[EELNÕU]

22.10.2018

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus
(apellatsioonimenetluse optimeerimine)
Tsiviilkohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 176 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(1) Kui asja vaadatakse läbi kohtuistungil, määrab kohus tähtaja, mille jooksul on võimalik
esitada menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramiseks menetluskulude nimekiri, milles
on üksikasjalikult näidatud kulude koosseis.”;
2) paragrahvi 178 lõike 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(2) Menetluskulude kindlaksmääramise peale võib edasi kaevata menetluskulude hüvitamiseks
õigustatud või menetluskulusid kandma kohustatud isik, kui vaidlustatav menetluskulude summa
ületab 500 eurot. Riigikohtule saab menetluskulude kindlaksmääramise peale edasi kaevata, kui
vaidlustatav menetluskulude summa ületab 2000 eurot. Piirangud ei kehti, kui menetluskulude
kindlaksmääramine vaidlustatakse koos kohtuotsusega.“;
3) paragrahvi 377 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
“(21) Autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse või tööstusomandiõiguse rikkumise või
peatse rikkumise ohu korral võib kohus hageja taotlusel õigussuhte esialgse reguleerimise korras
keelata kostjal autoriõigust, autoriõigusega kaasnevat õigust või tööstusomandiõigust rikkuvate
toimingute tegemise ning kohustada isikut, kelle teenuseid kolmas isik kasutab õiguse rikkumise
eesmärgil, rakendama meetmeid rikkumise peatamiseks või ärahoidmiseks.”;
4) paragrahvi 382 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
“(21) Kui hagi tagamiseks on õigussuhte esialgse reguleerimise korras rakendatud käesoleva
seaduse § 377 lõikes 21 sätestatud meetmeid ning kohtu määratud tähtaja jooksul hagi ei
esitata, tühistab kohus hagi tagamise vastaspoole taotlusel.”;
5) paragrahvi 637 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;
6) paragrahvi 637 lõiget 21 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
“Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata apellatsioonkaebusele osas, millega vaidlustatakse
hüvitatavate menetluskulude suurus.”;
7) paragrahvi 637 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

“(22) Kohus võtab menetlusse apellatsioonkaebuse, mille hind ei ületa 2000 eurot, üksnes juhul,
kui maakohtu otsuse tegemisel on selgelt ebaõigesti kohaldatud materiaalõiguse normi või on
selgelt rikutud menetlusõiguse normi või on selgelt ebaõigesti hinnatud tõendeid ja see võis
oluliselt mõjutada lahendit.”;
8) paragrahvi 646 esimesest lausest jäetakse välja viide „(§ 656 lõige 1)“;
9) paragrahvi 646 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises
sõnastuses:
“(2) Kohus võib otsustada asja üksnes apellatsioonkaebuse põhjal, kui apellatsioonkaebust ei
saaks ilmselgelt rahuldada.”;
10) paragrahvi 647 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(1) Kohus võib asja läbi vaadata ja lahendada kirjalikus menetluses, kui kohtu hinnangul on asja
lahendamiseks olulised asjaolud võimalik välja selgitada kohtuistungit korraldamata ning:
1) kui apellant ega vastustaja ei ole nõudnud asja läbivaatamist kohtuistungil või
2) pooltel puudub ilmselgelt põhjus kohtuistungi korraldamist nõuda, arvestades kaalul olevaid
õigushüvesid ja vaidluse iseloomu, sealhulgas kui menetlusosaliste vahel on vaidluse all üksnes
õigusküsimused.
(2) Kui kohus kirjalikus menetluses leiab, et asi tuleb lahendada kohtuistungil, määrab ta
kohtuistungi.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul määrab kohus võimalikult kiiresti tähtaja, mille
jooksul menetlusosalised võivad kohtule esitada avaldusi või seisukohti, ja otsuse avalikult
teatavakstegemise aja ning teatab need menetlusosalistele.
(4) Kui kohus jätab käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 alusel rahuldamata apellandi või
vastustaja taotluse asja läbivaatamiseks istungil, teeb ta selle kohta põhjendatud määruse.”.
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