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Sissejuhatus 

 

Nõude tagamine on tsiviilkäibes olulise tähtsusega. Kuigi kohustuse täitmise tagamiseks on 

võimalik seada asjaõiguslikke tagatisi, on käendus võlaõigusliku tagatisena vormistamise 

lihtsuse ja kiiruse tõttu laialdaselt kasutatav. Käenduslepingu sõlmimisega saab võlausaldaja 

põhivõlgniku kõrvale käendaja näol mõnes mõttes täiendava võlgniku – kui põhivõlgnik oma 

kohustust ei täida, tekib käendajal kohustus täita tagatav kohustus. Võlausaldaja võib pöörata 

oma nõude käendaja vastu ning nõuda põhivõlgniku ja käendaja solidaarsest vastutusest 

tulenevalt kohustuse täitmist käendajalt. Käenduse olemasolu parandab küll tunduvalt 

võlausaldaja positsiooni, kuid samas muudab võlasuhted keerukaks ja sageli vaidlusi 

tekitavateks.  

 

Käenduslepingu sõlmimisega võtab käendaja endale kohustuse täita käendatav põhikohustus, 

kui põhivõlgnik tagatavat kohustust rikub. Käendaja vastutus põhivõlgniku kohustuse täitmise 

eest on käenduse kui tagatise toimimise sisu. Kui käendaja täidab oma kohustuse võlausaldaja 

ees, siis täidab ta mitte üksnes enda käenduslepingust tuleneva kohustuse, vaid ka 

põhivõlgniku kohustuse võlausaldaja ees. Samas on käenduse eesmärgiks üksnes 

võlausaldajale täiendava tagatise andmine, mitte aga põhivõlgniku tema kohustusest 

vabastamine. Seega, kui käendaja täidab käendusega tagatud kohustuse, ei pea põhivõlgnik 

kohustusest vabanema. Põhivõlgnik ei pea küll enam tegema sooritust võlausaldajale, kelle 

nõue on käendaja poolt rahuldatud, kuid tal peab jääma kohustus käendaja ees, kuna viimane 

täitis tema eest põhikohustuse. Põhikohustuse täitnud käendaja huvide tagamiseks lähevad 

käendajale üle võlausaldaja õigused ning käendajal tekib tagasinõue põhivõlgniku vastu. 

Põhikohustuse täitmisega omandatud õiguste tõttu satub käendusega tagatud kohustuse 

täitnud käendaja õiguslikku olukorda, mis pole omane isikutele teistes tsiviilõigussuhetes. 

Sama kohustuse tagamisel mitme käendaja poolt tekib kohustuse täitnud käendajal lisaks 

põhivõlgniku vastu suunatud tagasinõudele tagasinõue teiste kaaskäendajate vastu. Kui 

kohustus on tagatud erinevate tagatistega, konkureerib käendaja tagasinõue teiste tagatise 

andjate tagasinõuetega põhivõlgniku vastu.  

 

Käendaja täitmiskohustusest ja tagasinõuetest ajendas töö autorit kirjutama asjaolu, et 

võlaõigusseaduse käenduse regulatsiooni pole veel piisavalt uuritud, samas on käesolevaks 

ajaks kogunenud piisav kohtupraktika. Kuna praktikas kasutatakse käendust käibekiiruse 
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huvides kohustuse täitmise tagamise vahendina sageli, on käenduse regulatsioonil oluline 

praktiline tähendus.  

 

Käenduse puhul saab eristada kolme õigussuhet – võlausaldaja ja põhivõlgniku vahelist 

õigussuhet, võlausaldaja ja käendaja vahelist õigussuhet ning käendaja ja põhivõlgniku 

vahelist õigussuhet. Käesoleva töö uurimisobjektiks on neist kaks õigussuhet – võlausaldaja ja 

käendaja vaheline õigussuhe, millest tuleneb käendaja vastutus ning käendaja ja põhivõlgniku 

vaheline õigussuhe ja sellest tulenev põhikohustuse täitnud käendaja tagasinõue põhivõlgniku 

vastu, samuti on analüüsitud käendaja tagasinõudeid teiste kaaskäendajate ja muud liiki 

tagatise andjate vastu. Selleks, et mõista käenduse olemust ja toimimist ning sellega 

seonduvaid probleeme, on eelkõige oluline mõista käendaja kui käendussuhte keskse subjekti 

kohustust täita tagatav põhikohustus ja käendaja tagasinõudeõigust ning käendaja kohustuste 

ja õiguste kaudu analüüsida käenduse olemust ja toimimist, andes seejuures erinevaid 

käenduse regulatsioone analüüsides ja võrreldes hinnangu Eestis kehtivale regulatsioonile – 

kas olemasolev regulatsioon tagab oma eesmärgi ning kas on tagatud kõigi asjaosaliste huvide 

piisav kaitse.  

 

Töö eesmärgiks on välja selgitada, millistel tingimustel on võlausaldaja nõue käenduse korral 

piisavalt tagatud ja võlausaldaja huvid optimaalselt kaitstud selliselt, et käendus ei oleks 

samal ajal käendajale ülemääraselt koormav ning käendaja õigusi ja huve kahjustav.  

  

Töö eesmärgist tulenevad töö põhiprobleemid saab jaotada kahte põhivaldkonda. Esimese 

valdkonna moodustavad võlausaldaja ja käendaja vahelisest suhtest tulenevad probleemid ehk 

teisisõnu, mis määrab käendaja kohustuse täita tagatav põhikohustus võlausaldaja ees. Töö 

teise probleemide ringi moodustavad küsimused, mis seonduvad põhikohustuse täitnud 

käendaja erinevate tagasinõuetega – käendaja ja põhivõlgniku vahelisest suhtest tuleneva 

tagasinõude tekkimine ja ulatus, kaaskäendaja vastu suunatud tagasinõude teostamine ja 

vastutuse jagamine mitme käendaja vahel ning käendaja tagasinõude konkureerimine muud 

liiki tagatise andjate tagasinõuetega. Töö mahu piiratuse tõttu ei ole võimalik käsitleda kõiki 

käendusega kaasnevaid probleeme. Seetõttu ei ole analüüsitud käenduslepingu sõlmimise ja 

piiritlemise probleeme, samuti käenduse erinevatest liikidest tulenevaid erisusi käendaja 

täitmiskohustuse ja tagasinõuete osas.  
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Töö struktuur tugineb töö eesmärgist tulenevatele põhiprobleemidele. Töö koosneb neljast 

peatükist. Esimeses peatükis on analüüsitud käenduslepingust kui ühekülgsest lepingust 

tulenevat käendaja kohustust täita tagatav põhikohustus ning sellega seonduvat käendaja 

vastutust, eelkõige selle tekkimist, ulatust, lõppemist, samuti käendaja võimalikke 

vastuväiteid võlausaldaja nõudele. Käendaja täitmiskohustuse taustsüsteemi avamiseks ja 

käenduse regulatsiooni üldiste tõlgenduslähtealuste andmiseks analüüsitakse käendaja 

täitmiskohustuse üldisi iseärasusi, eelkõige käendaja täitmiskohustuse ja tagatava 

põhikohustuse aktsessoorset seotust. Käendaja täitmiskohustuse tekkimise analüüsimisel 

keskendutakse käendaja vastutuse tekkimise eeldustele, samuti käsitletakse käendaja 

täiendava vastutusega seonduvaid probleeme. Käendaja täitmiskohustuse ulatuse puhul 

tõusetuvad eelkõige küsimused käendaja täitmiskohustuse laienemisest põhilepingu kehtetuse 

tagajärjel tekkivatele nõuetele, käendaja täitmiskohustuse ulatuse piiramise võimalustest, aga 

ka võlausaldaja kohustusest hoiduda oma õiguste teostamisel käendajale põhjendamatu kahju 

tekitamisest. Samuti analüüsitakse käendaja võimalikke vastuväiteid võlausaldaja nõudele, sh 

käenduse kehtetuse aluseid ning käendaja täitmiskohustuse lõppemist. Seoses seadusandluse 

muutumisega on peatutud ka rakendusprobleemidel.  

 

Töö järgmistes peatükkides on keskendutud põhikohustuse täitnud käendaja õigustele. Teises 

peatükis on analüüsitud põhikohustuse täitnud käendaja tagasinõuet põhivõlgniku vastu, 

millega seondub põhikohustuse täitnud käendaja õigusliku seisundi peamine problemaatika. 

Esmalt on käsitletud käendaja tagasinõude erinevaid aluseid, keskendudes seejuures 

võlausaldaja õiguste üleminekule kui tagasinõude tekkimise peamisele alusele, pöörates 

tähelepanu võlausaldaja õiguste ülemineku ulatusele ja võimalikele piirangutele, mis käendaja 

hilisema tagasinõude korral põhivõlgniku vastu omavad olulist tähendust. Põhikohustuse 

täitnud käendaja tagasinõude võimalike aluste analüüsi järel on käsitletud käendaja 

tagasinõude tekkimise eeldusi ja piiranguid, eelkõige põhikohustuse täitmisest 

teatamiskohustust ja selle rikkumise võimalikke tagajärgi, tagasinõude aegumist, samuti 

olukordi, kus põhikohustuse täitnud käendaja tagasinõue põhivõlgniku vastu võib olla 

välistatud.  

 

Põhikohustuse täitmist tagavad sageli käendusega kaks või enam käendajat või muu tagatise 

andjat. Mitme käendaja puhul omab tähendust eelkõige osa- ja kaaskäenduse eristamine. Töös 

on analüüsitud osa- ja kaaskäenduse erinevusi ning kaaskäendajate vastutust võlausaldaja ees. 

Kui üks mitmest kaaskäendajast täidab tagatava kohustuse, tõusetuvad küsimused 
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kaaskäendajate omavahelisest suhtest ja vastutuse jagamisest kaaskäendajate vahel. Töös on 

analüüsitud kaaskäendaja vastu suunatud tagasinõude teostamist ja selle ulatust.   

 

Kui põhikohustus on täidetud mitme erinevaid tagatisi andnud isikute poolt, tekib neil kõigil 

põhikohustuse täitmisel võlausaldaja õiguste ülemineku tõttu rahuldatud ulatuses tagasinõue 

põhivõlgniku vastu. Töö viimases peatükis analüüsitakse teoorias ja praktikas tõusetunud 

küsimust, kas erinevaid tagatisi andnud isikud on tagasinõude teostamisel võrdväärsed või 

tuleb tagasinõude teostamisel kaitsta käendaja kui isikliku tagatise andja huve ning 

käsitletakse erinevaid lahendusi võlaõigusseaduse kontekstis.  

 

Töös võrreldakse Eestis praegu kehtivat käenduse regulatsiooni varem kehtinud 

regulatsioonide, samuti välisriikide seadustes käenduse kohta sätestatuga. Käenduse 

regulatsioonide erisuste väljatoomiseks on kasutatud erinevate riikide vastavaid õigusakte, 

peamiselt Saksa, Šveitsi, Prantsuse, Venemaa ja Quebeci tsiviilkoodekseid, samuti Hollandi 

tsiviilkoodeksit, mis väärib tähelepanu eelkõige oma modernsete lahenduste tõttu. Töös on 

analüüsitud käendusealast Eesti kohtupraktikat.  

 

Eestikeelse kirjanduse vähesuse tõttu on kasutatud eelkõige võõrkeelseid allikaid. 

Teoreetiliste seisukohtade esitamisel on normatiivmaterjali analüüsi kõrval kasutatud 

erinevaid lepinguõigust puudutavaid teoseid. Eelkõige on kasutatud Saksa ja Šveitsi 

õigusteadlaste kirjutisi, mis paistsid silma eriti põhjaliku teemakäsitluse poolest ning milles 

avaldatud seisukohad on õiguskordade sarnasuse tõttu üldjoontes kohaldatavad ka Eesti 

õiguskorras. Samuti on kasutatud Euroopa tsiviilkoodeksi töögrupi (Study Group on 

European Civil Code) ja Acquis’ töögrupi poolt Euroopa eraõiguse ühtlustamise raames 

koostatud mudelseaduse Common Frame of Reference eelnõu kommenteeritud väljaannet.  

 

Autor soovib tänada juhendajat prof Paul Varulit asjakohaste märkuste, kriitika ja nõuannete 

eest töö juhendamisel ning alati heatahtliku ja vastutuleliku suhtumise eest.  
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1. Käendaja täitmiskohustus 

1.1. Käendaja täitmiskohustuse olemus  

Käendus kuulub eraõiguse vanimate instituutide hulka.1 Käenduse puhul on tegemist 

traditsioonilise kohustuste täitmise tagamise vahendiga, mis pärineb juba Rooma õigusest.2 

Samas tunnevad käendust kõik kaasaegsed õigussüsteemid.3  

 

Käenduse puhul on tegemist tsiviilõigussuhtega, mille sisuks on ühe isiku (käendaja) vastutus 

teise isiku (võlausaldaja) ees kolmanda isiku (põhivõlgnik) kohustuse täitmise eest, kui 

kolmas isik ei täida oma kohustust.4  

 

Enamike riikide seadusandluses, sealhulgas ka Eesti tsiviilõiguses on käenduse mõiste antud 

käendaja kohustuse kaudu. Nii on võlaõigusseaduse (edaspidi ka VÕS) § 142 lg-s 1 

sätestatud, et käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku võlausaldaja ees 

vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest. Sarnaselt on käendust määratletud ka Saksa 

tsiviilseadustikus (edaspidi ka BGB) (§ 765 lg 1), Prantsuse tsiviilkoodeksis (art 2011), 

Hollandi tsiviilkoodeksis (art 7:850 lg 1), Quebeci tsiviilkoodeksis (art 2333) ja Venemaa 

tsiviilseadustikus (§ 361 lg 1). Selliselt oli käendus defineeritud ka Eesti NSV tsiviilkoodeksis 

(edaspidi ka TsK) (§ 206 lg 1) ja 1940. aasta tsiviilseadustiku eelnõus (edaspidi TsS eelnõu) 

(§ 1542).  

 

Eelpool toodud käenduse määratlusest tuleneb, et käenduse puhul on tegemist lepinguga, 

mille eesmärgiks on võimaldada põhivõlgniku suhtes nõuet omavale võlausaldajale 

põhivõlgniku vastu suunatud nõude kõrvale põhimõtteliselt samasisuline nõue käendaja kui 

kolmanda isiku vastu.5 Käenduslepingu sõlmimisega saab võlausaldaja endale põhivõlgniku 

kõrvale sisuliselt täiendava võlgniku – kui põhivõlgnik oma kohustust rikub, saab 

võlausaldaja nõuda kohustuse täitmist käendajalt ja nimetatud nõude alusel rahuldada 

põhilepingust tuleneva käendusega tagatud nõude põhivõlgniku vastu. Seega võtab käendaja 

käendusega endale kohustuse tagada põhikohustuse täitmine, s.t põhikohustuse rikkumise 
                                                 
1 E. Ilus. Rooma eraõiguse alused. Tallinn, 2000, lk 150.  
2 О.Н.Садиков и др. Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первой. 
Москва, 1998, cтр 613.  
3 R. Zimmermann. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Boston, 1992, p 114. 
4 B. A. Белов. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. 
Москва, 1998, стр 18.  
5 P. Varul jt. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne, Tallinn, 2006, lk 492.  
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korral täita tagatav kohustus.6 Riigikohus on seejuures käenduse osas märkinud, et 

käenduslepingu kohaselt võtab käendaja kohustatu (s.t põhivõlgniku) kohustusi kui enda 

kohustusi.7 Käenduse puhul käendajal üldjuhul siiski puudub isiklik huvi kohustuse täitmise 

vastu või põhilepingust tuleneva võlausaldaja vastusoorituse vastu – käendaja tagab 

põhivõlgniku kui kolmanda isiku kohustuse täitmist reeglina isikliku sideme tõttu 

põhivõlgnikuga.8 

 

Just käendaja täitmiskohustuse tõttu on käenduse puhul tegemist tagatislepinguga, mis peaks 

aitama tagada põhikohustuse täitmist.9 Kuna käenduse puhul on tegemist võlaõigusliku 

kohustuse täitmise vahendiga, põhineb täitmise tagamine käendaja isiklikul vastutusel 

erinevalt asjaõiguslikest tagatistest, mille korral on vastutuse objektiks mingi ese (panditud 

kinnis- või vallasasi).10  Käenduse puhul tagatakse võlausaldaja nõude rahuldamine käendaja 

isikuga, tema võimega täita kohustus võlgniku asemel. Seetõttu nimetatakse käendust 

isiklikuks tagatiseks.11 Käenduse kui isikliku tagatise korral seisneb selle tagav iseloom selles, 

et kui põhivõlgnik ei täida temal lasuvat kohustust, võib võlausaldaja esitada nõude mitte 

üksnes põhivõlgniku, vaid ka käendaja vastu. Käenduse puhul tagatakse võlausaldaja nõude 

rahuldamine käendaja kui kolmanda isiku varaga, tema võimega täita kohustus võlgniku 

asemel.  

