
Koostaja advokaadibüroo TARK. Projekti juhib vandeadvokaat Aare Tark

Autor:
Aare Tark

advokaadibüroo TARK 
juhtivpartner, vandeadvokaat

ÕIGUSUUDISED
Õigusabi 
Advokaadibüroo TARK
Roosikrantsi 2 
10119 Tallinn 
tel: 611 0900 
e-post: info@tark.legal
www.tark.legal

Väljaandja 
Äripäeva teabekeskus
Vana-Lõuna 39/1 
19094 Tallinn 
info: 667 0099
e-post: teabevara@aripaev.ee
www.teabevara.ee

OSAÜHINGUT EESMÄRGI-
PÄRASELT MÕJUTANUD 
ISIK PEAB OSAÜHINGULE 
SELLEGA TEKITATUD 
KAHJU HÜVITAMA

Riigikohus selgitas 9. mai 2018. aasta otsuses nr 2-16-4918, 
millist tegevust saab pidada osaühingu kahjulikuks mõjuta-
miseks, mis toob kaasa osaühingule tekitatud kahju hüvita-
mise kohustuse.

Viidatud lahendi asjaolude kohaselt esitas Nord Hill Land 
Portfolio OÜ (edaspidi: NHLP) pankrotihaldur (hageja) Harju 
maakohtule hagi Swedbank AS-i (kostja) vastu kahjuhüvitise 
8 831 932,87 euro suuruses nõudes.

Nord Hill Real Estate AS (edaspidi: NHRE; NHLP ema-
ettevõte) ja kostja sõlmisid 9. mail 2006. aastal investeeringute 
vahendamise ja info edastamise kokkuleppe, mille  eesmärk oli 
edastada kostja klientidele võlakirjade pakkumise kohta infor-
matsiooni. Kostja sai teenuse osutamise eest vahendustasu, 
mille suurus sõltus kostja vahendatud võlakirjade omanda-
mise eest tasutud summadest. 3. oktoobril 2006. aastal alustas 
NHRE nõukogu investeerimisprogrammiga, et osta kinnis-
vara Rumeenia eri piirkondades. Selleks otstarbeks asutatigi 
tütaräriühing NHLP. NHLP korraldas 2007. aastal võlakirja-
emissiooni, mille eesmärk oli omandada emissiooniga kaasatud 
raha eest Rumeenias maad ja teenida tulu maa väärtuse suure-
nemisest. Suure hulga võlakirjadest märkis kostja. Maatükid 
omandas NHLP tütarettevõtja Rumeenias, kellele NHLP andis 
maade omandamiseks tagamata laenu. Ühtegi omandatud 
maad ei õnnestunud võõrandada ja võlakirjad on investoritele 
tähtajaks lunastamata.

Hageja leidis vaidluses, et kostja vastutab NHLP-le tekitatud 
kahju eest, sest kostja on olnud osaline võlakirja emissiooni 
korraldamises ja kahjulike otsuste vastuvõtmises. Kostja on 
kasutanud ära oma mõjuvõimu NHLP ja NHRE üle ning kõik 
vaidlusalused tehingud (st nii laenu andmise kui ka laenu 
võtmise) tegi NHLP juhatus. Samuti on kostja survestanud 

NHLP juhatust mitte esitama pärast maksejõuetuse saabumist 
pankroti avaldust.

Äriseadustiku (edaspidi: ÄS) § 1671 lg-s 1 nähakse ette, et isik, 
kes kasutab oma mõju osaühingule ära selleks, et juhatuse või 
nõukogu liiget osaühingu kahjuks tegutsema mõjutada, peab 
hüvitama osaühingule sellega tekitatud kahju.

Riigikohus selgitas, et selleks, et isik kvalifitseeruks osaühin-
gu mõjutajaks, ei piisa üksnes asjaolust, et juhtorgani liige küsib 
väidetavalt mõjutajalt nõu või usaldab teda mingis küsimuses 
kui asjatundjat. Osaühingu mõjutamine on nõu andmisega võr-
reldes intensiivsem ja teistsuguse sisuga tegevus. Mõjutamine 
on eesmärgi pärane tegevus, mille siht on panna juhtorgani liige 
käituma nii, nagu mõjutaja soovib. Mõjutaja tegevus, mis viib 
juhtorgani liikme osaühingut kahjustava tegevuseni, peab olema 
kantud mõjutaja otsesest tahtlusest mõjutada juhtorgani liiget 
ühingule kahjulikult käituma, st mõjutaja tegutseb osaühingu kah-
justamise eesmärgil. Seega ei saa järeldada ainult sellest, et kostja 
töötaja esindas suurt osa investoritest, kuulus NHRE nõukokku või 
rikkus temal lasuvat hoolsus- ja lojaalsuskohtust, et kostja oleks 
tegutsenud tahtlikult ja eesmärgiga kahjustada NHLP-d.

Riigikohus märkis ka, et osaühingule mõjutamise ja sellest 
tuleneva juhtorgani liikme kohustuse rikkumise tõttu tekkiva 
kahju ja mõjutamise vahel peab olema kahetasandiline põhjuslik 
seos: esiteks peab mõjutamine olema põhjustanud juhtorgani 
liikme kohustuse rikkumise ja teiseks peab juhtorgani liikme 
kohustuse rikkumine põhjustama osaühingule kahju.

