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Juba 1992. aastast on tööle-
pinguseaduses reegel, mille
järgi juhatuse liikme kohus-
tuste täitmiseks sõlmitud le-
pingule ei kohaldu töölepin-
guseadus. Siiski eksitakse sel-

le vastu sagelija juhatuse liik-
me töökohustuste täitmiseks
sõlmitakse töölepinguid ning
juhatuse liikmed eeldavad, et
suhtele kohaldatakse töölepin-
guseadust (TLS).

Milline seadus reguleerib? Ku-
na võlaõigusseadus (VÕS) ütleb,
et lepingu olemust tuleb hin-
nata sisu, mitte poolte valitud
sõnastuse kohaselt, on ka sel-

lised lepingud olenemata nen-
de pealkirjast käsunduslepin-
gud. Selline olukord võib viia
vaidlusteni, sest lepingu lõpeta-
misel võib selguda, et osa kait-
senorme (nt lahkumiskompen-
satsioon, lepingu lõpetamine
mõjuval põhjusel, käsutama-

ta puhkuse hüvitamine, alluvus

töövaidluskomisjonile, võima-
lus saada töötukassast hüvitist

jms) ei pruugi kohalduda.

Juhatuse liikme õigussuhte-
le kohaldub VÕSi käsundi regu-
latsioon.

TLSis sisalduvad sätted vii
oma juhatuse liikme lepingus-
se. Kui inimene nõustub ju-
hatuse liikmeks hakkama ja
ühing valib ta ametisse, on te-

ma ja äriühingu vahel auto-
maatselt sõlmitud leping, mida
ei reguleerita TLSiga, vaid VÕSi

käsunduslepingu sätetega.
Küll aga on riigikohus rõhu-

tanud, et juriidilise isiku orga-
ni liikme kohustuste täitmiseks

lepingus võivad pooled kokku

leppida nende TLSi sätete kohal-
damises, mis pole ainuomased

töölepingule ega vastuolus ju-
riidilise isiku tegevust sätestava

seadusega. Seega tuleks sellised

töölepingule omased sätted ot-
seselt viia kas lepingusse või siis

nendele viidata.

Seadusandja lähtub sellest,
et juhatuse liige on võimeline
ise lepinguläbirääkimisi pida-
ma ja ta ei ole nõrgem pool, ke-
da oleks vaja kaitsta. Samuti on
arvesse võetud juhatuse liikme
suuri volitusi ja tegutsemisva-
badust, erinevat alluvusvahe-
korda ja piiramatut vastutust.

Millal sõlmida leping, millal
tööleping? Määrav kriteerium,
millal kehtib tööleping ja mil-
lal juhatuse liikme leping, on
täidetavad tööülesanded.

Kui isik tegeleb ainult äri-

ühingu juhtimisega ning muid
tööülesandeid ei täida, saab te-

maga sõlmida vaid juhatuse
liikme lepingu. Kui ta tegeleb
küll mingite juhtimisülesanne-
tega, aga pole valitud juhatus-
se, tuleb temaga sõlmida töö-

leping.
Kui isik täidab nii juhtimis-

ülesandeid kui ka tööülesan-

deid, on võimalik sõlmida ka

tööleping.



vorm Käsunduslepingul
ei ole kohustuslikku vormi-

nõuet, seega võib selle sõlmi-
da ka suuliselt. Soovitatav on
seda teha siiski kirjalikult, et

kokkulepitut tõendada.
sisu Võiks olla äriühingu sea-
tud nõudmised, pädevus,
tööülesanded, alluvussuhted,
regulaarne aruandluskohus-
tus, oluliste majandustehin-
gute korral otsuste vastuvõt-
mise kord, makstav tasu, äri-

saladuse hoidmise kohustus,
konkurentsikeeld jm.
osapool Lepingu sõlmimi-
seks, muutmiseks ja lõpeta-
miseks on alati vajalik aktsia-
seltsil nõukogu, osaühingul
osanike otsus, sest juhatuse
liige allub neile. Otsusega tu-
leb määrata ka isik, kes sõl-
mimisel ühingut esindab.
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Q Pane täiele
LÕPETADA TULEB KÕIK

lepingud. Isikul võib
olla äriühinguga lisaks

juhatuse liikme lepingule ka töö-

leping. Sel juhul tuleb lepingu-
te lõpetamisel meeles pidada,
et need ei ole omavahel seotud.
Mõlemad tuleb eraldi lõpetada,
kohaldades lisaks lepingu enda
sätetele vastavalt kas TLSi või
VÕSi sätteid.

ÄRIREGISTRI K ANDE-

GA TASUB KIIRUSTADA.
Alates juhatuse liikme

lepingu lõppemisest ei ole juha-
tuse liikmel enam volitusi ühin-

gu nimel tegutsemiseks, olene-
mata sellest, kas vastav kanne
on äriregistris tehtud või mitte.
Mõlema poole seisukohalt on

oluline, et vastav kanne tehtaks
võimalikult ruttu.
Kui juhatuse liige on endiselt
kantud äriregistrisse, võivad kol-

mandad isikud sellele toetuda

ning nende ees on ta äriühin-

gu täieõiguslik esindaja. Seelä-
bi võib pahatahtlik juhatuse lii-

ge võtta äriühingule kohustu-
si ja tekitada kahju. On esinenud
ka juhtumeid, kus äriregister või
maksu- ja tolliamet küsib and-
meid või teeb trahvi äriregistris-
se kantud, kuid juba tagasi kut-

sutud juhatuse liikmele.



Tööleping
enam
ei kaitsnud
2001. aastal leidis Tartu ring-
konnakohus, et kui töölepingu
aluseltöötanudisik jätkab vaid
juhatuse liikme ülesannete
täitmist, siis loetakse tema töö-
leping lõppenuks poolte kok-
kuleppel. T.K. töötas ASis Kül-
mari 1991. aastajuunist peainse-
nerina. 1997 valiti ta juhatusse,
1999 kutsuti sellelt köhalt tagasi.

T.K. leidis, et leping lõpetati
ebaseaduslikult, sest sellist alust

(juhatuse liikme tagasikutsumi-
ne) töölepingu lõpetamiseks TLS

ei sätestaja tal on õigus peainse-
nerina edasi töötada. Kõhus lei-

dis, et töölepinguline suhe kes-
tis juhatuse liikmeks valimiseni

ning pärast seda enam töölepin-
gulist kaitset kohaldada ei saa.

Kõhus leidis, et hetkest, kui
T.K. andis nõusoleku end juhatu-
se liikmeks valida, andis ta üht-
lasi ka nõusoleku, et temaga sõl-
mitud tööleping lõpeb, ning kui
äriühing valis ta juhatuse liik-
meks, oligi tööleping poolte kok-

kuleppel lõppenud.