 

Kuna käenduse puhul on tegemist isikliku tagatisega, mis põhineb käendaja isiklikul 

vastutusel, sõltub käenduse efektiivsus käendaja varalisest olukorrast ja tema 

isikuomadustest.12 Käendajaks võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Seejuures on 

oluline, et käendaja oleks teovõimeline isik. Kuid lisaks teovõimele võib võlausaldaja esitada 

käendajale veel täiendavaid tingimusi, mis reeglina puudutavad viimase maksevõimet.13 

Võlausaldaja jaoks on oluline, et ta käenduslepingu sõlmimisel võiks olla veendunud selles, et 

juhul, kui põhivõlgnik ei ole võimeline põhikohustust nõuetekohaselt täitma, on käendajal 

piisavalt vahendeid, mille arvel saab võlausaldaja nõue rahuldatud. Käenduse kui tagatise 

                                                 
6 B. A. Белов. Op cit, стр 19.  
7 RKTKo 20.04.2009, 3-2-1-33-09. 
8 RKTKo 23.03.2006, 3-2-1-8-06. Viidatud lahendis on Riigikohus käsitlenud muuhulgas käenduse eristamist 
kohustusega ühinemise instituudist ja leidnud, et isiklik huvi kohustuse täitmise vastu on seejuures käenduse ja 
kohustusega ühinemise eristamise peamiseks kriteeriumiks.  
9 R. Zimmermann. Op cit, p 114. 
10 I. Kull. Garantii ja käenduse õigusliku olemuse teoreetilisi ja praktilisi probleeme. – Juridica, 1999, nr 1, lk 15.  
11 R. Zimmermann.  Op cit, p 114. 
12 E. A. Cyxaнoв. Гpaжданское право. Том I. Москва, 1998, cтр 68.  
13 Samas, cтр 69.  
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väärtus sõltub eelkõige käendaja maksevõimest.14 Kui käendajal vastavad vahendid 

puuduvad, võib käenduslepingu küll sõlmida, kuid reaalselt see põhikohustuse täitmist ei taga 

ja oma eesmärki ei täida. Prantsuse tsiviilkoodeksis on seaduse tasemel sätestatud, et 

võlausaldaja nõudel peab põhivõlgnik käenduslepingu sõlmimiseks esitama kohustuse 

täitmiseks piisavate vajalike vahenditega isiku, kellega sõlmida käendusleping (art 2018). 

Selline täpne regulatsioon tundub ühest küljest ebavajalik, sest lepinguvabaduse põhimõttest 

tulenevalt on igaühel muuhulgas õigus otsustada, kas ja kellega leping sõlmida ja milliste 

eelduste olemasolu teiselt lepingupoolelt nõuda. Samas rõhutab see käendaja isikuomaduste ja 

varalise seisukorra tähtsust käenduslepingu sõlmimisel, et tagada käenduse tagav iseloom ja 

välistada käenduse tühisus heade kommetega vastuolu, eksimuse vm tehingu tühisust 

kaasatoovate asjaolude tõttu.  

 

Käendusleping sõlmitakse selleks, et pakkuda võlausaldajale tema ja põhivõlgniku vahelisest 

suhtest tuleneva nõude täitmiseks lisaallikas. Seetõttu tekib kohustuse täitmise tagamisel 

käendusega võlasuhe, mis on põhikohustuse suhtes täiendava iseloomuga ja tuletatud 

tagatavast õigussuhtest ehk põhikohustusest. Seepärast nimetatakse käendust 

kõrvalkohustuseks.15  

 

Põhimõtteliselt võib käendusega tagada igasuguseid nõudeid, sõltumata kohustuse sisust, 

olemusest ja õiguslikust alusest. 1940. aasta TsS eelnõus on §-s 1543 tabavalt sätestatud, et 

käendus eeldab küll tõelist võlga, kuid käendust võib seada igasuguste kohustuste tagamiseks, 

sealhulgas ka deliktilise kohustuse täitmise tagamiseks, samuti tulevase, tingimusliku 

kohustuse või selle osa täitmise tagamiseks. 

 

Kuigi käendusega võib tagada igasuguseid nõudeid, on saanud reegliks käenduslepingute 

sõlmimine rahaliste kohustuste täitmise tagamiseks.16 Käendusega tagatakse eelkõige rahalisi 

kohustusi, mis on tekkinud laenulepingust. Kuid tagada saab ka teistest lepingutest tulenevaid 

kohustusi.17 Samuti on käendusega võimalik tagada ka mitterahalise kohustuse täitmist. 

Sellisel juhul tuleb käendatava kohustuse sisust eristada küsimust sellest, millise sisuga on 

käendaja vastutus käendatud kohustuse rikkumise korral. Kui rahalise kohustuse tagamisel on 

käendaja kohustus samane põhivõlgniku kohustusega, siis mitterahalise kohustuse tagamisel 

                                                 
14 P. Varul jt. Op cit, lk 492.  
15 T. И. Илларионов и др. Гpaжданское право. Учебник для вузов. Часть первая. Москва, 1998, cтр 405.  
16 D. Reinicke, K. Tiedtke. Bürgschaftsrecht. München, 2008, S 1, Rn 2.  
17 T. И. Илларионов и др. Op cit, cтр 405.  
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on käendaja vastutus põhikohustuse olemusest tulenevalt erinev rahalise kohustuse tagamisel 

tekkivast vastutusest – mitterahalise kohustuse täitmise tagamisel loetakse käendus antuks 

kohustuse rikkumise korral võlgnetava kahjuhüvitise maksmiseks.18  

 

Sõltuvalt sellest, kas käenduse kui tagatislepingu puhul rõhutatakse rohkem tema tagavat 

funktsiooni või vaadeldakse käendust pigem kui eraldiseisvat lepingut, paiknevad ka käendust 

reguleerivad sätted erinevates riikides erinevates tsiviilseadustiku osades. Riikides, kus 

vaadeldakse käendust kui tagatist, paiknevad vastavad sätted võlaõiguse üldosas. Nii on see 

näiteks võlaõigusseaduses, samuti Vene tsiviilkoodeksis. Paljudes riikides paiknevad 

käendust reguleerivad sätted aga võlaõiguse eriosas kõrvuti teiste võlaõiguslike lepingutega 

(näiteks Saksa tsiviilseadustik, Šveitsi obligatsiooniõigus). Ka Euroopa tsiviilõiguse 

ühtlustamisprotsessi käigus koostatud mudelseaduse Common Frame of Reference eelnõus 

(edaspidi ka DCFR) paikneb isiklike tagatiste, sh aktsessoorse isikliku tagatise (käenduse) 

regulatsioon erinevaid lepinguliike sätestavas osas, paiknedes vahetult laenulepingut 

reguleeriva osa järel, millest tulenevalt rõhutatakse käenduse kui tagatise kasutust eelkõige 

laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamisel. Samas on riike, kus puudub eraldi 

regulatsioon käenduse kohta. Nii on see Taanis, kus käenduse andmisel kohaldatakse 

lepinguõiguse üldprintsiipe, samuti on oluline tähtsus kohtupraktikal.19  

 

Käendusega kohustuse tagamisel vastutab käendaja teise isiku kohustuse täitmise eest 

võlausaldaja ees, omamata seejuures isiklikku huvi kohustuse täitmise vastu. Sisuliselt 

vastutab käendaja võõra võla eest ja põhivõlgniku kui kolmanda isiku vastutusvõime eest, 

mistõttu kaasnevad käendusega olulised riskid. Võlausaldajate huvides on, et käendust 

reguleerivad sätted oleksid piisavalt paindlikud.20 Et maandada käendusega kaasnevaid riske 

käendaja jaoks on käendusregulatsioonid üldjuhul vähemalt osaliselt imperatiivsed. Käendajat 

on vaja käenduslepingu sõlmimisel eriliselt kaitsta juhul, kui käendajaks on tarbija.21  

 

Tarbija kui nõrgema poole kaitsmiseks eristatakse osade riikide käenduse regulatsioonides 

tavalisest käenduslepingust tarbijakäenduslepingut, s.t käenduslepingut, kus käendajaks on 

tarbija. Näiteks kehtestab võlaõigusseadus tarbijakäenduse puhul täiendavad nõuded 

käenduslepingu sõlmimisele (VÕS § 144 lg 2), käenduslepingu tingimustele (vastutuse 

                                                 
18 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 1, Rn 1.  
19 R. Nielsen. Contract Law in Denmark. The Hague, 1997, p 181.  
20 A.S.Hartkamp, M.M.Tillema. Contract Law in the Netherlands. The Hague, 1995, p 206.  
21 Samas, p 207.  
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rahalises maksimumsummas kokkuleppimine, VÕS § 143 lg 2) ja käenduslepingu 

lõppemisele (VÕS § 154). Tarbijast käendaja kaitse eesmärgil on riikides, kus eristatakse 

tavakäendust ja tarbijakäendust, tarbijakäendust puudutavad sätted imperatiivse iseloomuga. 

Selliselt on nt Austrias, Hollandis ja Belgias tarbijakäenduse puhul keelatud seaduses 

sätestatust kõrvalekaldumine käendaja kahjuks. Prantsuse õigus kehtestab tarbijakäenduse 

korral üleüldise keelu seaduses sätestatust teistsuguste kokkulepete suhtes.22  

 

Võlaõigusseaduses on käenduse regulatsiooni imperatiivsuse osas lähtutud Šveitsi käsitlusest, 

mille kohaselt on käenduslepingu regulatsioonist käendaja kahjuks kõrvalekaldumine 

keelatud, kui seaduses ei ole otseselt sätestatud võimalust teisiti kokku leppida. Šveitsi 

obligatsiooniõiguses ja Šveitsi eeskujul ka võlaõigusseaduses ei eristata sätete imperatiivsuse 

osas tarbijakäendust, vaid sätted on üldjuhul imperatiivse toimega kõikide käenduslepingute 

suhtes. Vastavalt VÕS § 142 lg-le 6 on kokkulepe, millega kaldutakse käendaja kahjuks 

kõrvale VÕS 8. peatükis sätestatust, tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Šveitsi OR 

art 492 lg-s 4 on eraldi välja toodud, millised käenduse regulatsiooni sätted on dispositiivsed. 

Erinevalt Šveitsi OR art 492 lg-st 4 on VÕS § 142 lg 6 puhul tegemist üldise viitega 

käenduslepingu jaos sisalduvatele sätetele, millest nähtub seaduses sätestatust 

kõrvalekaldumise võimalus ning selliselt tagab VÕS § 142 lg 6 võrreldes Šveitsi 

regulatsiooniga suurema tõlgendamisvõimaluse hindamaks käenduse regulatsiooni konkreetse 

sätte imperatiivsust või dispositiivsust. Kuigi VÕS § 142 lg 6 ei erista imperatiivsuse osas 

tava- ja tarbijakäendust, tuleb töö autori arvates tulenevalt tarbijakäenduse erisätete 

eesmärgist – tagada tarbijast käendaja suurem kaitstus – pidada tarbijakäenduse osas 

kehtestatud erisätteid imperatiivseteks.  

 

1.2. Käendaja täitmiskohustuse aktsessoorne iseloom 

Käenduslepingu sõlmimisega tekib käendajal põhikohustusest eraldiseisev täitmiskohustus 

võlausaldaja ees. Käendaja täitmiskohustuse eesmärgiks on tagada põhikohustuse täitmine 

ning just tagamiseesmärgi tõttu on käendaja täitmiskohustus ja põhikohustus omavahel 

seotud.23 Käendus kui kõrvalkohustus eeldab alati põhikohustuse olemasolu, mida ta tagab, ja 

                                                 
22 C. v Bar, E. Clive. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame 
of Reference (DCFR). Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research 
Group on EC Private Law (Acquis Group). Volume 3. IV.D. – 1:101 to V. – 3:106. Munich, 2009, p 2760, art 
IV.G. – 4:102, note 1. 
23 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Eraõigus. I osa. Abimaterjal kohtunike ja prokuröride twinning-koolituse 
eraõiguse õppegrupile. Tallinn, 2001, lk 223.  
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sõltub viimasest kui lisasuhe. Selles avaldub käenduse ja põhikohustuse seotus e 

aktsessoorsus.24 Aktsessoorsus on käenduse juures üks tähtsamaid põhimõtteid, mis läbib 

kogu käenduse regulatsiooni. Aktsessoorsusest tulenevalt sõltub käendaja täitmiskohustus 

põhikohustusest nii oma tekkimisel, sisult, ulatuselt kui ka lõppemisel. Kuna käendus on 

rangelt aktsessoorne kõrvalkohustus, saab reeglina käendaja vastutada kohustuse täitmise eest 

üksnes samadel alustel kui põhivõlgnik.25  

 

Aktsessoorsuse põhimõte täidab mitmeid funktsioone. Valitsev seisukoht näeb 

aktsessoorsuses dogmaatilist põhikategooriat, mille abil tuleb käendust eristada teistest 

võlaõiguslikest tagatistest (eelkõige garantiist).26 Kuna aktsessoorsuse põhimõte seab 

sisuliselt raamid käendaja vastutusele, on aktsessoorsuse tähtsaim funktsioon käendaja 

vastutuse piiramine vastavalt tagamise eesmärgile.27 Käendaja täitmiskohustuse ja 

põhivõlgniku kohustuse aktsessoorsuse eesmärgiks on eelkõige tagada käendaja kui tagatise 

andja piisav kaitse võlausaldaja poolt tema vastu nõude esitamisel.28  

 

Käenduse aktsessoorsus avaldub käendaja täitmiskohustuse tekkimisel.29 Käendaja 

täitmiskohustust ei teki, kui tagatavat nõuet ei eksisteeri. Seega pole ilma põhivõlata ka 

käenduskohustust, sest käenduslepingust tuleneva täitmiskohustuse tekkimiseks on vajalik 

tagatava põhikohustuse tekkimine.30  

 

Käendaja täitmiskohustuse tekkimise ja põhikohustuse tekkimise seotus omab tähtsust 

eelkõige juhul, kui tagatakse tulevast või tingimuslikku kohustust. Enamikes riikides on 

võimalik käendust seada tingimusliku kohustuse tagamiseks. Tingimuslikud kohustused, mida 

käendusega tagatakse, on üldjuhul seotud edasilükkava tingimusega. Edasilükkava 

tingimusega kohustuse korral saab käendaja vastutus tekkida alles peale tingimuse saabumist, 

sest käendusele on omane tihe seotus tagatava põhivõlaga.31 Enne põhikohustust tekitava 

juriidilise fakti saabumist on tingimusliku kohustuse tagamiseks seatud käendus sisuliselt 

                                                 
24 I. Tjutrjumov. Käendaja vastutuse ulatusest. – Õigus, 1937, nr 9, lk 405.  
25 R. Zimmermann.  Op cit, p 121.  
26 P. Schlechtriem. Võlaõigus. Eriosa. Õpik. Tallinn, 2000, lk 188. 
27 I. Kull. Käenduslepingust tulenevate vaidluste lahendamise kohtupraktikast. – Riigikohus 2001. Lahendid ja 
kommentaarid. Tallinn, 2002, lk 1175.  
28 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 9, Rn 26.  
29 Vt ka käesoleva töö p 1.3.  
30 E. A. Cyxaнoв. Op cit, cтр 71.  
31 P. Schlechtriem. Op cit, lk 189.  



