ARIUHINGU JUHATUSE LIIKME

1. A..-iiihingu juhatuse
kolmandate isikutega

liikme oiguslik

seisund

VASTUTUS

mng oigussuhted

ariiihingu

Ja

.\riLihingu juhatuse liikme vastutllse pllhlll tuleb eristada juhatuse liikmc vastutust ariLihingll ccs
ning ariLihingujuhatusc
liikmc vastlltust kolmandate isikute ees.
Ari Lihingu j uhatuse Iiikme vastutuse! voi b i.ildjuhul olla kaks eri nevat alii kat:
• ariilhingu juhatuse liikme seadusest tulenevate kohustuste rikkumisest tulenev vastutus
• ariilhingu juhatuse liikme lepinguliste kohustuste rikkumisest tulenev vastutus.
Scejuures on oluline. millised oigussuhted ariti,hingu juhatuse liikmel
kolmandate isikute. eelkoige ariLihingu \olausaldajate
suhtes tekivad .
.;\ritihingujuhatuse
•

•

liikme suhe konkreetse

ariLihinguga voib pohineda

i.iletildse arii.ihingu

nll1g

kahel erineval alusel:

Esmalt tekib isiku nimetamisel
ariilhingu juhatuse liikmeks juhatuse liikme ja vastava
ariilhingu vahel seaduse alusel eriline oigussuhe, mis vastab vas
§-s 2 toodud volasuhte
tunnusrele. Selle, seaduse alusel tekkiva volasuhte sisuks on erinevad vastastikused oigused
ja kohustused,
mis tulenevad primaarselt
seadusest, eelkoige TsUS juriidiliste
isikute
peattikist
ning vastavat ariilhingut
reguleeliva
eriseaduse
juhatuse
liikme oigusi ja
kohustusi reguleerivatest
paragrahvidest.
luhatuse liikme kohustused ariilhingu ees voivad
tuleneda
ka erinevatest
vastava aritihingu
sisedokumentidest
nagu pohikiri. juhatuse
t66kord jne. Taiendavaid juhatuse liikme kohustusi voivad sisaldada aritihingu ja juhatuse
liikme vahelised lepingud ning aritihingu padevate organite juhatuse liikme jaoks siduvad
otsused.
Teisest killjest solmib aritihing reeglina oma juhatuse liikmega ka lepingu, mis tapsustab
seaduses
satestatud
juhatuse
liikme tildisi kohustusi
ning paneb tapsemalt
paika
lepingupoolte
vastastikused
oigused
ja kohustused.
Ttiilbi
poolest
on tegemist
kasunduslepinguga
(VaS § 619jj).

Aritihingu juhatuse
liikme ja ariilhingu vahel seaduse alusel tekkivast volasuhtest
tulenevate
kohustuste rikkumise eest vastutab aritihingu juhatuse liige ariilhingu volausaldajate
ees vastavalt
TsOS §-le 37.
TsOS § 37. Juriidilise isiku jllhtorgani Iiikme vastutlls
(1) Juriidi Iise isiku juhtorgani Iiikllled, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud kahjujuriidil isele isikule.
vastut'lvad juriidilise
isiku ees solidaarselt. Juhtorgani liige ei vastuta, kui ta tegutses vastavalt juriidilise
isiku
Uldkoosoleku voi muu padeva organi oigusparasele otsusele.
(2) Kaesoleva paragrahvi loikes 1 nimetatud kahju hUvitamist juriidilisele
isikule voib nouda ka juriidilise
isiku volausaldaja, kui ta ei saa oilla noudeid rahuldada juriidilise isiku vara arvel.
(3) Volausaldajal
on oigus kaesoleva paragrahvi loikes 2 nillletatud noue esitada ka juhul, kui juriidiline isik
on noudest juhtorgani Iiikme vastu loobunud voi solillinud tel11aga kompromissilepingu.
Volausaldajal on oigus noue
esitada ka juhul, kui juhtorgani liikl11e vastutust on seaduses satestatuga vorreldes piiratud.
(4) Juriidilise
isiku juhtorgani
liikl11e vastu esitatava noude aegumistahtaeg
on viis aastat kohusruse
rikkulllisest.

