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1. detsembril möödub 20 aastat äriseadustiku kehtima hakkamisest. See ajalooline hetk ei
olnud oluline mitte üksnes Eesti õigusele, vaid võib kahtlemata väita, et siis pandi oluline
alus tänasele ettevõtluskeskkonnale. Eesti on olnud põhjusega uhke oma avatuse, õiguskeskkonna paindlikkuse ja lihtsuse üle ning äriseadustik on neid ideid endas ka kandnud.
Äriseadustikku on muudetud tänaseks enam kui sajal korral, paljud neist muudatustest on olnud küll tehnilist laadi, kuid on tehtud ka olulisi sisulisi täiendusi. Siiski on ümbritsev reaalsus 20 aastaga muutunud oluliselt. Samuti on ühinguõigus arenenud oluliselt
neis riikides, mis on olnud meile omal ajal eeskujuks. Kui 20 aastat tagasi oli peamiseks
eesmärgiks luua ettevõtlusele võimalikult mõistlik ja toetav õiguslik raamistik, siis täna
peaks saama keskseks küsimuseks tasakaalu ja õigusrahu saavutamine eri huvigruppide
vahel. Seega võiks täna olla põhjust rääkida äriseadustiku revisjoni vajadusest. Seda me
ei saa aga teha, ilma et oleksid kaardistatud probleemid, et me mõistaksime ettevõtjate
tegelikke vajadusi ja et me teaksime ka seda, kuidas on samade eesmärkideni jõudmise
lahendanud riigid, mida me soovime oma eeskujuna näha.
Akadeemiline konverents on koht, kus neile küsimustele saab vastuseid otsida. Ettekanded teevad nii Eesti kui ka teiste riikide tuntud tippspetsialistid ning esialgne ajakava
on järgmine.
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JURIDICA IV/2015

Neljapäev, 22. oktoober
Konverentsi esimesel päeval on põhirõhk äriseadustiku aluseks olnud põhimõtetel ja nende
võimalikul arengul Euroopa ühinguõiguse kontekstis. Päeva teine keskne teema on seotud
äriregistritega, mis on meid ettevõtluse abivahendina hästi teeninud. Siiski on selles vallas tehtud mitu reformi ja neid on kavandatud ka tulevikuks. Konverentsi esimese päeva
esinejate hulgas on dots Andres Vutt, Indrek Niklus, dots Urmas Volens, dr Viljar Peep,
väliskülalised prof Christoph Teichmann (Würzburgi Ülikool), prof Farkhad Karagussov
(Kaspia Ülikool).
Esimese päeva lõpetab pidulik õhtu koos toitlustamisega teaduskeskuses AHHAA
(osavõtutasuga).

Reede, 23. oktoober
Konverentsi teisel päeval keskendutakse kolmele teemale: vähemuse kaitse, kontsernid ja
ühingute juhtimine.
Vähemuse kaitse teemablokis arutatakse vähemuse kaitsevahendite olemuse ja rakendamise üle Eestis ja mujal Euroopas, samuti süvenetakse sellega seotud kohtupraktikasse.
Ettekannetega esinevad prof Hans de Wulf (Genti Ülikool), dots Märtin Käerdi jt.
Kontsernidega seoses on kesksed teemad valdkonna arengusuunad Euroopas ja Eestis,
sealjuures tütarühingute juhtimise ja emaühingusse tehtavate kapitalisiirete küsimused.
Ettekannetega esinevad prof Pierre-Henri Conac (Luxembourgi Ülikool), dr Margit Vutt
ja Karl Kull.
Juhtimisega seotud küsimused on mõneti traditsioonilised, kuid samas igikestvad:
milline peaks olema ühingujuhtimise standard, millised on õiguslikud abinõud ja õiguskaitsevahendid selle tagamiseks ning kas ja kuidas tagab kehtiv õigus nende rakendamise.
Esinevad prof Seppo Villa (Helsingi Ülikool), dots Kalev Saare, dr Leonid Tolstov, dr Marko
Kairjak, dr Iko Nõmm.
Päeva ja ka konverentsi võtab kokku Erkki Raasuke (LHV Pank), kes esitab ettevõtja
positsiooni selle kohta, mida juristid on eelnevad kaks päeva arutanud.
Teemaplokid lõppevad aruteluga, mille käigus saavad kõik esitada küsimusi ja avaldada arvamust kuuldu kohta.
Konverents on tasuta (pidulik õhtu on osavõtutasuga). Registreerimine avatakse
augustis Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kodulehel (Konverentsid).