14 

 

 

esemetu.32 Senikaua, kui tagatavat põhikohustust ei ole tekkinud, on käendaja täitmiskohustus 

hõljuvalt kehtetu ning käendajal tekivad käenduslepingust tulenevad kohustused alles peale 

põhikohustuse tekkimist.33 Samas võib käendusega tagatav kohustus olla seotud ka äramuutva 

tingimusega – sellisel juhul langeb esialgselt eksisteerinud kohustus tingimuse saabumisel ära 

ja koos sellega lõppeb aktsessoorsusest tulenevalt ka käendaja täitmiskohustus. Kui 

põhivõlgniku kohustuse tekkimine või lõppemine on seatud sõltuvusse mingi tingimuse 

saabumisest või mittesaabumisest, ei saa käendaja täitmiskohustus olla tingimusteta.34 Seega 

pole ilma põhivõlgniku kohustuseta käenduskohustust. 

 

Käendusega on võimalik tagada nii olemasolevat kui ka tulevikus tekkivat piisavalt 

määratletud kohustust. Riigikohus on tulevikus tekkivate kohustuste käendusega tagamist 

aktsepteerinud juba enne võlaõigusseaduse jõustumist. Selliselt on Riigikohus olukorras, kus 

käendajad võtsid endale kohustuse vastutada arvelduskrediidilepingust tulenevate võimalike 

tulevikus tekkivate ja tingimuslike nõuete eest, leidnud, et seadus ei keela käendajal võtta 

vastutust ka kohustuse hilisemast muutmisest (tulevikus) tekkivate nõuete eest. Juba ainuüksi 

käenduslepingutes kasutatud sõna „võimalike“ rõhutab seda, et lepingutes ei mõelda 

käendajate vastutust mitte ainult käenduslepingu sõlmimisel olemasolevate, vaid ka tulevikus 

sõlmitavate arvelduskrediidilepingu lisadest tulenevate nõuete eest.35  

 

Tulevase kohustuse tagamisel käendusega tekivad käenduse aktsessoorse iseloomu tõttu 

käendusest tulenevad õigused ja kohustused alles põhikohustuse tekkimisel ning enne seda ei 

saa vastavas osas nõuet käendaja vastu esitada.36 Tulevase kohustuse tagamiseks sõlmitud 

käenduslepingu puhul on sisuliselt tegemist edasilükkava tingimusega sõlmitud lepinguga 

(tsiviilseadustiku üldosa seadus (edaspidi ka TsÜS) § 102 lg 2), kuna käenduslepingust 

tulenevate kohustuste tekkimine sõltub otseselt põhikohustuse tekkimisest.37 Kohtud on 

rõhutanud, et tulevase kohustuse tagamine on lubatud üksnes juhul, kui käendatav kohustus 

on piisavalt määratletav.38 Kohustuse piisava määratluse probleem tekib eeskätt juhul, kui 

käendatakse tervikuna põhivõlgniku kohustusi võlausaldaja ees või põhivõlgniku teatud tüüpi 

suhetest tulenevaid kohustusi võlausaldaja ees (nt pooltevahelisest kestvuslepingust 

                                                 
32 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 4, Rn 14.  
33 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Op cit, lk 223.  
34 I. Kull. Op cit (1999), lk 15.  
35 RKTKo 17.01.2002, 3-2-1-165-01.  
36 T. И. Илларионов и др. Op cit, cтр 405.  
37 E. A. Cyxaнoв. Op cit, cтр 71.  
38 TlnRgKo 23.03.2009, 2-06-16812.  
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tulenevaid ühe poole nõudeid teise poole vastu, pooltevahelistest tulevastest tarnekohustustest 

tulenevaid nõudeid või ühe ettevõtja nõudeid teise ettevõtja vastu). Kirjanduses on asutud 

seisukohale, et kohustuse määratlus on piisav juhul, kui käendatav kohustus on 

individualiseeritav vastava võlgniku, võlausaldaja ja kohustuse sisu osas. Kuigi seadus ei 

sätesta otseselt, millise hetke seisuga tuleb tulevaste nõuete käendamise puhul kohustuse 

piisavalt määratletust hinnata, tähendab kohustuse piisav määratletus eelkõige seda, et 

tulevase kohustuse tekkimisel peab olema selge, et sellise kohustuse käendamine oli hõlmatud 

käendaja käendustahtega käenduslepingu sõlmimisel.39 Eeltoodust tulenevalt on tulevase 

kohustuse puhul oluline kohustuse piisav määratletus käendaja jaoks, s.t kas käendaja võis 

eeldada käenduslepingu sõlmimisel, et käendusega on tagatud ka vastav pärast 

käenduslepingu sõlmimist tekkinud kohustus.  

 

Tulevikus tekkivate kohustuste tagamine käendusega on majandus- ja kutsetegevuses laialt 

levinud ja omab olulist rolli eelkõige pankade poolt võlgnikule tulevikus antavate laenude 

tagamisel.40 Siiski pole tulevase kohustuse tagamine käendusega olnud alati ja kõikjal 

lubatud. Nii näiteks sai TsK § 206 lg 2 alusel käendusega tagada vaid tõelist nõuet. Taanis on 

ka praegu lubatud käendusega tagada vaid tõelist nõuet41, mis üldises kontekstis on siiski üsna 

erandlik, sest enamike Euroopa riikide tsiviilõiguses on tulevase nõude tagamine võimalik. 

Seda enam, et tulevase kohustuse tagamine käendusega on praktikas laialdaselt levinud, seda 

eriti panga kasuks teatud võlgniku kohustuste täitmise tagamiseks.42 

 

Käendaja täitmiskohustus on põhivõlgniku kohustusest sõltuv sisu ja ulatuse osas.43  

Aktsessoorsusest tulenevalt kehtib põhimõte, et käendaja täitmiskohustuse ulatus ei saa olla 

suurem, kui on põhivõlgniku kohustuse ulatus.44 Põhimõtteliselt määrab põhivõlgniku 

kohustuse ulatus ja sisu ka käendaja täitmiskohustuse ulatuse ja sisu. Oluline on siinjuures 

asjaolu, et käendaja ei vastuta mitte üksnes võlasumma kui sellise eest, vaid ka põhivõlgniku 

kohustuse rikkumisest tulenevate kohustuste, eelkõige leppetrahvide ja intresside, samuti 

tekitatud kahju eest.45  

 

                                                 
39 P. Varul jt. Op cit, lk 492, § 142, komm 3.2.2.  
40 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 4, Rn 14.  
41 R. Nielsen. Op cit, p 181.  
42 A.S.Hartkamp, M.M.Tillema. Op cit, p 206.  
43 Vt ka käesoleva töö p 1.4.  
44 I. Kull. Op cit (1999), lk 15.  
45 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 8, Rn 24. 



16 

 

 

Käendaja täitmiskohustuse ulatus on seotud üldjuhul üksnes põhivõlgniku konkreetse 

kohustusega. Kui käendatud kohustuse suurus pärast käenduslepingu sõlmimist muutub, 

muutub ka käendaja vastutuse ulatus. Käendatava kohustuse vähenemine toob kaasa ka 

käendaja täitmiskohustuse vähenemise. Tagatava kohustuse ja käendaja täitmiskohustuse 

ulatuse seotusest moodustab erandi tagatava kohustuse tehinguline suurendamine, mis ei too 

reeglina kaasa käendaja täitmiskohustuse suurenemist (VÕS § 145 lg 4), v.a kui on teisiti 

kokku lepitud või kui tagatakse tulevikus tekkivaid kohustusi. Seega on käendaja 

täitmiskohustuse ulatus aktsessoorsuse põhimõttest tulenevalt seotud eelkõige 

käenduslepingus fikseeritud põhivõlgniku kohustuse ja selle suurusega.  

 

Siiski pole käendaja täitmiskohustuse ulatuse ja põhivõlgniku kohustuse ulatuse seotus 

absoluutne. Nii võib vastavalt VÕS § 142 lg-le 3 käenduslepingut sõlmida teatud summa 

peale, piirata seda ajaliselt või mõne muu tingimusega.46 Eeltoodut arvestades võib käendaja 

täitmiskohustus olla oma ulatuselt põhivõlgniku kohustusest väiksem, kuid käendaja 

täitmiskohustus ei saa ületada põhikohustuse ulatust.  

 

Aktsessoorsuse tõttu ei saa lahutada võlausaldaja õiguslikku seisundit põhivõlgniku suhtes ja 

võlausaldaja õiguslikku seisundit käendaja suhtes.47 Aktsessoorsust tulenevalt läheb nõude 

loovutamisel käendus vastavalt VÕS § 167 lg-le 1 nõudega kaasa. Põhivõla võlausaldaja ja 

käenduse võlausaldaja peab olema üks ja seesama isik.48 Seetõttu ei ole kehtiv käendusest 

tulenevate õiguste loovutamine ilma põhinõude loovutamiseta.49 Seevastu kohustuse 

ülevõtmisel käendus reeglina kaasa ei lähe, vaid lõpeb, sest käendaja jaoks on põhivõlgniku 

isik ja tema varaline seisund olulise tähtsusega (VÕS § 177 lg 2).50 

 

Käenduslepingust tulenev täitmiskohustus on põhikohustusest sõltuv ka nõude 

maksmapandavuse osas.51 Käendajal on vastavalt VÕS § 149 lg-le 1 õigus esitada 

võlausaldaja nõudele neidsamu vastuväiteid, mida oleks võinud esitada põhivõlgnik ise 

(aegumine, võlausaldaja poolse kohustuse mittetäitmine jms),52 v.a need vastuväited, mis on 

vahetult seotud põhivõlgniku isikuga. Seejuures saab käendaja põhivõlgnikule kuuluvaid 
                                                 
46 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 9, Rn 26.. 
47 P. Schlechtriem. Op cit, lk 188.  
48 C. Creifelds u.a. Rechtswörterbuch. München, 1997, S 33.  
49 I. Kull. Op cit (2002), lk 1175.   
50 K. Гавaльда, Ж. Стуфле. Банковское право. Учреждения, стета, операции, услуги. Мовсква, 1996, cтр 
434.  
51 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Võlaõigus I. Üldosa. Tallinn, 2004, lk 366.  
52 Vt ka käesoleva töö p 1.5.  
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vastuväiteid kasutada ka siis, kui põhivõlgnik on nende kasutamisest loobunud (VÕS § 149 lg 

1).  

 

Aktsessoorsuse põhimõttest tulenevalt lõpeb tagatava põhikohustuse lõppemisel ka käendaja 

täitmiskohustus53 (VÕS § 153 lg 1 p 1). Probleeme ei tekita reeglina olukord, kus nõue lõpeb 

kohase täitmisega. Kui leping, millest põhivõlgniku kohustus tulenes, lõppes taganemise või 

ülesütlemise tõttu ning selle põhjustas põhivõlgnik oma kohustuse rikkumisega, siis laieneb 

käendus VÕS § 145 lg-st 2 tulenevalt ka vastavatele tekkinud sekundaarsetele nõuetele 

(eelkõige kahju hüvitamise nõudele). Samas võib teatud juhtudel olla tagamiseesmärk 

olulisem kui aktsessoorsus, mistõttu võib käendaja vastutus jääda vastavalt VÕS § 149 lg-le 2 

edasi kestma, kuigi põhikohustus on lõppenud (näiteks põhivõlgniku kohustuse lõppemisel 

või vähendamisel põhivõlgniku likvideerimis- või pankrotimenetluses, samuti pärija vastutuse 

piiramisel, kui käendus oli antud muuhulgas mõne ülaltoodud riski vältimise puhuks). Kui 

põhivõlgniku täitmiskohustus on piiratud, taandub käenduse ja põhikohustuse aktsessoorsus 

käenduse tagamiseesmärgi ees54 ja teeb ka põhivõlgniku täitmiskohustuse piiratuse või 

lõppemise korral võimalikuks nõude pööramise põhikohustuse täitmise eest vastutava 

käendaja vastu.55  

 

Ulatusliku erandi aktsessoorsuse põhimõttest sätestab saneerimisseadus (edaspidi ka SanS). 

Vastavalt SanS § 22 lg-le 1 võib saneerimiskavas sisalduv võlausaldaja nõude 

ümberkujundamine tähendada kohustuse täitmise tähtaja pikendamist, nõude osamaksetena 

täitmist, võlasumma vähendamist. Vastavalt SanS § 45 lg-le 4 ei vabasta saneerimiskava 

ettevõtja kohustuse täitmise eest solidaarselt vastutavat isikut oma kohustuse täitmisest. 

Samas, kui ettevõtja kohustuse täitmise eest solidaarselt vastutav isik on kohustuse täitnud, on 

tal ettevõtja suhtes tagasinõudeõigus üksnes selles ulatuses, milles ettevõtja vastutaks 

kohustuse täitmise eest saneerimiskava järgi. Saneerimisseaduse § 45 lg 6 kohaselt kehtib 

ülaltoodu ka isiku kohta, kes saneerimiskavaga võtab endale kohustuse tagada ettevõtja 

kohustust võlausaldaja ees, s.t ka käendaja kohta. Seega, kui saneerimise käigus nõuet 

vähendatakse või täitmise tähtaega pikendatakse, ei saa käendaja tugineda nõude 

vähendamisele, tähtaja pikendamisele ega muul viisil nõude ümberkujundamisele. 

Põhivõlgniku saneerimise käigus põhinõude ümberkujundamisel vastutab käendaja tagatava 

                                                 
53 Vt ka käesoleva töö p 1.6.  
54 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Op cit, lk 225. 
55 H. Konzen (Hrsg). Lexikon des Rechts. Schuldrecht. Berlin, 1996, S 20.  
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nõude eest ulatuses ja tingimustel, mis kehtisid nõude suhtes enne saneerimist, kuigi 

põhivõlgniku vastutust on saneerimise käigus muudetud. Nt kui põhikohustust ajatakse, ei 

kehti põhikohustuse ajatamine SanS § 45 lg-st 4 tulenevalt käendaja suhtes – käendaja 

vastutus tekib vastavalt enne saneerimist kehtinud tingimustel ja ajal. Kui võlausaldaja nõuet 

saneerimise käigus vähendatakse, ei vähene võlausaldaja nõue käendaja vastu.56 Selliselt 

tuleneb saneerimisseadusest oluline kõrvalekalle aktsessoorsusest kui käenduse olulisimast 

põhimõttest, mille kohaselt vastutab käendaja põhivõlgnikuga samadel tingimustel – 

saneerimisseadus lahutab käendaja ja põhivõlgniku vastutuse seotuse ning saneerimise korral 

taandub käenduse aktsessoorsus käenduse tagamiseesmärgi ees. Töö autori arvates on 

saneerimisseaduses sätestatud aktsessoorsuse erand põhjendatud, et täita käenduse kui tagatise 

eesmärk ja tagada võlausaldajale kohustuse täies ulatuses ja algselt kokkulepitud tingimustel 

täitmine ka võlgniku saneerimise käigus nõude ümberkujundamise korral.  

