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Arvamuse avaldamine riigilõivuseaduse,  
tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste  
seaduste muutmise seaduse (443 SE) kohta 
 
Lugupeetud Marek Jürgenson! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab Riigikogu 
õiguskomisjoni võimaluse eest avaldada arvamust riigilõivuseaduse, 
tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (443 SE) kohta. 

Eelnõu § 2 punktiga 15 täiendatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3111 lõikega 51 
järgmises sõnastuses: 

„(51) Kui äriühingule ei ole võimalik menetlusdokumente kätte toimetada infosüsteemis, 
saadab kohus menetlusdokumendid äriregistri registrikaardile kantud elektronposti 
aadressil. Äriühingule saadetud menetlusdokument loetakse kättetoimetatuks viie 
tööpäeva möödudes registrikaardile kantud elektronposti aadressil saatmisest. 
Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud kinnitust ei nõuta äriühingu registrikaardile 
kantud elektronposti aadressil kättetoimetamise korral.“ 

Kaubanduskoda teeb ettepaneku pikendada viie tööpäevast tähtaega, mille möödudes 
loetakse menetlusdokument kättetoimetatuks, kui kohus saatis menetlusdokumendid 
äriühingu registrikaardile kantud elektronposti aadressil. Leiame, et viie tööpäevane 
tähtaeg on liiga lühike eelkõige mikroettevõtjate jaoks. Väikesed ettevõtjad ei pruugi iga 
päev või isegi iga nädal lugeda elektronposti. Arvestada tuleb asjaoluga, et teatud hulk 
Eestis elavaid inimesi ei kasuta igapäevaselt internetti. Lisaks võib esineda olukordi, kus 
mikroettevõtja omanikul, kes on ühtlasi ainuke juhatuse liige, ei ole teatud põhjustel (nt 
haigus, viibimine eemal interneti levialast) ajutiselt juurdepääsu internetile. Seega võib 
liiga lühike tähtaeg tuua kaasa tagaseljaotsuse ning riivata üleliigselt isiku Eesti Vabariigi 
põhiseadusest (§ 24 lg 2) tulenevat õigust olla oma kohtuasja arutamise juures. 

Eelnevast tulenevalt teeb Kaubanduskoda ettepaneku asenda Eelnõu § 2 punktis 
15 sõna „viie“ sõnaga kümne“. 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor 
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