
Nõuanded ühingule või sihtasutusele nime valimisel. 
 

Mittetulundusühingute seadus sätestab: 
 MTÜ nimi peab selgesti erinema teistest Eestis registrisse kantud mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste nimedest.  
 MTÜ nimi ei või olla eksitav mittetulundusühingu eesmärgi, tegevuse ulatuse ega õigusliku vormi osas.  
 MTÜ-l võib olla ainult üks nimi.  
 MTÜ nimi peab olema kirjutatud eesti-ladina tähestikus.  
 MTÜ nimi peab sisaldama eestikeelset täiendit, mis viitab asjaolule, et tegemist on isikute ühendusega.  
 MTÜ nimi ei või olla vastuolus heade kommetega.  
 

Sihtasutuste seadus sätestab: 
 SA nimi peab selgesti erinema teistest Eestis registrisse kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

nimedest.  
 SA nimi ei või olla eksitav sihtasutuse eesmärgi, tegevuse ulatuse ega õigusliku vormi osas.  
 SA nimi peab sisaldama täiendit "sihtasutus".  
 SA-l võib olla ainult üks nimi.  
 SA nimi peab olema kirjutatud eesti-ladina tähestikus.  
 SA nimi ei või olla vastuolus heade kommetega 
  

Justiitsministeeriumi kodulehel antakse praktilisi nõueandeid nime osas:  
http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/arinimi-mittetulundusuhingu-ja-sihtasutuse-nimi 
  

Registrisse ei kanta MTÜ või SA nime, mis on samasugune või eksitavalt sarnane varem registrisse kantud 
nimega. 
 MTÜ-del ja SA-del kehtib nime eristatavusnõue kõigi registrisse kantud MTÜ-de ja SA-de  nimede suhtes. 
 

Ei ole kindlat reeglit, mitme tähe võrra peab üks nimi teisest nimest erinema. Tihti võib üks täht olla 
eristamiseks piisav (nt pall ja tall), teisel juhul aga ei aita isegi kolme tähe erinevusest (nt Fotoluks ja 
Photolux). Eristatav ei pea olema mitte üksnes kirjapilt, vaid ka hääldus. Võrdlemisel ei võeta arvesse 
seadusest tulenevaid kohustuslikke täiendeid ja lühendeid. Samuti ei tasu loota käände- ja pöörde- jm 
grammatiliste sõnalõppude erinevusele. 
 

Vähendamaks nime eristatavusega seotud riske soovitatakse juriidilise isiku asutajatel kontrollida 
taotletava nime eristatavust Internetist (https://ariregister.rik.ee/nimeparing.py). On võimalik võrrelda 
uut nime juba registrisse kantud nimedega ja saada õpetusi, kuidas päringut tulemuslikult teostada. 
 

Kuna registritesse on kantud üle 100 000 objekti – ettevõtja, MTÜ ja SA, on soovitatav valida pikemaid 
nimesid. Nimi võiks näiteks kajastada reaalset tegevust ja/või asukohta. Mida enam taotletav nimi reaalseid 
komponente sisaldab, seda väiksem on risk, et uus nimi ei ole piisavalt eristatav varasematest. 
 

Kui MTÜ või SA asutamis-, ühinemis- või jagunemislepingu/otsuse tõestab notar, on ta muuhulgas 
kohustatud kontrollima taotletava nime vastavust seaduse nõuetele, sealhulgas eristatavust varasemates 
nimedest. Kui kandeavaldus esitatakse  ettevõtjaportaali http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal kaudu, 
kontrollitakse nime vastavust kandeavalduse esitamise käigus. 
 

Selle üle, kas taotletav nimi on või ei ole piisavalt eristatav teistest nimedest ning vastab muudele seaduse 
nõuetele, otsustab registrit pidav kohus iga üksiku juhtumi puhul eraldi. Registrite ja Infosüsteemide 
Keskusel (www.rik.ee) on nime kontrollimisel vaid abistav funktsioon (teatab automatiseeritud 
päringusüsteemi kasutades kõik sarnased nimed). 
 
Juriidilise isiku nime kohustuslikud täiendid ja nime tõlkimine  
 

Mittetulundusühingu nimi ei pea sisaldama täiendit mittetulundusühing. Kuid seadus nõuab, et tema nimes 

oleks eestikeelne täiend, mis viitab sellele, et tegemist on isikute ühendusega. Selliseks täiendiks võib olla 

näiteks ühing, selts, kogu, koda, klubi, föderatsioon, liit, keskliit, ring, sõpruskond, erakond, korteriühistu 

jne. Lubatud on kasutada ka lühendit MTÜ. 
 

Sihtasutuse nimi peab sisaldama täiendit sihtasutus.  
Põhikirjaga võib ette näha, mismoodi rahvusvahelises suhtluses nime tõlgitakse. Kuid mitut ametlikku nime 
(näiteks üks eesti ja teine inglise keeles) seadus ei luba. Juriidilisel isikul võib olla vaid üksainus ametlik nimi.  
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