 

Käenduse aktsessoorsus kui olulisim põhimõte käenduse instituudi juures läbib kogu 

käenduse regulatsiooni ja kergendab oma erinevate avaldumisvormide kaudu käendaja 

olukorda. Vastavalt VÕS § 142 lg-le 6 on kokkulepped, millega kaldutakse käendaja kahjuks 

kõrvale seaduses käenduse kohta sätestatust, tühised. Sellest tulenevalt on kirjanduses 

avaldatud seisukohta, et aktsessoorsust piiravad või välistavad kokkulepped tuleb lugeda 

tühiseks.57 Sellise absoluutse väitega ei saa töö autori arvates nõustuda. Teatud juhtudel on 

käenduse kui kohustuse täitmise tagamisvahendi eesmärgist tulenevalt vajalik aktsessoorsuse 

põhimõtte piiramine ja sellest kõrvalekaldumine. Kuigi aktsessoorsus on käenduse olulisim 

põhimõte, sisaldab käenduse regulatsioon ja ka muud seadused sätteid, mis kalduvad kõrvale 

aktsessoorsuse põhimõttest. Käendusleping sõlmitakse eesmärgil tagada põhikohustuse 

täitmine ka juhuks, kui põhivõlgnik osutub maksejõuetuks, tema kohustust piiratakse, 

vähendatakse või see lõpeb. Käenduse kui tagatise olemuse tõttu ei laiene käendajale kui 

tagatise andjale sellised sotsiaalsetest kaalutlustest tulenevad põhikohustuse vähendamise 

võimalused, mistõttu võib teatud juhtudel käendaja täitmiskohustus ületada põhivõlgniku 

kohustuse ulatust. Põhivõlgniku kohustuse lõppemise või selle vähendamise korral 

likvideerimis-, pankroti- või saneerimismenetluses asub käendus kui täiendav kohustus 
                                                 
56 Lisaks aktsessoorsuse piirangule on saneerimisseadus erandlik käendaja tagasinõude osas. Kui üldreeglina 
saab käendaja põhivõlgniku vastu tagasinõude esitada rahuldatud ulatuses, siis saneerimises põhinõude 
ümberkujundamisel saab käendaja põhikohustuse täitmise korral põhivõlgniku vastu tagasinõude esitada üksnes 
saneerimiskavas sätestatud ulatuses (SanS § 45 lg 4 ls 2). Kuigi SanS § 45 lg 4 seob tagasinõude piirangu üksnes 
ümberkujundatud põhinõude ulatusega, kehtib SanS § 45 lg 4 ls-st 2 tulenev piirang töö autori arvates ka muude 
nõude ümberkujundamise käigus muudetud tingimuste kohta (s.t käendaja saab esitada tagasinõude üksnes 
vähendatud ulatuses või ümberkujundamisel nõude suhtes seatud muudel tingimustel, nt ajatatult). 
57 K. Sein. Eraõiguse ülevaatekursus. Tallinn, 2000, lk 73. 
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sisuliselt põhikohustuse asemele, võimaldades võlausaldaja nõude rahuldamise ka 

põhikohustuse vähendamise või lõppemise korral.  

 

1.3. Käendaja täitmiskohustuse tekkimine  

Käenduslepingu sisu moodustab käendaja kohustus tagada põhivõlgniku kohustuse täitmine 

ehk käendaja kohustus täita põhivõlgniku kohustus, kui põhivõlgnik ei täida põhilepingust 

tulenevat kohustust kokkulepitud ajal ja viisil. Kuigi käendaja kohustuse tekkimise osas on 

määravaks eelkõige käenduslepingus kokkulepitu, on võimalik välja tuua käendaja 

täitmiskohustuse tekkimise üldised eeldused.  

 

Käendaja täitmiskohustuse tekkimise üldisteks eeldusteks on:  

1) käenduslepingu kehtivus;  

2) põhilepingu kehtivus;  

3) põhivõlgniku poolne käendusega tagatava kohustuse rikkumine.  

 

Tehingu kehtetuse kui üldise õiguste ja kohustuste tekkimist välistava asjaolu kõrval tekitab 

käendaja täitmiskohustuse tekkimise puhul nii teoorias kui ka praktikas enim probleeme 

käendaja täitmiskohustuse tekkimise aeg. Käendaja täitmiskohustuse tekkimise osas saab 

käendusregulatsioonid jagada kahte suurde gruppi – regulatsioonid, kus on ette nähtud 

käendaja solidaarne vastutus ja regulatsioonid, mis sätestavad käendaja täiendava vastutuse.  

 

Võlaõigusseadus näeb ette põhivõlgniku ja käendaja solidaarse vastutuse eelduse, mille 

kohaselt vastutavad põhivõlgnik ja käendaja kohustuse rikkumise korral võlausaldaja ees 

solidaarselt, kui käenduslepinguga ei ole ette nähtud, et käendaja vastutab üksnes juhul, kui 

võlausaldaja ei saa nõuet põhivõlgniku vastu rahuldada (VÕS § 145 lg 1).  Käendaja 

solidaarne vastutus tähendab, et käendusjuhtumi saabumisel on võlausaldajal õigus nõuda 

täitmist omal vabal valikul kas põhivõlgnikult, käendajalt või mõlemalt ühiselt või jagada 

kohustuse osadeks ja nõuda kohustuse osalist täitmist vastavalt nii põhivõlgnikult kui ka 

käendajalt.  

 

Võrreldes käendaja solidaarse ja täiendava vastutuse levikut, lähtutakse solidaarse vastutuse 

eeldusest väheste riikide regulatsioonides, eelkõige on solidaarne vastutus sätestatud 

modernsemates käenduse regulatsioonides (nt Itaalias), kuid käendaja solidaarset vastutust  
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eeldatakse ka Inglismaal ja Šotimaal. Käendaja solidaarsest vastutusest on lähtutud ka 

Common Frame of Reference mudelseaduses (art IV.G. – 2:105).58 Samuti domineerib 

käendaja solidaarne vastutus majandussuhetes sõlmitud käenduslepingute puhul.59   

 

Kontinentaal-Euroopa õigussüsteemi enamike riikide käenduse regulatsioonides on sätestatud 

käendaja täiendav vastutus, mille korral tekib käendaja vastutus üksnes juhul, kui põhivõlgnik 

kohustust ei täida ja kohustust ei ole võimalik rahuldada põhivõlgniku arvelt (nt Saksamaal, 

Šveitsis, Austrias, Prantsusmaal, Taanis, aga ka Hollandis). Vaatamata täiendava vastutuse 

eeldusele on viidatud riikides levinud tendents, kus lepingupooled lepivad seaduses sätestatust 

erinevalt kokku ja sätestades käenduslepingus käendaja solidaarse vastutuse.60  

 

Kuna käendus on üksnes kõrvalkohustus ja põhilepingust tuleneva kohustuse täitmise 

kohustus lasub eelkõige põhivõlgnikul, siis tekib käendaja kohustus täita ehk ilmneb nn 

käendusjuhtum solidaarse vastutuse korral siis, kui põhivõlgnik ei ole oma kohustust täitnud, 

täidab selle osaliselt või ei täida nõuetekohaselt. Käendaja solidaarse vastutuse korral tekib 

käendaja vastutus automaatselt põhivõlgniku poolsel kohustuse rikkumisel solidaarsena 

põhivõlgniku vastutuse kõrvale.61 Nii on Riigikohus asunud seisukohale, et kui mitu isikut 

peavad täitma kohustuse solidaarselt, võib võlausaldaja vastavalt VÕS § 65 lg-le 1 nõuda 

kohustuse täielikku või osalist täitmist kõigilt solidaarvõlgnikelt ühiselt või igaühelt või 

mõnelt neilt. Seega on põhivõlgniku ja käendaja solidaarse vastutuse korral tagatud 

võlausaldajale otsustamisvabaduse küsimuses, millise solidaarvõlgniku vastu vajaduse korral 

nõue esitada.62 

 

Käendaja täitmiskohustuse tekkimine on seotud põhikohustuse täitmise ajaga ja selles avaldub 

ka käenduse aktsessoorsus. Võlausaldaja saab käendaja vastu täitmise nõude esitada alles 

peale seda, kui on saabunud põhilepingust tuleneva kohustuse täitmise tähtpäev ja selgub, et 

põhivõlgnik ei ole oma kohustust täitnud.63 Nii on Riigikohus määratlenud, et käendaja 

kohustus võlausaldaja ees tekib siis, kui põhivõlgnik ise oma kohustust tähtpäevaks ei täida. 

                                                 
58 Tarbijakäenduse puhul on Common Frame of Reference mudelseaduses seejuures kehtestatud vastupidine 
eeldus, s.t eeldatakse käendaja täiendavat vastutust (art IV.G. – 4:105 (b).  
59 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2620, art IV.G. – 2:105, comm A.  
60 Samas, p 2620, art IV.G. – 2:105, comm A.  
61 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 367.  
62 RKTKo 09.03.2005, 3-2-1-5-05. 
63 E. A. Cyxaнoв. Op cit, cтр 71.  
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Seega algab käendaja vastutus põhivõlgniku poolt kohustuse täitmiseks määratud tähtpäevale 

järgneval päeval.64 

 

Kuna käendaja solidaarse vastutuse korral tekib käendaja vastutus juhul, kui põhivõlgnik 

rikub käendatavat kohustust, peab võlausaldaja vaidluse korral käendajaga tõendama, et 

põhivõlgnik ei ole oma kohustust täitnud või ei ole seda täitnud nõuetekohaselt. Seejuures ei 

pea võlausaldaja käendaja solidaarse vastutuse korral tõendama põhivõlgniku maksejõuetust 

ega muude kohustuse täitmist takistavate asjaolude ilmnemist, vaid üksnes põhivõlgniku 

kohustuse rikkumise fakti. Kuna reeglina tagatakse praktikas käendusega rahaliste kohustuste 

täitmist, ei valmista põhikohustuse rikkumise tõendamine võlausaldajale raskusi. 

Põhikohustuse rikkumise tõendamine võib osutuda keeruliseks juhul, kui käendusega 

tagatavaks kohustuseks on mitterahaline kohustus (nt müügilepingust tulenev müüja asja 

üleandmise kohustus või töövõtulepingust tulenevad töövõtja kohustused). Poolte majandus- 

või kutsetegevuses kasutatakse sellistel juhtudel muuhulgas tõendamisraskuste vältimiseks 

tagatisvahendina eelkõige garantiid või ka nn käendust esimesel nõudmisel.65 

 

Käendus esimesel nõudmisel on rahvusvahelises praktikas võlausaldaja seisundi 

tugevdamiseks kasutatav käenduse liik.66 Sellise käenduslepinguga kohustub käendaja tasuma  

nõutava summa kohe, kui võlausaldaja nõude esitab ja väidab, et põhivõlgnik on oma 

kohustust rikkunud. Käendaja ei saa tugineda vastuväidetele (nõue on aegunud, põhivõlgnik 

ei ole kohustust rikkunud), vaid ta peab kohe maksma.67 Käendus esimesel nõudmisel on 

inspireeritud nõudegarantii (first demand guarantee) puhul kasutatavast täitmise 

tingimusest.68 Seejuures aktsepteeritakse Saksamaal sellist kiireloomulist käenduse vormi 

üksnes juhul, kui käendajat on hoiatatud tehingulise riski olulisest suurenemisest.69 Sisuliselt 

on sellise käenduse puhul tegemist garantiilaadse suhtega, kuid säilivad käendusele omased 

põhimõtted (eelkõige aktsessoorsus). Kirjanduses on avaldatud ka seisukohta, et tagatistehing, 

kus kohustuse tagaja kohustub tagatava kohustuse täitma esimesel nõudmisel vastuväiteid 

                                                 
64 RKTKo 10.10.1996, 3-2-1-107-96.   
65 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 368.  
66 U. Drobnig. Present and Future of Real and Personal Security. – European Review of Private Law. 2003, Vol 
11, No 5, p 628. 
67 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 109, Rn 325.  
68 Nõudegarantii korral on garantii alusel tehtava väljamakse tingimuseks maksmine võlausaldaja esimesel 
kirjalikul nõudmisel. Sellise garantii puhul ei ole võlausaldajal vaja esitada täiendavaid tõendeid võlgniku 
kohustuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise kohta. – I. Kull, A. Hussar. Kohustuste täitmise 
tagamine sõltumatu garantiiga. Juridica 2001, nr 10, lk 710.  
69 U. Drobnig. Op cit, p 628.  
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esitamata, tuleb üldjuhul lugeda garantiiks, v.a juhul, kui  lepingust tuleneb, et pooled on 

soovinud sõlmida aktsessoorse käendustehingu.70  

 

Eesti kontekstis tuleks esimesel nõudmisel käenduse kehtivuses töö autori arvates siiski 

kahelda. Vastavalt VÕS § 142 lg-le 6 on kokkulepe, millega kaldutakse käendaja kahjuks 

seaduses sätestatust kõrvale, tühine. Käenduse esimesel nõudmisel puhul on täitmise 

tingimuse poolest sisuliselt tegemist garantiiga. On selge, et kohustus täita koheselt kahjustab 

käendaja huve võrreldes seaduses sätestatuga. Vaidluse korral tuleks töö autori arvates 

võlaõigusseaduse kontekstis selline kohustuse täitmise tingimus käenduslepingus lugeda 

tühiseks ja kohaldada käendaja täitmiskohustusele seaduses sätestatut või teisi sõlmitud 

lepingu tingimusi ja poolte tahet arvestades lugeda seatud tagatis garantiiks. Kindlasti tuleks 

aga lähtudes VÕS § 42 lg-st 1 ja Saksamaa praktikat arvestades mitte aktsepteerida selliseks 

käenduseks kohustumist tüüptingimustes.71 

 

Käenduslepingus võivad pooled käendaja täitmiskohustuse tekkimise ehk käendusjuhtumi 

saabumise seostada teatud täiendavate kriteeriumitega.72 Üheks selliseks käendaja 

täitmiskohustuse tekkimise lisatingimuseks võib olla käendaja täiendavas e subsidiaarses 

vastutuses kokkuleppimine. Käenduse regulatsioonides, kus üldise eeldusena on ette nähtud 

käendaja solidaarne vastutus, on reeglina fikseeritud või praktikas tunnustatud võimalus 

käenduslepingus teisiti kokku leppida.73 Nii võivad käenduslepingu pooled vastavalt VÕS § 

145 lg-le 1 kokku leppida, et käendaja kohustus tekib üksnes juhul, kui võlausaldaja ei saa 

nõuet põhivõlgniku vastu rahuldada. Käendaja solidaarvastutuse välistamine ja täiendavas 

vastutuses kokkuleppimine peab lepingust selgelt nähtuma. Kui käenduslepingus on 

kokkulepitud, et „käendaja vastutab põhikohustuse täitmise eest, kui võlgnik ei täida oma 

kohustusi tähtaegselt või nõuetekohaselt“ on tegemist solidaarvastutusega, mis toob kaasa 

käendaja vastutuse koheselt põhivõlgniku poolt põhikohustuse rikkumisel. Õiguskäibes on nt 

täiendavat vastutust väljendatud käenduslepingus fikseeritud tingimusega, et "käendaja 

vastutab üksnes juhul, kui võlgnevust ei ole võimalik täita võlgniku arvel“74. Eesti 

õiguspraktikale tuginedes võib väita, et kui käenduslepingus kasutatakse sõnastust “käendaja 

kohustub võlausaldaja ees vastutama, et võlgnik täidab oma kohustuse”, siis eeldatakse  

