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Üleeile tunnistas riigikohus
riigilõivuseaduse sätted põhi-
seadusega vastuolus olevaks.
Riigikohus leidis, et olukorras,
kus riik on näinud üle 10 mil-
joni krooni suuruse tsiviilasja
hinna puhul ette kohustuse ta-
suda apellatsioonkaebuse esi-

tamisel riigilõivu 3% asja hin-
nast, võib selline kohustus tä-

hendada, et isikul puudub te-

gelik võimalus oma põhiõigusi
kohtus kaitsta. Kahjustatud on
edasikaebeõiguse tuum ja ole-

mus. Selleks, et minna ringkon-
nakohtusse, peab juba tasutud
lõivu samas ulatuses teist kor-
da tasuma. Seega tuleb hagejal
kähe kohtuastme peale tasuda

hagilt riigilõivu kokku 6% as-

ja hinnast.
See otsus on pretsedent, ku-

na lihtsustab märgatavalt koh-
tusse pöördumist.

Õigusemõistmine on üks rii-
gi tuumikfunktsioone, mille
kulude asetamine täiel määral
kohtussepöördujate rahakoti-
le ei ole lubatud. Riigilõivu suu-
rus peaks heidutama pahataht-
likke või põhjendamatuid koh-
tusse pöördujaid. Seadusandja
ei tohiks lõivude kehtestamise-

ga ja menetlusabi andmise tin-
gimustega muuta põhiseadus-

likku õigust kohtusse pöördu-
da illusoorseks.

Riigikohus võrdles Eesti rii-
gilõivude määrasid teiste Eu-

roopa Liidu riikide omadega
ja täheldas, et Eestis on raha-
liste nõuete puhul proportsio-
naalselt kõrgeimad kohtuku-
lud, sh lõivud, moodustades ca

12,3% nõudest, võrrelduna näi-
teks Prantsusmaa 2,7%, Soo-

me 3,06%ga nõudest. Seadus-

andja pole põhjendanud, mis

õigustab Euroopa mastaabis
erakordsete riigilõivumäära-
de kehtestamise. Seetõttu pidas
riigikohus riigilõivu suurust
siinses regioonis ja majandus-

likus olukorras selliseks, mida
tuleb pidada ebamõõdukaks

edasikaebeõiguse piiranguks.
Seoses äriühingute riigi-

lõivuga olen kohtus korduvalt
kuulnud väiteid, et juriidilisel
isikul peaks olema nii palju va-

ra, et kohtus oma õigusi saaks

kaitsta. Riigikohus märkis ta-

bavalt, et äriühingu normaalne
toimimine ja majandustegevus
on moonutatud, kui oma õigus-
te kaitsmiseks kohtus tuleb en-
ne vaidluse sisulist arutamist
müüa vara, võtta laenu suures
ulatuses või riskida majandus-
raskustesse sattumisega.

Riigilõivu saaga ei pruugi olla
lõppenud. Just seetõttu rõhutas

kõhus, et lahendil võib olla ula-
tuslik mõju, mistõttu on vajalik
kiire analüüsi tegemine riigi-
lõivude regulatsiooni kohta ter-
vikuna. Seadusandja peaks tu-
levaste vaidluste vältimiseks ja
kohtumenetluskulude norma-
liseerimiseks kiiremas korras
üldiselt süstemaatiliselt alan-
dama riigilõivu määrasid.

See otsus on pretse-
dent, kuna lihtsustab
märgatavalt kohtusse
pöördumist.