Vastav
illdnorm
sisaldub
pohimotteliselt
samal kujul ka ariilhingute
liike reguleerivates
eriseadustes, aktsiaseltsi puhul nt As §-s 315 (analoogiline paragrahv osatihingu puhul: As § 187).

AS ~ 315. JlIhatllsc Iiikmctc vaslllllls
(I) JlIhallisc liiklllcd. kes on ollla kohllslllsc rikkllllliscga tckitanlld kahjll aktsiascltsik.
vasllltavacJ tekilatllcl
kahjll hlivitalllise eest solidaarselt.
(2) Kacsoleva paragrahvi loikes I nimelallid kahjll hlivitamist aklsiasellsile
voib nOllda ka aktsiascltsi
volalisalcJaja. klli ta ei saa ollla nOlldeid rahuldada aktsiascltsi vara arvel.
(3) Volallsaldajal on oiglls kaesoleva paragrahvi loikes '2 nilllctatlid nouel csitada ka jllhlli. klli aktsiasclts on
nOlldcst jllhatllsc liikllle vaslu loobunud voi sollllinlid IClllaga kOlllprolllissilcpingu.
(4) JlIhatlisc liiklllc \astu csitatava noudc aC!:'-lIlllistiihl<lcgon viis aaslat.

AriLihingu juhatuse liik111ega solmitud Icpingust tulenc"ate kohustuste rikku111ise puhul vastutab
.iuhatuse liige ariLihingll ees vastavalt vas satetele. Juhul. kui jllhatuse liige rikub oma
kasunduslepingust
tlllencvaid kohustusi ja tekitab seelabi ariLihingllle kahju. tekib ariLihingul
eelkoige voimalus nouda vas §§ 100, 101 Ig I P 3 ja 115 tuginedes juhatllse liikmelt kahju
hLivitamist.
Oluline on silmas pidada. et juhatllse liikme seadllsest ja lepingust tulenev vastlltlls on teineteisest
pohimotteliselt
soltumatlld. pohimotteliselt voib ariLihing kahju hLivitamist nouda nii seadusest
tuleneval kui lepingulisel alusel.

Kol111andate isikute, eelkoige ariLihingu volausaldajate ja ariLihingu juhatuse liikme vahel puudub
(reeglina) eriline volasuhe. miIlest tuleneksid juhatuse liikl11e ja kohustused ja vastutus konkreetse
volausaldaja ees. nii lepingulised kui ka lepinguvalised kohustused koll11andate isikute ees onreeglina (eranditest aIlpool) vastava ariLihingu ja l11itte juhatuse liikl11e kohustused. SeIles osas
erineb uus TsUS enne 01.07.02 kehtinud TsUS regulatsioonist.
Seet6ttu saab juhatuse liikl11e
vastutuse aluseks oIla tiksnes vas kahju oigusvastase tekital11ise paragrahvid, konkreetsel11alt
vas § 1043.

Lepingulise

vas

vastutuse alus: kasundusleping

(vas

§ 619).

§ 619. Kasunduslepingu
moiste
Kasunduslepinguga
kohustub
ilks isik (kasundisaaja)
vastavalt
lepingule
osutama
teisele
isikule
(kasundiandja) teenuseid (Witma kasundi), kasundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud.