                                                 
70 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2621, art IV.G. – 2:105, comm B. 
71 U. Drobnig. Op cit, p 628. 
72 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 368. 
73 Sellisest käsitlusest on lähtutud ka Common Frame of Reference mudelseaduses (art IV.G. – 2:105, art IV.G. – 
2:106 lg 1).  
74 RKTKo 02.12.2003, 3-2-1-137-03.   
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pooled ei soovi seaduses sätestatud solidaarsest vastutusest teisiti kokku leppida. Seevastu 

lepingu sõnastuse puhul, mille kohaselt “kohustub käendaja võlausaldaja ees täitma 

kohustuse, kui võlgnik ei täida”, eeldatakse poolte tahet kokku leppida käendaja täiendavas 

vastutuses põhivõlgniku vastutuse suhtes.75  

 

Käendaja täiendava vastutuse korral tekib küsimus, mida täiendav vastutus sisuliselt tähendab 

ja millal tekib käendaja kohustus täita. Kui käendaja solidaarse vastutuse korral saab 

võlausaldaja ise valida, kas ta esitab kohustuse rikkumise korral täitmisnõude põhivõlgnikule 

või käendajale, siis käendaja täiendav vastutus põhivõlgniku suhtes tähendab, et võlausaldaja 

peab esmalt pöörama oma nõude põhivõlgniku vastu ja nõudma täitmist põhivõlgnikult.76  

 

Kui põhivõlgnik kohustust ei täida, tekib küsimus, millal võib võlausaldaja käendaja 

täiendava vastutuse korral esitada nõude käendaja vastu. Võlaõigusseaduse § 145 lg 1 

kohaselt võivad pooled kokku leppida, et käendaja vastutab üksnes juhul, kui võlausaldaja ei 

saa nõuet põhivõlgniku vastu rahuldada – s.t tekib küsimus, mida tähendab „ei saa nõuet 

põhivõlgniku vastu rahuldada“. Hollandi tsiviilkoodeksi art 7:855 lg 1 kohaselt tähendab 

käendaja täiendav vastutus põhivõlgniku suhtes võlausaldaja kohustust esitada põhinõue 

esimeses järjekorras põhivõlgniku vastu. Kui põhivõlgnik põhikohustust ei täida, on see 

Hollandi regulatsiooni kohaselt käendaja täiendava vastutuse korral piisavaks aluseks nõude 

pööramiseks käendaja vastu. Hollandi regulatsiooni kohaselt ei pea võlausaldaja läbi viima 

täite- või pankrotimenetlust põhivõlgniku vara suhtes.77 Arvestades VÕS § 145 lg 1 sõnastust 

ei saa autori arvates sellisest käsitlusest võlaõigusseaduse kontekstis lähtuda – VÕS § 145 lg 1 

seob täiendava vastutuse korral käendaja täitmiskohustuse tekkimise otseselt võlausaldaja 

võimalusega rahuldada põhikohustus põhivõlgniku arvel ning üksnes nõude esitamisest 

esmalt põhivõlgniku vastu ja põhivõlgniku poolt täitmisest keeldumisest või vastuväidete 

esitamisest ei piisa töö autori arvates täiendava vastutuse korral käendaja täitmiskohustuse 

tekkimiseks. Vastasel juhul kaoks ära täiendava vastutuse olemus. Hollandi tsiviilkoodeksis 

fikseeritud käendaja täiendava vastutuse korral täitmiskohustuse teket põhivõlgniku poolt 

kohustuse täitmisest keeldumisel peetakse nii lähedaseks solidaarvastutusele, et mõnede 

autorite arvates on sisuliselt tegemist solidaarse vastutusega.78  

 

                                                 
75 I. Kull. Op cit (1999), lk 17.  
76 R. C. Hoeber et al. Contemporary Business Law. Principles and Cases. New York, 1996, p 572.  
77 U. Drobnig. Op cit, p 629.  
78 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2622, art IV.G. – 2:105, note 3.  
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Teisalt ei saa tagatud nõude võlausaldajalt eeldada, et ta peab täiendava vastutuse korral enne 

käendaja kui tagatise andja vastu nõude esitamisest realiseerima kõik võimalused nõue 

rahuldada põhivõlgniku arvel kuni põhivõlgniku pankrotimenetluses väljamaksete tegemise 

või pankrotimenetluse lõppemiseni. Õiguskirjanduse kohaselt tekib täiendava vastutuse korral 

käendaja täitmiskohustus pärast seda, kui põhivõlgnik ei ole kohustust täitnud ja tema varast 

ei ole võimalik nõuet rahuldada.79 Nii on kohtud jätnud nõude käendaja vastu rahuldamata, 

kui käenduslepingus on kokku lepitud käendaja täiendav vastutus, s.t vastutuse tekkimine 

juhul, kui põhivõlgnik ei täida kohustust tähtaegselt ja tema varast ei jätku võlanõude 

kustutamiseks – täiendava vastutuse korral on pooled sisuliselt leppinud kokku käendaja 

vastutuse üksnes juhuks, kui põhivõlgniku enda varast ei jätku ja seega peab võlausaldaja 

esimeses järjekorras pöörduma nõudega põhivõlgniku poole.80 Töö autori hinnangul tuleks 

täiendava vastutuse korral käendaja täitmiskohustuse tekkimiseks lugeda põhivõlgniku suhtes 

täitemenetluse ebaõnnestumist või hiljemalt põhivõlgniku pankroti väljakuulutamist – 

mõlemal juhul on selge, et põhivõlgniku varast nõude rahuldamiseks ei piisa ja võlausaldaja 

peab vähemalt osaliselt nõudma täitmist käendajalt.  

 

Käendaja täiendava vastutuse korral sõltub käendaja täitmiskohustuse tekkimine eelkõige 

käenduslepingus sätestatust ja konkreetsetest asjaoludest. Arvestades, et käendaja täiendava 

vastutuse korral on võimalik käendaja täitmiskohustuse tekkimist siduda erinevate juriidiliste 

faktidega (põhivõlgniku poolt kohustuse täitmisest keeldumine, täitemenetluse 

ebaõnnestumine, põhivõlgniku pankroti väljakuulutamine, pankrotimenetluses nõude 

rahuldamise ulatuse selgumine), tuleks käenduslepingus üheselt fikseerida, millal käendaja 

täitmiskohustus täiendava vastutuse korral tekib. Samas tuleks töö autori arvates käendaja 

täiendava vastutuse puhul käenduslepingus võlausaldaja huvide kaitseks siiski ette näha 

võlausaldaja võimalus esitada põhikohustuse rikkumise korral teatud juhtudel otse nõue 

käendaja vastu, et välistada asjatu täite- või pankrotimenetlus ja sellega kaasnevate kulude 

teke olukorras, kus on ilmselge, et täitemenetlus põhivõlgniku vara suhtes ei vii võlausaldaja 

nõude rahuldamiseni (põhivõlgniku ilmne maksejõuetus) või see on oluliselt raskendatud 

(põhivõlgniku elukoht muutunud või teadmata).  

 

Ka mudelseaduse Common Frame of Reference isiklike tagatiste peatükis on  käendaja 

täiendav vastutus seotud teatud eranditega. Vastavalt DCFR art-le IV.G. – 2:106 peab 

                                                 
79 P. Dobson, C. M. Schmitthoff. Business Law. London, 1991, p 525.  
80 Tallinna Ringkonnakohtu 25.11.2009. a otsus. Tsiviilasi nr 2-07-28748.  
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võlausaldaja enne käendaja vastu nõude esitamist püüdma nõuet rahuldada põhivõlgniku vara 

arvel, v.a juhul, kui täitmine põhivõlgniku vara arvel on äärmiselt raskendatud või see jääks 

ilmselt tulemuseta, samuti kui põhivõlgniku vara suhtes on algatatud pankrotimenetlus või 

muu maksejõuetusmenetlus või kui pankrotimenetlus või muu maksejõuetusmenetlus on 

lõpetatud raugemise tõttu. Nimetatud erandite olemasolu kergendab eelkõige võlausaldaja 

olukorda, vältides võlausaldajal põhikohustuse sissenõudmisega seotud ebamõistlike 

kulutuste tekkimist, kuid samas teenib ka käendaja huvide kaitse eesmärki, välistades 

põhivõlgnikult võla sissenõudmisega seotud ulatuslike kulutuste nõude esitamist omakorda 

käendaja vastu. Võlaõigusseaduse kohaselt võib leppida seaduses sätestatud käendaja 

solidaarsest vastutusest teisiti kokku, sätestades lepingus käendaja täiendava vastutuse (VÕS 

§ 145 lg 1). Võlaõigusseadus erinevalt Common Frame of Reference mudelseadusest ei 

sätesta käendaja täiendava vastutuse korral erandeid. Kuigi seadus vastavates erandites 

kokkuleppimist ei välista ja pooled võivad need käenduslepingus fikseerida, võiks autori 

arvates kaaluda käendaja täiendava vastutuse korral võlausaldaja nõude otse käendaja vastu 

esitamise võimaluste sätestamist ka võlaõigusseaduses sarnaselt Common Frame of Reference 

mudelseadusega.   

 

Kuigi modernses eraõiguses tähendab käendaja vastutus üldjuhul käendaja solidaarset 

vastutust, ei saa käendaja solidaarse vastutuse kõrval alahinnata ka käendaja täiendava 

vastutuse tähendust. Olukordades, kus käendaja vastutus peaks olema piiratum ja käendaja 

vajab rohkem kaitset, on õigustatud käendaja täiendav vastutus. Selliselt on Common Frame 

of Reference mudelseaduse kohaselt tarbijakäenduse puhul käendaja vastutus täiendav 

põhivõlgniku vastutusele, kui käenduslepingus ei ole teisiti kokku lepitud (DCFR art IV.G. – 

4:105).81 Mudelseaduse koostamisel kaaluti ka tarbijast käendaja täiendava vastutuse 

sätestamist imperatiivsena, millest ei ole võimalik teisiti kokku leppida82 ja millega oleks 

kaasnenud tarbijast käendaja veelgi kõrgem kaitse, kuid sellest loobuti, kuna vastav piirang 

võib olla vastuolus liikmesriikide põhiseadusliku korra, eelkõige eneseteostuse ja sellest 

tuleneva lepinguvabaduse põhimõttega.83  

 

Kuigi Eestis on käendaja ja põhivõlgniku vastutus kohustuse rikkumise korral solidaarne, kui 

käenduslepingus pole teisiti kokkulepitud, on samas palju riike, kus käenduse puhul 

                                                 
81 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2621, art IV.G. – 2:105, comm C.  
82 Hollandi tsiviilkoodeksis on tarbijakäenduse puhul käendaja täiendav vastutus kohustuslik – vt ka C. v Bar, E. 
Clive (Vol 3), p 2789, art IV.G. – 4:105, note 3. 
83 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2789, art IV.G. – 4:105, comm C. 
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eeldatakse täiendavat vastutust. Käendaja täiendav vastutus on sätestatud Šveitsi õiguses (OR 

art 495 lg 1), samuti Prantsuse tsiviilkoodeksi art-s 2021, mille kohaselt tuleb nõue rahuldada 

esmalt põhivõlgniku arvelt ja alles seejärel on võlausaldajal õigus esitada nõue käendaja 

vastu.84 Ka Saksa tsiviilseadustikus on käendaja vastutus täiendav põhivõlgniku vastutuse 

suhtes. Vastavalt BGB §-le 771 võib käendaja keelduda võlausaldaja nõude täitmisest 

senikaua, kui võlausaldaja poolt esitatud nõuet ei ole põhivõlgniku suhtes toimunud täite- või 

pankrotimenetluse kaudu rahuldatud. Vastavalt BGB § 773 lg 1 p-le 1 võib käendaja sellisest 

nn eelhagi vaidest ka loobuda. Sellise võlausaldaja olukorda märkimisväärselt kergendava 

võimaluse olemasolust tulenevalt on Saksamaal praktikas levinud käenduslepingud, mille 

puhul käendaja loobub eelhagi esitamisest ehk mille puhul sisuliselt on tegemist käendaja ja 

põhivõlgniku solidaarse vastutusega.85  

 

Erinevates käenduse regulatsioonides on lisaks käendaja täitmiskohustuse tekkimise üldistele 

eeldustele ette nähtud käendaja täitmiskohustuse tekkimise täiendavaid tingimusi. 

Tsiviilkoodeksi kehtimise ajal oli käendaja täitmiskohustuse tekkimise osas lisaks üldistele 

käendaja täitmiskohustuse tekkimise eeldustele määrava tähtsusega võlausaldaja nõude 

õigeaegne esitamine käendaja vastu, kuna vastavalt TsK § 211 p-le 2 lõppes käendus juhul, 

kui võlausaldaja kolme kuu jooksul, arvates põhikohustuse täitmise tähtpäeva saabumisest, 

või kui põhikohustuse täitmise tähtpäeva ei olnud kindlaks määratud, siis ühe aasta jooksul 

käenduslepingu sõlmimise päevast ei esitanud nõuet käendaja vastu. Nii on Tartu 

Ringkonnakohus asunud seisukohale, et kuigi käendaja vastutuse aluseks on kolmandate 

isikute vahel sõlmitud võlaõiguslik leping ja käendusleping, on lisaks sellele tsiviilkoodeksi 

kohaselt vaja käendaja kohustuse tekkimiseks võlausaldaja tahteavaldust nõude pööramiseks 

käendaja vastu, sest eeldatakse, et põhivõlgnik täidab ise võlakohustuse.86 Selliselt võis 

tsiviilkoodeksi järgi tekkida olukord, kus käendus lõppes, kuna võlausaldaja ei esitanud 

seaduses sätestatud tähtaja jooksul nõuet käendaja vastu, kuid põhikohustus kestis edasi. 

Samas oli TsK § 211 p-s 2 sätestatud tähtaja eesmärgiks vähendada käendaja kui põhilepingu 

järgi otseselt mittekohustatud subjekti seisundi määramatust tingimustes, kus hagi üldine 

aegumistähtaeg oli kümme aastat.87 Seega õigustas käenduse lõppemise sidumine konkreetse 

tähtajaga ennast täiesti omas ajas, kuid seadusandluse muutudes on ta oma aja ära elanud ega 

                                                 
84 M. Ferid, J. Sonnenberger. Das Französische Zivilrecht. Band 2, Schuldrecht: die einzelnen 
Schuldverhältnisse. Sachenrecht, Heidelberg, 1986, S 379.  
85 E. J. Cohn. Manual of German Law. Vol I. London, 1986, p 149.  
86 TrtRgKo 01.06.1998, II-2-53/98.  
87 TrtRgKo 01.06.1998, II-2-53/98.  
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ole kooskõlas modernse käenduse käsitlusega. Nimetatud käendaja kohustuse tekkimise 

lisaeeldust, mis tsiviilkoodeksi aegses praktikas kujunes käendajate peamiseks vastuväiteks, 

tuleb käesoleva töö autori arvates aktsepteerida üksnes tsiviilkoodeksi kontekstis. Kuigi 

põhilepingust tulenevate nõuete täitmise kohustus lasub põhivõlgnikul, on põhivõlgniku 

poolne kohustuse rikkumine see juriidiline fakt, mis toob kaasa käendaja täitmiskohustuse 

tekkimise ja see, millal või kelle vastu võlausaldaja oma nõude esitab, ei oma käendaja 

täitmiskohustuse tekkimise osas tähtsust.  

