeal tutvuda aadressil:
(kohtu registriosakonna aadress).

The dataof the ship registry
can be read on the spot at the
address: ..............................................................

Mina,kohtunikuabi ..., tõendan käes-
oleva siseveelaevatunnistuse vastavust
laevakinnistusregistrisse kantud
kehtivatele andmetele:

TherebyI, assistant judge ... confirm the data of the
Certificate of Inland Vesselto be identical to the valid
data in the ship registry:

Allkiri /Signature

Kohturegistriosakonna pitser / Seal of the Registration Department of the Court

[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 24.07.2005]

[Kehtetu alates 01.01.2006 - RTL 2005, 81, 1169]

 Lisa 4
Kinnitatud justiitsministri 28. augusti 2002. a
määrusega nr 56
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[Jõustub 1.01.2006 - RTL 2005, 81, 1169]

 

 Justiitsministri28. augusti 2002. a määruse nr 56
«Kohtu registriosakonna kodukord»
lisa 4
(justiitsministri 8. juuli 2005. a määruse nr 30
sõnastuses)

(õ) 22.01.2008 19:20

EESTIVABARIIK

REPUBLICOF ESTONIA

LAEVAKINNISTUSRAAMATUSTKUSTUTAMISE TÕEND

CERTIFICATEOF DELETION FROM THE REGISTER OF SHIPS

Kustutamisepäev, kuu (sõnaga) ja
aasta

 Deletionday, month and year

 

       

Tõendi väljastanudkohtu nimi / Name of the court, which has issued the certificate

 HarjuMaakohus  PärnuMaakohus  TartuMaakohus 
 HarjuCounty
Court

 
 PärnuCounty
Court

 
 TartuCounty
Court

Viimane Eestilaevakinnistusraamatusse kantud omanik oli:

The lastshipowner entered into the Estonian Register of Ships:

Nimi võiärinimi Isiku-või registrikood Elu- võiasukoht
Name orbusiness name ID-code Place ofresidence or location
   

Kustutatudlaeva kirjeldus / Description of the ship, deleted from the Register:

 Merelaev  Siseveelaev  Ehitatavlaev  Teisaldatavujuvvahend 
 Seagoingvessel

 
 Inlandvessel

 
 Shipunder
 construction

 
 Non-
propelledship

 

Laevanimi Kodusadam,asukoht Registrinumber IMOnumber
Name ofthe ship Homeport or place of

registry
OfficalNumber IMONumber
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Laevatüüp Kerepõhimaterjal Peajõuseadmetüüp Kogumahtuvus Puhasmahutavus
Type ofthe ship Mainmaterial of the

hull
Type ofthe main
engines

Grosstonnage Nettonnage

     
     

 

Laeva kinnistusraamatustkustutamise aluseks on laeva
lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § ...

Deletionof the ship from the Register is done under
Ship Flag and Ship’s RegistersAct, Art ...

Laevakinnistusraamatusseei ole selle laeva kohta
jäänud hüpoteeke ega muid koormatisi.

Thereare no mortgages, «hyphoteques» or other
encumbrances imported on the ship inthe Register.

 

Väljaandmisepäev, kuu (sõnaga) ja
aasta

 Day,month and year of issue

 

       

Kohtunikuabiperekonnanimi ja allkiri / Surname and signature of the assistant judge

____________________________    _________________________________

Kohtu registriosakonnapitser / Seal of the Registration Department of the Court

 

Õiend

Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruse nr 56 «Kohturegistriosakonna kodukord» § 111 lõike 1 punkti 6
sõnastus viidudvastavusse Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 46«Justiitsministri 28. augusti 2002. a
määruse nr 56 «Kohturegistriosakonna kodukord» muutmine» punktiga 12. Eemaldatud §-de 1 ja2 ees olevad
eksitavad kehtivuse andmed. Kustutatud lisadest liigsedkinnitamismärked.
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