Pohilised
kohustused
tulenevad
lepingust
ning
lojaalsuskohustus),
625 (saladuse hoidl11ise kohustus).

vas

§§

620

(hoolsuskohustus

Ja

vas § 620. Kasundisaaja hoolsus kasundi taitmisel
(I) Kasundisaaja
peab kasundi taitmisel tegutsema kasundiandjale
lojaalselt ja kasundi laadist tuleneva
vajaliku hoolsusega.
(2) Kasundisaaja
peab taitma kasundi vastavalt oma teadmistele ja voimetele kasundiandja jaoks parima
kasuga ning ara hoidma kahju tekkimise kasundiandja
varale. Oma majandusvoi kutsetegevuses
tegutsev
kasundisaaja peab lisaks sellele toimima iildiselt tunnustatud kutseoskuste tasemeL
vas § 624. Kasundisaaja teatamiskohustus
___ . (I) KasundisaaJa ..peab teatama kasundiandjale
koigist kasundi taitmisega
seotud olulistesl asjaoludest,
eelkoige nendest, mis voivad ajendada kasundiandjal jllhist muutma, sam uti andma kasundiandja
noudmisel talle
teavet kasundi taitmise kohta.
('2) Kasundisaaja
peab kasundi taitmisel esilama kasundiandjale
ka illevaate kasundi taitmisega
seotud
kuludest ja tuludesl koos selle aluseks olevale toenditega.
(3) Kokkulepe,
millega kasundiandja
kahjuks kaldutakse korvale kaesoleva paragrahvi
loigetes I ja '2
satestatust, peab olema solmitud kirjalikus vormis.
§ 625. Saladuse hoidmise kohustus
(I) Kasundisaaja
peab kasundi taitmise ajal hoidma saladuses talle seoses kasundiga teatavaks saanud
asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on kasundiandjal oigustatud huvi, eelkoige hoidma kasundiandja tootmis- voi
arisaladllst. Saladuse hoidmise kohuslust ei ole, klli kasllndisaajal on asjaolude avalikustamiseks
kasllndiandja luba voi
klli ta on avalikllstamiseks
kohustatud seadusest tlilenevait.

Piirast kiisundu~kpingu
mi~ on vajalik kiisundiandja

(2)

ulatuscs,

I(ippcmist siiilih kiisundisaajal
oigllstatud hllvide kailscks.

kiieso!eva

paragrahvi

I<)i"cs

I

nimclalud

kohustus

N imctatlld

kohllstllstc rikkllmise korral (VaS § 100) saab ariiihing kohaldada vas
§-s 101
nimctatlld 6igllskaitsc\ahcndeid,
m.h n6uda vastavalt vas § 101 19 1 P 3 ja ~ 115 tekitatlld kahjll
hLivitamist. JlIhatlise liige vahanch kahjll hiivitamise kohllstllscst iiksnes jllhul. klli ta t6endab, et
kohustllse rikkllmine on tema jaoks vahandatav (vt vas §§ 103 Ig 2 ja vas ~ 105).

vas

§ 103. Rikklllllisc vaballdatavlIs
V61gnik vastuub kohustusc rikkllmise eesl. val.ia arvatud. klli rikkuminc on vabandalav.
EeldataKsc. ct
kohllstusc rikkuminc ei ole \ahandatav.
(2) Kohustuse rikKumine on vabandatav.
klli v61gnik rikKus kohuSlllsl vaaramalujou
laHu. Vaaramatuj6ud
on
asjaolu. mida volgniK ei saanud mojulada ja moisllikkuse pohimottesl lahludes ci saanud lema It oodata, Cl la Iepingu
solmimisc \oi lepinguvalist'
Kohustuse tekKimise ajal selle asjaoluga arvcstaKs voi seda valdiKs voi takislava asjaolu
voi selle tagajarje liletaks.
(3) Kui vaaramatu.jou
moju on ajuline. on Kohusluse riKkumine vabandatav UKsnes aja valtel, mil vaaramatu
joud kohusluse laitmist taKistas.
(4) Seaduses
voi lepinguga eltenahtud juhtudel vastutab isik ollla kohustuse
riKkulll ise eest rikKum ise
vabandalavusesl
soitulllata.
(I)