 

Käendaja täitmiskohustuse tekkimise erisused võivad lisaks käenduse regulatsiooni erisustele 

ja käenduslepingus kokku lepitud tingimustele tuleneda ka põhikohustuse olemusest. Kuna 

käendaja täitmiskohustus tekib põhikohustuse rikkumise korral, on käendaja vastutuse 

tekkimise jaoks määrava tähtsusega põhilepingust tuleneva kohustuse täitmise tähtaeg. 

Probleemsed on seejuures eelkõige lepingud, kus on ette nähtud põhikohustuse ositi täitmine 

ja kus seega on mitu täitmise tähtaega. Kohtupraktikas on selliste põhilepingute puhul 

käendaja suhtes määravaks loetud kas viimase osamakse tegemise tähtaeg või lepingus 

märgitud täitmise lõplik tähtaeg ning kohtupraktikas on varasemalt valitsevaks kujunenud 

seisukoht, et ositi täitmise korral eeldatakse poolte tahet mitte siduda käendaja 

täitmiskohustuse tekkimine iga osa suhtes toimunud mittetäitmisega, vaid käendaja 

täitmiskohustus tekib alles viimase osakohustuse rikkumisel või kogu kohustuse täitmise 

tähtpäeva möödumisel.88  

 

Nii on Tartu Ringkonnakohus leidnud, et käenduslepingu puhul tuleb eeldada, et 

lepingupoolte ühiseks tahteks oli kokku leppida käendaja täitmiskohustuse tekkimises alates 

tagatava kohustuse täitmise lõpptähtaja saabumisest, kui käenduslepingus ei ole teisiti kokku 

lepitud.89 Ühes oma teises lahendis on sama kohus seisukohta täpsustanud ja leidnud, et kui 

konkreetsel juhul pooltevahelisest käenduslepingust nähtub, et pooled ei olnud kokku 

leppinud selles, et käendaja täitmiskohustus tekib iga ositimakse tasumisega viivitamisel 

põhivõlgniku poolt, siis tuleb järeldada, et käendaja vastutus tekkis alates tagatava kohustuse 

täitmise lõpptähtaja saabumisest.90 

 

                                                 
88 I. Kull. Op cit (2002), lk 1180.  
89 TrtRgKo 23.11.2001, 2-2-203/2001.  
90 TrtRgKo 30.03.2001, 2-2-8/2001.  
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Praktikas kujunenud seisukohaga tuleb ühelt poolt nõustuda. Esiteks tagab käendaja üldjuhul 

põhikohustuse kui terviku täitmist. Teiseks lasub põhikohustuse täitmise kohustus eelkõige 

põhivõlgnikul. Lisaks sellele on ositi täitmise korral üldjuhul tegemist sisuliselt ühe 

kohustusega, mis on täitmise osas osadeks jaotatud ja mille suhtes on kokku lepitud ositi 

täitmine. Kui sellise kohustuse täitmine põhivõlgniku poolt tervikuna toimub tähtaegselt, 

peaks see kõrvaldama ka osade täitmisel toimunud rikkumise. Sellest tulenevalt ei oleks 

mõistlik seostada käendaja täitmiskohustuse tekkimist iga üksiku ositimakse rikkumisega ja 

võimaldada võlausaldaja nõue käendaja vastu põhivõlgniku igakordse kohustuse osamakse 

rikkumise korral. Teisest küljest võib põhikohustuse ositi täitmise kokkuleppimisel olla 

võlausaldajal eriline huvi saada täitmist just vastavalt kokkulepitud osamaksete 

maksetähtaegadel – sellisel juhul on töö autori arvates õigustatud käendaja täitmiskohustuse 

tekkimise sidumine iga osamakse osas toimunud kohustuse rikkumisega.  

 

Käendaja täitmiskohustuse tekkimise osas on siiski esmatähtis eristada käendaja solidaarset ja 

täiendavat vastutust. Kui pooled soovivad Eestis käendaja täiendavat vastutust, tuleb selles 

võlaõigusseaduse regulatsiooni järgi eraldi kokku leppida (VÕS § 145 lg 1). Täiendav 

vastutus on üldjuhul parem käendaja seisukohast, kuid kuna käenduse eesmärgiks on 

kohustuse täitmise tagamine ja seeläbi võlausaldaja positsiooni parendamine, täidab käenduse 

kui tagatise eesmärki paremini käendaja solidaarne vastutus. Solidaarse vastutuse puhul ei pea 

võlausaldaja kulutama ressursse põhivõlgnikult kohustuse sissenõudmiseks, kui ta on kindel, 

et käendaja vastu nõude esitamine on efektiivsem. Käendaja täiendav vastutus on õigustatud 

olukordades, kus käendaja vastutus peaks olema piiratum ja käendaja vajab rohkem kaitset. 

Käendaja täiendava vastutuse korral on oluline sisustada käendaja täitmiskohustuse tekkimise 

aeg. Hollandi täiendava vastutuse käsitlus, mille kohaselt tekib käendajal kohustus 

põhivõlgniku poolt täitmisest keeldumisel, vastab kõige enam käenduse kui täiendava tagatise 

olemusele ning tagab nii käendaja kui ka võlausaldaja huvide adekvaatne kaitse.  Samas  seob 

võlaõigusseadus täiendava vastutuse korral käendaja kohustuse tekkimise põhivõlgniku vastu 

nõude rahuldamise võimatusega, mistõttu tuleks võlaõigusseaduse kontekstis täiendava 

vastutuse korral lugeda käendaja täitmiskohustus tekkinuks juhul, kui on selgunud, et 

võlgniku varast ei saa nõuet rahuldada, s.t täitemenetlus ei ole andnud tulemust või 

põhivõlgniku suhtes on kuulutatud pankrot. Samas võivad käenduslepingu pooled 

käenduslepingus fikseerida muu täiendava vastutuse tekkimise aja, samuti sätestada lepingus 

erandid, millal ka täiendava vastutuse korral võib võlausaldaja kohe esitada nõude käendaja 

vastu, et tagada võlausaldaja õiguste parem kaitse.  
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1.4. Käendaja täitmiskohustuse ulatus  

1.4.1. Käendaja täitmiskohustuse ulatuse üldpõhimõtted  

Kui põhivõlgnik kohustust ei täida, kannab käendusega tagatud kohustuse puhul võlausaldaja 

ees vastutust mitte üksnes põhivõlgnik, vaid ka käendaja. Käendaja täitmiskohustuse 

tekkimisel tõusetuvad küsimused käendaja vastutuse ulatusest, selle võimalikust laienemisest 

ja laiendamisest, samuti võlausaldaja kohustusest vähendada põhikohustuse rikkumisest 

käendajale tulenevaid võimalikke nõudeid.  

 

Käendaja täitmiskohustuse ulatust mõjutab käenduse aktsessoorsus ehk käendaja 

täitmiskohustuse seotus tagatava põhikohustusega.  Käendaja  täitmiskohustuse  puhul  kehtib  

üldpõhimõte, et käendaja täitmiskohustuse ulatus on määratud tagatava põhikohustuse ulatuse 

ja seisuga käendaja vastu nõude esitamise hetkel.91 Aktsessoorsuse põhimõttest tulenevalt 

määrab põhikohustuse ulatus sisuliselt käendaja täitmiskohustuse ulatuse. Käendaja 

täitmiskohustuse ulatus ei saa olla suurem, kui on põhivõlgniku kohustuse ulatus ning selliselt 

seab aktsessoorsus käendaja täitmiskohustusele kindlad piirid.92  

 

Käendaja täitmiskohustuse sisu ja ulatus on põhikohustusest sõltuv ja põhimõtteliselt määrab 

põhikohustuse sisu ja ulatus ka käendaja täitmiskohustuse sisu ja ulatuse. Käendaja vastutab 

tagatava kohustuse eest täies ulatuses, sealhulgas ka kohustuse rikkumisest tulenevate 

tagajärgede, eelkõige viivise ja leppetrahvi maksmise ning kahju hüvitamise eest, samuti 

lepingust taganemise või lepingu ülesütlemisega seotud kulude hüvitamise eest. Samuti on 

käendaja täitmiskohustusega hõlmatud võlausaldajal seoses põhivõlgnikult kohustuse 

sissenõudmisega tekkinud kulutused, kuid seda üksnes juhul, kui võlausaldaja on teavitanud 

käendajat põhivõlgniku vastu sissenõude pööramise kavatsusest ja seeläbi andnud käendajale 

võimaluse nimetatud kulude tekkimist vältida (VÕS § 145 lg 2).   

 

Käendaja täitmiskohustuse ulatuse puhul tekib küsimus, kas käendus laieneb ka põhilepingu 

kehtetuse (põhilepingu tühisuse või tühistamise) tagajärjel tekkivatele võlausaldaja nõuetele. 

On ilmne, et juhul, kui põhikohustust ei ole tekkinud või see on kehtetu, puudub 

aktsessoorsuse põhimõttest tulenevalt käenduse puhul põhikohustus, mille täitmist tagada. 

Sellisel juhul on käendusleping sisuliselt esemetu ja käendajal ei teki sellisest 

                                                 
91 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 363.  
92 H. Konzen (Hrsg). Op cit, S 19.  
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käenduslepingust kohustusi.93 Problemaatiline on olukord, kus põhileping, millest tulenevaid 

kohustusi tagatakse, osutub tühiseks või tühistatakse pärast käenduslepingu sõlmimist. Tekib 

küsimus, kas käendus laieneb sellisel juhul ka põhilepingu kehtetuse tagajärjel tekkivatele 

nõuetele, eelkõige kehtetu tehingu alusel saadu tagasinõudmisele suunatud alusetu 

rikastumise nõuetele ja kahju hüvitamise nõuetele. Aktsessoorsuse põhimõttest tulenevalt 

vastutab käendaja põhivõlgnikuga samas ulatuses. Sellest lähtuvalt peaks käendaja tagama ka 

põhilepingu tühisuse tõttu tekkinud võlausaldaja alusetust rikastumisest tulenevaid nõudeid 

põhivõlgniku vastu. Samas tuleb käenduse kui aktsessoorse tagatise puhul arvestada sellega, 

et käendaja kohustus tekib üksnes kehtiva põhilepingu puhul. Tühine või tühistatud tehing on 

kehtetu algusest peale. Seega pole sellisel juhul tekkinud ka põhikohustust, mille täitmist 

sooviti tagada. Kirjanduses avaldatud seisukoha kohaselt tuleks üldjuhul eitada käenduse 

laienemist põhilepingu kehtetusest tulenevatele nõuetele94 – kui käendatav laenuleping 

tühistatakse või osutub tühiseks nt vastuolu tõttu heade kommetega, vabaneb käendaja 

reeglina vastutusest, kui laenusaaja ei suuda laenusumma tagastamisele suunatud alusetu 

rikastumise nõudeid täita.95 

 

Antud seisukohaga tuleb nõustuda. Vastavalt VÕS § 142 lg-le 1 kohustub käendaja 

käenduslepinguga vastutama võlausaldaja ees põhivõlgniku kohustuse täitmise eest. Vastavalt 

VÕS § 145 lg-le 2 vastutab käendaja käendatava kohustuse eest täies ulatuses. Siit tõusetub 

küsimus, mis saab olla selleks põhivõlgniku kohustuseks, mille täitmise eest käendaja 

käenduslepinguga võtab kohustuse vastutada. Vastavalt VÕS § 145 lg-le 2 vastutab käendaja 

põhikohustuse rikkumisest tulenevate tagajärgede, eelkõige viivise ja leppetrahvi maksmise ja 

kahju hüvitamise eest, samuti lepingust taganemise või lepingu ülesütlemisega seotud kulude 

hüvitamise eest ning võla põhivõlgnikult sissenõudmisega seotud kulude hüvitamise eest, kui 

käendajale on antud sissenõudmise kavatsusest õigeaegse teatamisega võimalus neid kulusid 

vältida. Antud sätet grammatiliselt tõlgendades on tegemist dispositiivse sättega, mis 

võimaldab pooltel ka teisiti kokku leppida. Samas on vastavalt VÕS § 142 lg-le 6 tühine 

kokkulepe, millega kaldutakse käendaja kahjuks kõrvale seaduses käenduse kohta sätestatust. 

VÕS § 145 lg 2 ja § 142 lg 6 süstemaatilis-loogiliselt koos tõlgendades tuleb asuda 

seisukohale, et VÕS § 142 lg 6 muudab käendaja täitmiskohustuse ulatust reguleeriva VÕS § 

145 lg 2 imperatiivseks normiks. Eeltoodut arvestades tuleb asuda seisukohale, et käendaja 

                                                 
93 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 361.  
94 Samas, lk 363. 
95 P. Varul jt. Op cit, lk 504, § 145, komm 3.1.2. 
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võtab käenduslepinguga kohustuse vastutada üksnes VÕS § 145 lg-s 2 sätestatud 

põhivõlgniku kohustuste eest. VÕS § 145 lg 2 näeb ette küll vastutuse taganemise või lepingu 

ülesütlemisega seotud kulude hüvitamise eest, kuid ei sätesta vastutust tehingu kehtetuse 

tagajärjel tekkivatele nõuetele. Tehingu tühisuse või tühistamise korral ei pea töö autori 

arvates seadus vajalikuks võlausaldaja täiendavat kaitsmist.  

 

Seega, kui põhileping on tühine või tühistatakse, vabaneb käendaja üldjuhul vastutusest. 

Samas näeb seadus ette erandi nimetatud reeglist. Vastavalt VÕS § 142 lg-le 5 juhul, kui 

tagatava kohustuse võib tühistada põhivõlgniku eksimuse tõttu või mille aluseks olev tehing 

on kehtetu põhivõlgniku teovõime piiratuse tõttu ja käendaja oli käenduslepingu sõlmimisel 

neist asjaoludest teadlik, tehakse oluline erand aktsessoorsuse põhimõttest ja loetakse kehtetu 

lepingu suhtes sõlmitud käendusleping sisuliselt põhikohustusest sõltumatuks 

garantiilepinguks. Sellisel juhul ei vabane käendaja vastutusest põhjusel, et võlasuhe, mille 

täitmist ta tagab, osutub kehtetuks.96 Töö autori arvates kinnitab seaduses ette nähtud erand, et 

muudel põhilepingu tühisuse juhtumitel ei vastuta käendaja põhilepingu kehtetuse tagajärjel 

tekkivate nõuete, eelkõige kehtetu põhilepingu alusel saadu tagasinõudmisele suunatud 

alusetu rikastumise nõuete eest.  

 

Tulenevalt aktsessoorsuse põhimõttest on põhivõlgniku kohustuse ulatus ja käendaja 

täitmiskohustuse ulatus omavahel seotud. Kui põhikohustus väheneb, siis väheneb ka 

käendaja täitmiskohustus. Seega, kui põhivõlgnik on võlausaldaja nõude teatud ulatuses 

rahuldanud, väheneb ka käendaja täitmiskohustus vastavas ulatuses. Kui põhikohustus 

suureneb, tuleb vahet teha, kas suurenemine põhineb seadusel või tehingul. Põhikohustuse 

seadusjärgne laienemine toob kaasa ka käendaja täitmiskohustuse laienemise.97 Nii vastutab 

käendaja võlausaldaja nõude korral vastavalt VÕS § 145 lg-le 2 lisaks põhikohustusele ka 

põhikohustuse rikkumisest tekkida võivate nõuete täitmise eest.  