OSAÜHINGUL ON ÕIGUS 
NÕUDA JUHATUSE 
LIIKMELT ÜLEMÄÄRASE 
TASU TAGASTAMIST

ÄS-i § 177 lg-s 1 on sätestatud hääletamispiirang, mille 
eesmärk on vältida osaniku ja osaühingu huvide konflikti 
olukorras, kus osanikul võib tehingut tehes tekkida soov 
eelistada oma majanduslikke huve ühingu omadele.
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isikule võimaluse valida, kas saata teade postiaadressil, mis on 
kantud osanike nimekirja, või elektronposti aadressil. Riigikohus 
märkis, et kui vähemalt ühte neist võimalustest on kasutatud, 
on koosolekut kokku kutsuv isik järginud koosoleku teate saat-
miseks ÄS-i § 172 lg 1 teises lauses ette nähtud korda. Seega ei 
pidanud kostja osanik saatma hagejale koosoleku teadet peale 
tähitud kirja ka e-postiga.

ÄS-i § 172 lg 1 kolmandas lauses sätestatakse lisareegel koos-
oleku teate saatmiseks: kui osaühing teab või peab teadma, et 
osaniku aadress erineb osanike nimekirja kantust, tuleb saata 
teade ka sellel aadressil. Kohtud on tuvastanud, et hageja ei 
olnud teatanud kostjale ega ka koosoleku kokku kutsunud hageja 
osanikule, et ta ei asu äriregistrisse ja osanike nimekirja kantud 
aadressil.

Hageja leidis ka, et koosoleku teade tulnuks saata e-kirjaga 
põhjusel, et selline oli osanike suhtlemise tava. Riigikohus ei 
nõustunud viidatud seisukohaga. ÄS-is nähakse ette formalisee-
ritud nõuded osanike koosoleku teate saatmiseks. Nende reeglite 
eesmärk on tagada nii see, et osanik saaks talle saadetud teated 
kätte, kui ka see, et koosoleku kokkukutsuja saaks olla kindel, et 
saates koosoleku teate kindlal aadressil, on ta teate saatmise nõu-
ded täitnud ja koosolekul vastu võetud otsused ei osutu koosoleku 
kokkukutsumise korra rikkumise tõttu tühiseks. Seega on koos-
oleku teate saatmise reeglite eesmärk kaitsta nii teate adressaadiks 
olevat osanikku kui ka osanike koosolekut kokku kutsuvat isikut. 
Kuna kohtute tuvastatud asjaoludel järgis hageja osanik seadusest 
tulenevaid koosoleku teate saatmise nõudeid ja kuna tava ei saa 
muuta seadust, pole asjakohane väide, et teate saatmise nõudeid 
on rikutud põhjusel, et osanike suhtlus toimus varem e-posti teel.

Riigikohus selgitas, et koosoleku teate kohaletoimetamise 
riski kannab ÄS-i § 172 järgi osanik. Osanike koosolekut peetak-
se seega õigesti kokku kutsutuks, kui teade saadetakse osanike 
nimekirja kantud aadressil ja sellisel viisil, et see peaks tavalise 
edastamise korral õigel ajal osanikuni jõudma. Osaniku enda 
ülesanne on tagada, et osanike nimekirja oleks kantud aadress, 
millele saadetud teate ta kätte saab. Eeltoodu kohaldub ka koos-
oleku teate saatmisel tähitud kirjaga.
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Riigikohus selgitas 23. mai 2018. aasta lahendis nr 2-16-9415, 
et osanikud, kes otsustavad endale juhatuse liikme tasu määra-
mist või endaga juhatuse liikme lepingu sõlmimist, ei või otsuse 
tegemisel kalduda kõrvale ÄS-i § 1801 lg-s 2 toodud imperatiivsest 
põhimõttest. Selle põhimõtte kohaselt peavad osanikud juhatuse 
liikme tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse 
liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele osaühin-
gu tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses 
juhatuse liikme ülesannete ja osaühingu majandusliku olukorraga.

Kui osanikud määravad tasu, mis ei ole eeltooduga kooskõlas, 
on osaühingul õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu 
tagastamist. Sellise nõude esitamise otsustamine juhatuse liikme 
vastu on osanike pädevuses, hääleõigus juhatuse liikmest osani-
kul, kelle vastu nõude esitamist juhatuse liikmena otsustatakse, 
on ÄS-i § 177 lg 1 alusel piiratud.

OSANIKE KOOSOLEKU 
TEATE KOHALETOIMETAMISE 
RISKI KANNAB OSANIK

Riigikohtu 30. mai 2018. aasta otsuse nr 2-16-17508 asja olude 
kohaselt vaidlustas hageja kostja osanike 31. oktoobri 
2016. aasta koosoleku otsuse, millega valiti kostja juhatuse 
liige. Hageja leidis, et osanike koosoleku kokkukutsumise 
korda on rikutud, sest talle teatati koosolekust tähitud kir-
jaga, mis saadeti tema registrisse kantud aadressil, aga see 
tulnuks saata e-kirjaga. Hageja äriregistrisse kantud aadress 
oli sama, mis oli kantud osanike nimekirja. Koosoleku kokku 
kutsunud kostja osanik pidi hageja arvates teadma, et hageja 
ei asu äriregistrisse kantud aadressil. Koosoleku teadet ei 
õnnestunud hagejale tema registrijärgsel aadressil üle anda.

Koosoleku teate saatmise põhireegel sätestatakse ÄS-i 
§ 172 lg 1 teises lauses, mis annab koosolekut kokku kutsu vale 