Samas on v6imalik jllhatllse liikme lepingulist vastlltust ariiihingu ees piirata. Vastlltllse piiramine
v6ib seisneda eelk6ige jargnevas:
• Maaratakse juhatuse Iiikme kohustused kitsamalt, kui need on iildjuhul seaduses satestatud;
• Maaratakse,
et juhatuse Iiige vastutab iiksnes siiiilise v6i nt iiksnes tahtliku v6i raskelt
hooletu lepingu rikkumise eest v6i piiratakse tema vastutust summaarselt;
• Maaratakse juhatuse Iiikme vastu kahju hiivita'mise n6uete esitamiseks seaduses satestatust
ILihem aegumistahtaeg.

3. Ariiihingu

juhatuse liikme seadusest tulenev vastutus

Nagu ka iilalpool tuleb
v6lausaldajate
ees,

eristada

vastutust

ariiihingu

ja vastutust

kolmandate

isikute,

eelk6ige

TsOS § 37. Juriidilise isiku juhtorgani liikme vastutus
(I) Juriidilise isiku juhtorgani
liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud kahju juriidilisele
isikule,
vastutavad juriidilise
isiku ees solidaarselt.
Juhtorgani
liige ei vast uta, kui ta tegutses vastavalt juriidilise
isiku
Uldkoosoleku voi muu padeva organi oigusparasele
otsusele.
(2) Kaesoleva
paragrahvi loikes I nimetatud kahju hUvitamist juriidilisele
isikule voib nouda ka juriidilise
isiku volausaldaja,
kui ta ei saa ollla noudeid rahuldada juriidilise isiku vara arvel.
(3) Volausaldajal
on oigus kaesoleva paragrahvi loikes 2 nimetatud noue esitada ka juhul, kui juriidiline isik
on noudest juhtorgani
liikme vastu loobunud voi solminud temaga kOlllpromissilepingu.
Volausaldajal
on oiQUS noue
esitada ka juhul, kui juhlor!!.ani liikllle vastutust on seaduses satestatuga vorreldes piiratud.
(4) Juriidilise
isiku juhtorgani
liikll1e vastu esitatava n6ude aegull1istahtaeg
on viis aastat kohustuse
rikkull1isest.

Ariiihingu jllhatuse
liikme seadusest tlilenev vastutus on iseenesest
s61tumatu lepingulisest
vastutusest.
Kiisitav on, kas ariiihing saab kokkuleppel
juhatuse
liikmega juba ette viimase
vastlltust seadllses satestatud standardiga v6rreldes piirata v6i selle sootuks valistada. Igal jllhul ei
kehti vastavasisulised
kokkulepped kolmandate isikute suhtes (vt TsOS § 37 Ig 3).
luhatuse
liikme vastutuse eeldused on kirjas TsOS §-s 37, luriidilise
isiku juhatuse
Iiikme
vastutuse
tekkimise
p6him6tteliselt
ainsaks eelduseks
on juhatuse
liikme poolt kohustuste
rikkumine.
111hatllse liikme kohustustel on kolm allikat:

Scad LIS, cdkoigc TsOS (lildiscd kohllstllscd) ja vastava ariLihingll liigi kohta kaivad criseadllscd,
cclkoige AS, samllti mlllld seadllscd (nt raamatllpidamisscadus,
maksuseadllsed jnc). Ollliisemad
naited:
TsUS § 35. JlIriidilise isilw juhtorgani
Iiil<me iildised kohustuscd
.Il1riidilisc isikll juhtorgani
liikmcd pcavad oma seadllsest voi pohikirjast
tlilenevaid
koilustusi Wilma
.Il1iltorgani liikmclt tavaliselt oodatava iloolegaja olemajllriidilisele
isikulc lojaalsed.
TsUS § 36. Pallkrotiavaldusc
csitamisc I<ohustus
Kui on ilmne. et juriidiline isik on pUsivalt maksejouetll, peavad juilatuse voi seda asendava organi liikmed
csitama pankrotiavaldllse.
AS § 306. Juhatuse piidcvus
(I) JlIhatlis on aktsiaseltsi juiltimisorgan,
mis esindab ja juhib aktsiaseltsi.
(2) JlIilatlis peab jllhtimisel kinni pidama nOllkogll seaduslikest
korraldllstest.
Tehingllid,
mis valjllvad
igapaevase majandustegevllse
raamest, voib jllhatus teha ainult nOllkogu nousolekul. JlIhatlis on koillistatud tegutsema
majanduslikult
koige otstarbekamal viisil.
(3) Juhatus peab esitama nOlikoglile vahemalt kord nelja klilijookslil
Ulevaate aktsiaseltsi majandllstegevllsest
.Ia majandllslikust
ollikorrast. samllti tealama kohesell aktsiaseltsi majandllslikll seisllndi oluliscst halvencmisest
ja
mlludest aktsiaseltsi majandllslegevusega
seo(lId ollilistest asjaoilidest.
(31) Kui aktsiaselts
on maksejolletu ning maksejouetus
ei ole tema majanduslikust
ollikorrast tlilenevalt
ajutine. peab juhatus esitama viivitamatliit kohtule aktsiaseltsi pankrotiavalduse.
(4) J uhatus korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist.
(5) Juhatuse tapsema tOokorra voib ette naha pohikiljas.
AS § 312. Konkurentsikeeld
(I) Juhatuse liige ei voi noukogu nousolekuta:
I) olla fUiisilisest isikllst ettevotjaks aktsiaseltsi1egevusalal;
2) olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva taisOhingu osanik voi usaldusiihingu taisosanik;
3) olla aktsiaseltsiga
samal tegevusalal tegutseva ariUhingu juhtimisorgani
liige, valja arvatud siis, kui
tegemist on Ohte kontserni kuuluvate ariUhingutega.
.
(2) Kui juhatuse
liikme tegevus on vastuolus kaesoleva paragrahvi
I. loikes satestatuga,
voib aktsiaselts
juhatuse liikmelt nouda keelatud tegevuse lopetamist, keelatud tegevusest saadud tulu Oleandmist aktsiaseltsile,
sam uti
kahju htivitamist ulatuses, mis Oletab sissenoutud tulu.
(3) Keelatud tegevuse lopetamise ja keelatud tegevusest saadud tulu tileandmise noude aegumistahtaeg
on
kolm kuud paevast, mil aktsiaselts sai teada konkurentsikeelu
rikkumisest,
kuid mitte pikem kui kolIn aastat
konkurentsikeelu
rikkumisest. Kahju hOvitamise noudele kohaldatakse tildist aegumistahtaega.
AS § 313. Arisaladuse
tagamine
(1) Juhatuse liikmed peavad hoidma aktsiaseltsi arisaladust.
(2) Aktsiaselts ei voi nouda kaesoleva paragrahvi
I. loikes naidatud kohustuse rikkumisega tekitatud kahju
hOvitamist, kui juhatuse liikmed tegutsesid kooskolas tildkoosoleku voi noukogu seadusliku otsusega.
AS § 292. Erakorraline
iildkoosolek
(I) Juhatus kutsub kokku erakorralise tildkoosoleku,
kui:
I) aktsiaseltsil on netovara vahem kui pool aktsiakapitalist
voi vahem kui kaesoleva seadustiku paragrahvis
222 nimetatud aktsiakapitali suurus voi muu seaduses satestatud aktsiakapitali minimaalne suurus voi
2) seda nouavad aktsionarid, kelle aktsiatega on esindatud vahemalt 1/1 0 aktsiakapitalist,
voi
3) sed a nouab noukogu voi audiitor.