 

Põhikohustuse tehinguline laiendamine erinevalt seadusjärgsest laienemisest ei too kaasa 

käendaja täitmiskohustuse laienemist. Tehing, mille põhivõlgnik teeb pärast käenduslepingu 

sõlmimist, ei laienda käendaja kohustust (VÕS § 142 lg 4). Seega ei hõlma käendaja 

täitmiskohustus põhivõlgniku kohustuse hilisemaid tehingulisi laiendusi, mis on toimuvad 

peale käenduslepingu sõlmimist, kuivõrd käendusleping ei sisalda selles suhtes vastavat 

                                                 
96 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 361. 
97 R. C. Hoeber et al. Op cit, p 572. 
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kokkulepet. Käendaja ei saa vastutada (hiljem tekkinud) kohustuste eest, mille tekkimist ta 

käenduslepingu sõlmimisel ei saanud ette näha.98  

 

Kuna põhikohustuse täitmist tagavate erinevate tagatiste andjate vastutus põhikohustuse 

rikkumise korral on solidaarne, suurendab käendaja vastutust sisuliselt ka teiste põhikohustust 

tagavate tagatiste vähendamine või lõpetamine.99 Sellises olukorras kaitseb seadus käendajat 

kui isikliku tagatise andjat tema vastutuse olulise suurenemise eest. Vastavalt VÕS § 145 lg-le 

5 juhul, kui käenduslepingu sõlmimise ajal olemas olnud ja käendatava nõude tagamiseks 

antud muud tagatised vähenevad võlausaldaja tegevuse tulemusena, väheneb käendaja 

vastutus tagatiste vähenemisele vastava summa võrra, kui võlausaldaja ei tõenda, et käendaja 

kahju, mis seondub muu tagatise vähenemise või lõppemisega, on tegelikult väiksem. 100 

 

Käenduslepingud sõlmitakse praktikas sageli tüüptingimustel. Eriti levinud on 

tüüptingimustel sõlmitavad tarbijakäenduslepingud. Sellised käenduslepingud sisaldavad tihti 

tingimust, mille kohaselt põhilepingu muutmisel, sh põhikohustuse suurendamisel laienevad 

muudatused ka käenduslepingule ilma täiendava kokkuleppeta.101 Kuigi aktsessoorsuse tõttu 

on käendaja täitmiskohustuse ulatus seotud põhikohustuse suurusega, ei saa sellist käendaja 

vastutuse suurendamist tüüptingimustel aktsepteerida. Vastavalt VÕS § 42 lg-le 1 on 

tüüptingimus tühine, kui see lepingu olemust, sisu, sõlmimise viisi, lepingupoolte huvisid ja 

teisi olulisi asjaolusid arvestades kahjustab teist lepingupoolt ebamõistlikult, eelkõige aga siis, 

kui tüüptingimusega on lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste tasakaalu teise 

lepingupoole kahjuks oluliselt rikutud või kui tüüptingimus ei vasta headele kommetele. 

Sellest tulenevalt ei saa tüüptingimust, mille kohaselt käendaja kohustub vastutama  sisuliselt 

piiramatus ulatuses, lugeda kehtivaks.  

 

Probleemseks tuleb lugeda ka käenduslepingutes levinud tüüptingimus, mille kohaselt 

vastutab käendaja kõigi nõuete, sealhulgas tingimuslike ja tulevikus tekkivate nõuete täitmise 

eest, mis tulenevad põhivõlgniku ja võlausaldaja vahelisest lepingust ja selle võimalikest 

lisadest.102 Sellise tüüptingimuse kehtivuse üle otsustamisel tuleb analüüsida, mida 

tingimuslike ja tulevikus tekkivate kohustuste all konkreetses lepingus silmas peetakse. 

                                                 
98 H. Konzen (Hrsg). Op cit, S 20. 
99 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 364.  
100 H. Honsell. Schweizerisches Obligationenrecht. Besonderer Teil. Bern, 1997, S 355.  
101 I. Kull. Op cit (2002), lk 1176.  
102 Samas, lk 1177. 
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Vastavalt VÕS § 142 lg-le 2 võib tulevast kohustust käendusega tagada üksnes juhul, kui 

tagatav kohustus on piisavalt määratletav. Käenduslepingu sõlmimisel peab käendajale olema 

selge, mille eest ta vastutab.103 Tarbijakäenduslepingu puhul peab olema käendaja 

maksimumvastutus seejuures summaliselt määratletud (VÕS § 143 lg 2).  

 

Põhilepingu tingimustest tulenevalt saab käendaja kindlaks teha nii põhikohustuse suuruse kui 

ka intressid ja leppetrahvi, mida põhivõlgnik kohustuse rikkumise korral on kohustatud 

maksma. Kui tulevaste kohustustena käsitleda võimalikke viivise või kahju hüvitamise 

nõudeid, siis vastutab käendaja vastavalt VÕS § 145 lg-le 2 nimetatud nõuete täitmise eest. 

Kui tüüptingimustes nähakse ette käendaja kohustus allutada ennast igasugustele 

muudatustele põhilepingus, tuleks selline tüüptingimus lugeda tühiseks vastavalt VÕS §-le 

42. Kindlasti ei ole heade kommetega kooskõlas panna käendajale tüüptingimustega kohustus 

vastutada piiramatus ulatuses ja täiesti määratlemata kohustuste täitmise eest ilma täiendava 

kokkuleppeta. Põhikohustuse tehingulise suurendamise korral ei saa sellise tüüptingimuse 

alusel ilma vastava nõusolekuta lugeda suurenenuks ka käendaja täitmiskohustuse ulatust. Ei 

saa lugeda põhjendatuks tüüptingimustes käendaja vastutuse laiendamist käenduslepingu 

sõlmimise ajal mitteteadaolevas ulatuses.   

 

Kuigi käenduse regulatsiooni puhul on tegemist enamjaolt imperatiivsete normidega ning 

vastavalt VÕS § 142 lg-le 6 on kokkulepped, millega kaldutakse käendaja kahjuks kõrvale 

seaduses käenduse kohta sätestatust, tühised, tuleks siiski aktsepteerida käendaja kohustuse 

laiendamist individuaalsete kokkulepete alusel.104 Käendaja ja võlausaldaja vahelised eraldi 

kokkulepped, milles sisaldub käendaja selge tahe siduda ennast seaduses sätestatust suurema 

täitmiskohustuse ulatusega ning vastutada näiteks ka pärast käenduslepingu sõlmimist tehtud 

tehingutest tulenevate või muude tulevikus tekkivate nõuete täitmise eest, tuleks töö autori 

arvates lugeda siduvateks. Poolte teadliku valiku korral ei ole põhjendatud käenduslepingu 

poolte suhtes lepinguvabaduse piiramine ning seaduses sätestatust suuremas ulatuses käendaja 

vastutuses kokkuleppimise välistamine.  

 

                                                 
103 P. Dobson, C. M. Schmitthoff. Op cit, p 525.  
104 R. C. Hoeber et al. Op cit, p 572. 



34 

 

 

1.4.2. Käendaja täitmiskohustuse piiramine käendaja vastutuse maksimumsummaga  

Käendaja kaitse eesmärgil näeb seadus ette võimaluse piirata käenduslepingus käendus kindla 

rahasummaga (VÕS § 142 lg 3). Käendaja vastutuse ulatuse saab käenduslepingus siduda kas 

tagatava põhikohustuse maksimumsumma või käendaja vastutuse maksimumsummaga. 

Käendaja vastutuse ulatuse sidumisel teatud rahasummaga tekib küsimus, kas käendaja 

vastutab sellisel juhul üksnes nimetatud summa ulatuses või peab käendaja teatud juhtudel 

taluma ka sellest suuremat võlausaldaja nõuet.  

 

Käenduslepingus käendaja vastutuse piiramisel rahasummaga tuleb eristada, kas vastutuse 

ulatus on seotud põhikohustuse maksimumsummaga või käendaja vastutuse 

maksimumsummaga. Juhul, kui käendaja vastutuse ulatus on käenduslepingu alusel piiratud 

põhikohustuse maksimumsummaga, vastutab käendaja tagatavast põhilepingust tuleneva 

põhikohustuse eest üksnes käenduslepingus sätestatud põhikohustuse summa ulatuses, kuid 

lisaks sellele ka kokkulepitud summale vastavate põhilepingust tulenevate kõrvalkohustuste 

osa eest.105 Seega aktsepteeritakse olukorda, kus võlausaldaja kogu nõue (põhinõue ja lisaks 

kõrvalkohustustest tulenevad nõuded) võib ületada käenduslepingus kokkulepitud tagatava 

põhikohustuse maksimumsumma.106 Kui käenduslepingus on ette nähtud käendaja vastutuse 

maksimumsumma, vastutab käendaja üksnes käenduslepingus sätestatud ulatuses, olgugi, et 

põhivõlgniku kohustus võlausaldaja ees võib olla sellest suurem.107 Lepingutingimuses, milles 

nähakse ette käendaja vastutuse piiramine konkreetse summaga, sisaldub eelkõige käendaja 

tahe olla kohustatud üksnes kokkulepitud summa piires, s.t tuleks eeldada, et tegemist on 

kokkuleppega käendaja vastutuse maksimumsummas. Käenduse sidumine käendaja 

täitmiskohustuse maksimumsummaga peaks tähendama eelkõige seda, et käendaja vastutab 

kõigi põhilepingust tulenevate nõuete, sh kõrvalkohustustest tulenevate nõuete eest üksnes 

kokkulepitud summa piires. Selliselt täidab käendaja vastutuse maksimumsummas 

kokkuleppimine käendaja vastutuse piiramise ja käendaja hoiatamise eesmärki ning käendajal 

on sellisel juhul juba käenduslepingu sõlmimisel teada kogu riski ulatus, mille eest ta 

vastutab.  

 

Tarbijakäenduslepingu puhul on käendaja vastutuse rahaline maksimumsumma lepingu 

kohustuslik tingimus. Samas on praktikas tõusetunud küsimus, kas tarbijakäenduslepingu 

                                                 
105 A. S. Hartkamp, M. M. Tillema. Contract Law in the Netherlands. The Hague, 1995, p 208.  
106 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 364.  
107 R. C. Hoeber et al. Op cit, p 572.  
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puhul piisab lepingu kehtivuseks käendaja vastutuse maksimumsummas kokku leppimisest 

või peab lisaks sellele olema lepingu sõlmimisel igal juhul tagatud ka käendatava 

põhikohustuse suuruse määratletus. Viimase tõlgendusvariandi puhul oleks välistatud 

tulevikus tekkivate või muutuva suurusega kohustuste käendamine tarbija poolt. Samas ei ole 

selline piirang otstarbekas ega vasta praktilistele vajadustele. Tuleb asuda seisukohale, et 

VÕS § 143 lg 2 mõte on eelkõige tagada, et juhtudel, kus käendatava kohustuse suurus ja 

selle tõttu ka käendaja vastutuse suurim võimalik ulatus on ebaselged, nähtuks tarbijast 

käendajaga sõlmitud käenduslepingust käendaja vastutuse ülempiir.  

 

Käendaja vastutuse maksimumsumma on oluline eelkõige tarbijakäenduse puhul, kus 

vastutuse maksimumsumma puudumine käenduslepingus toob kaasa käenduslepingu tühisuse. 

Tarbijakäenduslepingu ja tavakäenduslepingu eristamise ning tarbijakäenduslepingu tühisuse 

kohta vastutuse maksimumsumma puudumisel vt käesoleva töö p 1.5.2.3.  

 

1.4.3. Võlausaldaja teatamiskohustuse mõju käendaja täitmiskohustuse ulatusele 

Traditsioonilise käenduse käsitluse puhul loetakse käendust ühekülgseks lepinguks, millest 

tekivad kohustused üksnes lepingu ühele poolele (käendajale). Samas on käenduse 

regulatsioonides üha enam suurenemas võlausaldaja teatamiskohustus käendaja ees. 

Võlaõigusseaduse regulatsiooni kohaselt peab võlausaldaja käendaja nõudel andma teavet 

põhivõlgniku kohustuse täitmise kohta (VÕS § 146 lg 1). Põhivõlgniku pankroti korral peab 

võlausaldaja esitama oma nõude pankrotimenetluses pankrotiseaduses ettenähtud korras. 

Pankrotimenetlusest teada saamisel peab võlausaldaja sellest viivitamata teatama käendajale 

(VÕS § 146 lg 2). Teatamiskohustuste rikkumise korral väheneb võlausaldaja nõue käendaja 

vastu kohustuse rikkumisest käendajale tekkinud kahju ulatuses (VÕS § 146 lg 3).  

 

Võlausaldaja teavitamiskohustuse eesmärgiks on võimaldada käendaja poolt informatsiooni 

saamist käendatava kohustuse täitmise kohta, mis annab käendajale võimaluse saada aegsasti 

teada põhivõlgnikupoolsest kohustuse rikkumisest ning vältida põhivõlgniku kohustuse 

täitmise kaudu oma vastutuse võimalikku suurenemist käendatud kohustusele lisanduvate 

viiviste, intresside ja leppetrahvi võrra, mis väljendabki eelkõige VÕS § 146 lg 3 silmas 

peetud kahju.108  

 

                                                 
108 TlnRgKo 12.06.2008, 2-05-24194.  
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Vastavalt VÕS § 145 lg-le 2 vastutab käendaja tagatava põhikohustuse rikkumisest tulenevate 

nõuete, sh ka leppetrahvi maksmise eest. Kohtud on seejuures aktsepteerinud käendaja õigust 

nõuda leppetrahvi vähendamist, kui see on põhjendamatult suur, arvestades rikkumise raskust 

ja tekkinud kahju. Kohtud on käendaja leppetrahvi vähendamise nõudeid rahuldades leidnud, 

et leppetrahv ei ole iseseisev rikastumise allikas, vaid üksnes põhikohustuse rikkumise tõttu 

võlausaldajal tekkinud kahju katteallikas.109 Kohtud on leppetrahvi vähendamisel tuginenud 

leppetrahvi regulatsiooni sätetele, mille kohaselt võib kohus leppetrahvi vähendada mõistliku 

suuruseni, kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur (VÕS § 162 lg 1). Samas 

tuleneb töö autori arvates oluline alus käendaja vastutuse piiramiseks ka seaduses sätestatud 

võlausaldaja teatamiskohustuste rikkumisest.  

 

Lisaks leppetrahvile vastutab käendaja vastavalt VÕS § 145 lg-le 2 ka rahalise põhikohustuse 

täitmisega viivitamise tõttu tekkivate viiviste maksmise eest. Seejuures on viivise nõude 

ulatus tekitanud praktikas palju probleeme ning käendusvaidlustes on kujunenud üheks 

enamkasutatavaks vastuväiteks käendaja vastu esitatud nõude ulatusele asjaolu, et sissenõutav 

summa oleks oluliselt väiksem, kui võlausaldaja oleks käendajale teatatud, et põhivõlgnik on 

pikema aja jooksul oma kohustused võlausaldaja ees täitmata jätnud, või kui nõue käendaja 

vastu oleks esitatud varem. Kohtud on kujunenud praktika alusel jätnud käendaja 

sellesisulised vastuväited arvestamata, põhjendades seda eelkõige sellega, et käendaja 

vastutab samasuguses ulatuses kui põhivõlgnik. Seega, kui põhivõlgnik viivitab 

põhikohustuse täitmisega, vastutab käendaja kohtupraktikas levinud seisukoha kohaselt tema 

vastu nõude esitamisel ka kogu selleks ajaks kogunenud põhilepingus ette nähtud viiviste 

eest.110 

 

Kujunenud kohtupraktikaga ei saa täielikult nõustuda, seda eriti võlaõigusseaduse kontekstis. 

