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RESOLUTSIOON

Anda avaldajale kande tegemist takistava puuduse kõrvaldamiseks 10 päeva arvates määruse
tegemisest.

Nimetatud tähtajaks puuduse kõrvaldamata jätmise korral jätab kohus kandeavalduse
rahuldamata ärinime ja põhikirja muutmise osas.

Dokumente saab esitada elektrooniliselt veebilehel https://ettevotjaportaal.rik.ee/, notari kaudu
või posti teel Tartu Maakohtu registriosakond, Pikk 32 Rakvere 44307.

Edasikaebamise kord

Käesoleva määruse peale ei saa esitada määruskaebust.

ASJAOLUD

07.03.2021.a ja 25.03.2021.a kandeavaldustes taotletakse Mõnusad Elamused OÜ ärinime ja
põhikirja muutmise kande tegemist.

07.03.2021.a kandeavalduses taotleti osaühingu uue nimena Court OÜ äriregistrisse kandmist.

25.03.2021.a kandeavalduses taotletakse osaühingu ärinimena SupremeCourt OÜ äriregistrisse
kandmist.

Kandeavalduste alusel ei saa teha äriregistrisse taotletud ärinime ja põhikirja muutmise kannet,
kuna kandeavalduses taotletud ärinimi ei vasta äriseadustiku nõudele. Taotletud ärinimi (nii
Court OÜ kui ka SupremeCourt OÜ) on eksitav osaühingu tegevusala osas.

ÄRAKIRI nr 3728721



Inglisekeelse sõna "court" enamkasutatav tähendus on "kohus".

Supreme Court tähendab riigi kõrgemat kohut (Riigikohus, Ülemkohus jt)

Mõnusad Elamused OÜ ei tegele ja osaühingu tegevusala ei saa olla kohtupidamine. Taotletud
ärinimi (Court OÜ ning SupremeCourt OÜ) on registripidaja hinnangul eksitav osaühingu
tegevusala osas.

PÕHJENDUSED

1. Registripidaja kontrollib ärinime vastavust seaduse nõuetele. Kui ärinimi ei vasta seaduse
nõuetele, teeb registripidaja ettepaneku valida uus ärinimi registripidaja määratud tähtaja jooksul
(äriseadustik § 52).

Ärinimi ei või olla eksitav mh tegevusala ega tegevuse ulatuse osas (äriseadustik § 12 lg 1).

2. Ettevõtja ärinimi on põhikirja koostisosa (äriseadustik § 139 lg 1). Ühingu ärinime muutmisel
tuleb muuta ka ühingu põhikirja.
Põhikirja muutmise kandeavaldusele tuleb lisada osanike otsus põhikirja muutmise kohta,
osanike koosoleku protokoll või hääletusprotokoll ja põhikirja uus terviktekst (äriseadustik §
175 lg 2).

Ärinime muutmise korral, tuleb muuta ka osaühingu põhikirja ning põhikirja muutmise otsus
lisatakse kandeavaldusele.

Kui avalduses on kande tegemist takistav puudus või kui puudub vajalik dokument ja puudust
on ilmselt võimalik kõrvaldada, määrab kohus tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Kui puudust
tähtaja möödumise ajaks kõrvaldatud ei ole, jätab kohus avalduse kandemäärusega rahuldamata
(tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 596 lg 2).
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