TsOS § 37 19-s 1 on satestatud Liksnes juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku ees juriidilisele
isikule tekitatud kahju eest.
TsOS § 37 19 2 voimaldab juhul~ kui juriidiline isik ei ole vastavat nouet juhatllse liikme vastu
esitanud voi kui ta on jllhatuse liikme vastu suunatud noude 16petanud kompromissiga
voi kui
juhatuse liikme vastutust on ariilhingu suhtes piiratud, vastavad noudeid esitada ka ariuhingu
volausaldaj al.

TsUS § 145. Kokkulepc aegumise kohta
voib noude aegumise tingimusi kergendada, eelkoige aegumistahtaega
kergendatud tingimusi ei kohaldata, kui kohustatud isik rikkus oma kohustusi tahtlikult.
(I) Tehinguga

li.ihendada.

Aegumise

(2) Pooltc kokkllkppcl
voib acglllllistahtaega.
mis on llihelll klli klimmc aastat. pikcndada.
klli kiilllllC aastaili.
(3) I ,OOblllllillC oigllsest Ilollda al'glllllisc kohaldamist 011 whille.

Volallsaldajatcl
voib tckkida
Lildjllhul olla vas ~ 1043.

ka isiklikkc

nOlldcid jllhatllse

liikme vastll. Nouete

kllicl mitte enam

celdllseks

vas § 1043. aigllsvllstasclt
tckitatlld kllhjll hiivitaminc
reiselc isikllie (kallllatallll) oigllsvastasclt kahjll tekitalllld isik (kahjll tekitaja) peab kahjll hlivitama.
kahjll tekitalllises slilidi voi vastlltab kahjll tekitalllisc eest vastavalt seadllsele.

Scllise nOllde eelduseks
•
•
•

saab

klli ta Oil

on:

Volallsaldajale kahjll tekitamine juhatuse liikme toimingu
Sellise toimingu (teo voi tegevusetuse) oigusvastaslls
.luhatuse liikme slili

kaudu

Problemaatilisteks
voivad oSlItuda eelkoige oigusvastasus ja Slili. aigusvastasuse
defincerib vas ~
1045 . .llIhatusc liikmete puhul tuleb oigusvastasuse alusena kone alIa eelkoige vas § 1045 Ig 1 p-s
7 nimetatlld juhtum:
vas

§ 1045. Kllhju tckitamisc

6igusvllstllsuS

(I) Kahju tekitamine on oigusvastane eelkoige siis. kui see tekitati:
I) kannatanu surma pohjustamisega;
2) kannatanule kehavigastuse
voi tervisekahjustuse
tekitamisega;

3) kannatanult vabaduse votm isega;
4) kannatanu isikliku oiguse rikkumisega;
5) kannatanu omandi voi sellega sarnase oiguse voi valduse rikkumisega;
6) isiku majandus- voi kutsetegevusse sekkumisega;
7) seadusest tulenevat kohustust rikkuva kaitul1lisega;
8) heade kommete vastase tahtliku kaitul1lisega.
/---I
(3) Seadusest tuleneva kohustuse rikkumisega kahju tekitamine ei ole oigusevastane,
rikutud satte eesmark ei olnud kannatanu kaitsmine sellise kahju tekkil1lise eest.

kui kahju tekitaja

poolt

Nt. juhatuse liikme vastutus volausaldajate
ees pankrotiavalduse
esitamise kohustuse taitmisega
....
I
hilinemise korral (oigusvastasus tulenevalt vas § 1045 Ig 1 p 7 koos TsUS § 36, AS § 306 Ig 3 .
Eelkoige tuleb seega kontrollida seadusest tuleneva kohustuse olemasolu ja asjaolu, kas nimetatud
kohustuse eesmargiks on kaitsta liksnes arilihingut voi hoida ara kahju tekkimine ka volausaldajate
varale (vt vas § 1045 19 3).

Martin Kaerdi
.lustiitsministeeriumi
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talituse juhataja