Õige on küll kohtute seisukoht, et käendaja vastutab käendatava kohustuse täitmise eest täies 

ulatuses, sh ka põhikohustuse rikkumisest tulenevate viiviste maksmise eest. Samas vastutab 

käendaja võlausaldaja ees ka põhivõlgnikult kohustuse sissenõudmisega võlausaldajal 

tekkinud kulude hüvitamise eest, kuid seda üksnes juhul, kui käendajale antakse 

sissenõudmise kavatsusest õigeaegse teatamisega võimalus sissenõudmiskulude tekkimist või 

nende ulatuse olulist suurenemist vältida. VÕS § 146 sätestab võlausaldaja teatamiskohustuse, 

mille kohaselt peab võlausaldaja andma käendajale viimase nõudel teavet põhivõlgniku 

                                                 
109 I. Kull. Op cit (2002), lk 1178. 
110 Samas, lk 1177.  
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kohustuse täitmise kohta. Sama paragrahvi viimane lõige sätestab sanktsiooni nimetatud 

teatamiskohustuse rikkumise eest. Võlausaldaja teatamiskohustuse rikkumise korral väheneb 

tema nõue käendaja vastu teatamiskohustuse rikkumisest käendajale tekkinud kahju ulatuses. 

Kuigi traditsioonilise käenduse käsitluse puhul loetakse käendust ühekülgseks lepinguks, 

millest tekivad kohustused üksnes käendaja jaoks, on Saksamaa ja Rootsi111 uuemas 

õiguspraktikas loetud sellist ebavõrdset õiguste ja kohustuste jaotust õigustamatuks, pannes 

võlausaldajale ulatusliku teatamiskohustuse.112 Ulatuslik võlausaldaja teatamiskohustus on 

ette nähtud ka DCFR art-s IV.G – 2:107, mille kohaselt on võlausaldajal kohustus teavitada 

käendajat igast põhivõlgniku poolsest kohustuse rikkumisest.113 Võlausaldajal ei ole 

teatamiskohustust üksnes juhul, kui käendaja on teavitamisele kuuluvast informatsioonist 

teadlik. Samuti on Common Frame of Reference mudelseaduse eelnõus ette nähtud 

võlausaldaja vastutus teatamiskohustuse rikkumise tõttu käendajal tekkinud kahju eest – 

võlausaldaja nõue käendaja vastu väheneb vastavalt teatamiskohustuse rikkumise tõttu 

käendajal tekkinud kahju võrra (art IV.G – 2:107 lg 4). Käenduse puhul on üha enam 

juurdumas arusaam, et võlausaldaja peab võimalikult suurel määral arvestama käendaja 

huvide kaitsega, kuna lõppkokkuvõttes mõjutab see võlausaldaja võimalust nõue rahuldada.114 

Lisaks kehtib üldine põhimõte, mille kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel 

toimida heas usus, s.t muuhulgas vältida õiguste teostamisel kahju tekitamist teisele isikule 

(TsÜS § 138, VÕS § 6).  

 

Eeltoodut arvestades ning eelkõige hea usu põhimõttest ja sisuliselt sellest tulenevast 

võlausaldaja teatamiskohustusest lähtudes kehtib töö autori arvates ka käendaja vastu esitatud 

viivise nõude ulatuse puhul teatud ulatuses reservatsioon sarnaselt käendaja vastutusele 

põhivõlgnikult võla sissenõudmisega seotud kulude eest. Kuigi VÕS § 146 lg 1 seob 

võlausaldaja teatamiskohustuse käendaja nõudega teabe järele, peaks heas usus käituv 

võlausaldaja käendajat teavitama tagatava kohustuse rikkumisest ehk sisuliselt käendaja 

täitmiskohustuse tekkimisest viivitamata, sh ka juhul, kui käendaja selleks konkreetset 

                                                 
111 Rootsi õiguskirjanduses on just võlausaldaja ulatusliku teatamiskohustuse tõttu käsitletud käendust ka kui 
bilateraalset e kahekülgset lepingut.  – U. Drobnig. Op cit, p 627.  
112 U. Drobnig. Op cit, p 627. 
113 DCFR art IV.G – 2.107 lg 1 kohaselt peab võlausaldaja käendajat lisaks põhivõlgniku poolt kohustuse 
rikkumisest või põhivõlgniku suutmatusest kohustust täita teavitama käendajat viivitamatult ka põhikohustuse 
tähtaja pikendamisest. Käendajale esitatav teade peab sisaldama infot tagatava põhikohustuse ulatuse, 
kogunenud intresside ja viiviste ning teiste kõrvalkohustustest tulenevate kohustuste kohta. Täiendavat infot 
põhikohustuse uue  rikkumise kohta ei pea andma, kui eelmisest teatest on möödunud vähem kui kolm kuud. 
Samuti ei ole teatamine vajalik, kui rikkumine puudutab üksnes kõrvalkohustusi, v.a kui need moodustavad 
rohkem kui 5% kogu tasumata tagatavast kohustusest.  
114 H. Konzen (Hrsg). Op cit, S 20.  
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teabenõuet esitanud pole, et anda käendajale võimalus vältida ebamõistlikult suurt viivise 

nõuet. Kuna hea usu põhimõte kehtis ka enne võlaõigusseaduse jõustumist (enne 01.07.2002. 

kehtinud TsÜS § 108), siis ei saa kujunenud kohtupraktikat, mis ei pidanud võimalikuks 

käendaja vastu suunatud ulatuslike viivise nõuete vähendamist, pidada põhjendatuks. 

Seejuures peaks analüüsitud põhimõte, mille kohaselt käendaja vastutuse ulatus 

põhikohustuse rikkumisest tulenevate tagajärgede eest on piiratud käendaja informeerimisega 

talle antud võimalusega vältida nimetatud nõuete olulist suurenemist, kehtima lisaks 

sissenõudmiskuludele ja viivistele ka põhikohustuse rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise 

nõude puhul.  

 

Vastavalt VÕS § 146 lg-le 1 peab võlausaldaja üksnes käendaja vastaval nõudel andma talle 

teavet põhivõlgniku kohustuse täitmise kohta. Kui võlausaldaja üldine teatamiskohustus on 

võlaõigusseaduse alusel seotud käendaja vastava sooviavaldusega, millest autori arvates 

tuleks siiski teha erand ja teatud asjaoludel hea usu põhimõtte alusel laiendada võlausaldaja 

teatamiskohustust, kohustades käendaja vastutust mõjutavatest asjaoludest võlausaldajat 

käendajale teatama ka käendaja vastava sooviavalduse puudumisel, on võlausaldaja 

põhivõlgniku pankroti korral seadusest tulenevalt alati kohustatud pankrotimenetlusest 

teadasaamisel viivitamata teatama sellest käendajale (teatamiskohustus) ja esitama oma nõude 

põhivõlgniku pankrotimenetluses (nõude esitamise kohustus) (VÕS § 146 lg 2). Võlausaldaja 

teatamiskohustuse ja põhivõlgniku pankrotimenetluses nõude esitamise kohustuse eesmärgiks 

on ühest küljest vältida käendaja täitmiskohustuse suurenemist põhivõlgniku poolt kohustuse 

rikkumise korral ja teisest küljest tagada käendajale võimalus põhivõlgniku vastu tagasinõude 

esitamiseks juhul, kui käendaja põhivõlgniku asemel täidab põhikohustuse. Kui võlausaldaja 

täidab oma kohustused korrektselt – teavitab käendajat põhivõlgniku pankrotimenetlusest ja 

esitab oma nõude põhivõlgniku vastu – saab käendaja põhikohustuse täitmise korral 

põhivõlgniku vastu suunatud tagasinõudega astuda põhivõlgniku pankrotimenetluses senise 

võlausaldaja asemele.  

 

Põhivõlgniku pankroti väljakuulutamisel ei lõppe võlausaldaja nõue käendaja vastu. Vastavalt 

pankrotiseaduse (edaspidi ka PankrS) §-le 42 loetakse pankroti väljakuulutamisega võlgniku 

võlausaldajate kõigi nõuete täitmise tähtpäev saabunuks. Käendaja solidaarse vastutuse korral 

tekib põhivõlgniku pankroti väljakuulutamisel ka käendaja täitmiskohustus – käendaja 

vastutus tekib automaatselt põhivõlgniku vastutuse kõrvale. Vastavalt PankrS § 31 lg-le 1 

kuulutab kohus pankroti välja, kui võlgnik on maksejõuetu (PankrS § 1 lg 2 ja 3 kohaselt on 
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võlgnik maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid või kui juriidilise isiku 

vara ei kata tema kohustusi ja see ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt 

ajutine). Arvestades, et pankroti väljakuulutamisel on selge, et põhivõlgniku varast kõikide 

nõuete rahuldamiseks ei piisa, tuleks asuda seisukohale, et ka käendaja täiendava vastutuse 

korral tekib käendaja täitmiskohustus põhivõlgniku pankroti väljakuulutamisel. Võlausaldaja 

poolt põhivõlgniku pankrotimenetluses põhivõlgniku vastu nõude esitamine ei võta 

võlausaldajalt õigust esitada nõue käendaja vastu – käendaja jääb kohustuse täitmise eest 

endiselt vastutavaks.  

 

Probleem tõusetub siis, kui võlausaldaja ei teata käendajale põhivõlgniku pankrotimenetlusest 

või ei esita pankrotimenetluses nõuet põhivõlgniku vastu. Võlaõigusseadus näeb 

teatamiskohustuse ja nõude esitamise kohustuse rikkumise korral ette käendaja vastu 

suunatud võlausaldaja nõude vähenemise ulatuses, milles käendajale on tekkinud kahju 

võlausaldaja kohustuste rikkumise tõttu (VÕS § 146 lg 3). Riigikohus on rõhutanud, et 

käendaja peab võimaliku kahju tekkimisel tõendama, milline oleks olnud tema varaline 

olukord siis, kui võlausaldaja oleks esitanud oma nõude seaduses ettenähtud korras 

põhivõlgniku pankrotimenetluses, st kui suures ulatuses oleks nõue põhivõlgniku 

pankrotimenetluses rahuldatud, kui võlausaldaja oleks oma nõude põhivõlgniku 

pankrotimenetluses esitanud.115  Samas on Riigikohus hilisemas lahendis rõhutanud seda, et 

võlausaldaja teatamis- ja nõude esitamise kohustuste rikkumine ei too alati kaasa käendajale 

kahju tekkimist ja seega käendaja vastutuse vähenemist – nt kui põhivõlgniku 

pankrotimenetlus lõpeb raugemisega (võlgnikul ei ole vara nõuete rahuldamiseks, st 

võlausaldaja poolt nõude esitamisel ei oleks nõuet rahuldatud), siis ei teki käendajal 

võlausaldaja kohustuse rikkumise tõttu kahju ja võlausaldaja nõue käendaja vastu ei 

vähene.116 Samale seisukohale on asunud ka Tallinna Ringkonnakohus, leides, et VÕS § 146 

lg 3 ettenähtud sanktsioonide rakendamine on võimalik vaid juhul, kui võlgniku pankrot välja 

kuulutatakse ja võlausaldajatel avaneb võimalus oma nõue võlgniku pankrotimenetluses 

esitada.117 Seega, kui pankrotimenetlus raugeb enne väljakuulutamist võlgniku vara 

puudumise tõttu, pole VÕS § 146 lg-st 2 tulenevalt otseselt määratletud võlausaldaja 

kohustust sellest käendajat teavitada (teatamiskohustus üksnes võlgniku pankroti korral, s.t 

pankroti väljakuulutamisel) – nõuete esitamine pankrotimenetluses pärast pankrotimenetluse 

                                                 
115 RKTKo 21.12.2006, 3-2-1-113-06. 
116 RKTKo 23.02.2010, 3-2-1-3-10.  
117 TlnRgKo 12.06.2008, 2-05-24194.  
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raugemist ei ole võimalik ja seega ei saa käendajale põhivõlgniku suhtes menetluse 

lõpetamisest enne pankroti väljakuulutamata tekkida kahju. Samas viitab pankrotimenetluse 

lõpetamine raugemisega ilma pankrotti väljakuulutamata olulistele probleemidele 

põhivõlgniku maksejõulisuses ja sellest tulenevalt tuleks olenemata asjaolust, et käendajal 

võlausaldaja teatamis- ja nõude esitamise kohustuse rikkumise tõttu pankrotimenetluse 

raugemise korral kahju ei teki ja võlausaldaja nõue käendaja vastu ei vähene, siiski möönda 

võlausaldaja kohustust teavitada käendajat asjaoludest, mis võivad mõjutada käendaja 

täitmiskohustuse ulatust ning millest võlausaldaja on hea usu põhimõttest tulenevalt 

kohustatud käendajat teavitama. Käendaja peab saama arvestada, et ta kaotab tagasinõude 

põhivõlgniku vastu.  

 

Käendaja on tihti põhivõlgnikuga vähemal või suuremal määral seotud isik. Käendaja õigust 

tugineda võlausaldaja teatamiskohustusele ja selle võimalikust rikkumisest tulenevale 

käendaja täitmiskohustuse vähenemisele tuleb eitada juhul, kui teabe küsimiseks puudus 

reaalne vajadus. Selliselt on kohtud asunud seisukohale, et käendaja ei saa tugineda 

võlausaldaja teavitamiskohustusele, kui põhikohustuse kokkuleppe sõlmimisel esindas 

käendaja ise äriühingu juhatuse liikmena põhivõlgnikku, täitis põhivõlgniku juhatuse liikmena 

ise põhivõlgniku kohustust ja omas seega ülevaadet nii kohustuse täitmise ulatusest kui ka 

põhivõlgniku pankrotimenetluse algatamisest.118 Käendaja ei saa võlausaldajale ette heita 

VÕS § 146 lg 2 silmas peetud teatamiskohustuse võimalikku täitmata jätmist, kui käendaja ei 

ole põhivõlgniku pankrotimenetluse suhtes teadmatuses olnud.119 

 

Käendaja täitmiskohustuse ulatuse osas omab määravat tähtsust eelkõige käenduslepingus 

kokkulepitu, kuid lisaks sellele tuleb arvestada seaduses käendaja kaitseks sätestatud 

imperatiivsete normide ja käenduse üldiste põhimõtetega. Käendaja kui üksnes põhikohustuse 

täitmist tagava isiku kaitsefunktsiooni võlausaldaja nõuete vastu teenib eelkõige käenduse 

aktsessoorsuse põhimõte, mis seab kindlad piirid käendaja täitmiskohustuse ulatusele. 

Käendaja täitmiskohustus hõlmab küll tagatava põhikohustuse rikkumisest tulenevaid 

võlausaldaja nõudeid, põhikohustuse ulatust laiendavad tehingud aga üldjuhul käendaja 

täitmiskohustuse ulatuse suhtes toimet ei oma. Nii käenduslepingut sõlmides kui ka hiljem 

sellest tulenevalt käendaja vastu nõude esitamisel peab võlausaldaja heas usus toimides 

hoiduma oma õiguste teostamisel käendajale põhjendamatu kahju tekitamisest ning seaduses 

                                                 
118 TlnRgKo 01.04.2009, 2-07-46164.  
119 TlnRgKo 12.06.2008, 2-05-24194.  
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sätestatud võlausaldaja teatamiskohustust tuleks hea usu põhimõtte alusel laiendavalt 

kohaldada.  

 

1.5. Käendaja vastuväited võlausaldaja nõudele 

1.5.1. Käendaja vastuväidete üldiseloomustus  

Käendajale kuuluvad vastuväited võib tinglikult jagada kahte suurde gruppi. Esiteks võib 

käendaja võlausaldaja nõudele esitada vastuväited, mis tal on võlausaldaja nõude vastu 

tulenevalt käendaja ja võlausaldaja vahelisest õigussuhtest. Lisaks sellele saab käendaja 

tugineda tema vastu suunatud nõude korral vastuväidetele, mida oleks võinud esitada 

põhivõlgnik võlausaldaja nõudele (VÕS § 149 lg 1).    

 

Käendaja täitmiskohustuse eelduseks on kehtiv põhikohustus. Käendaja õiguses esitada 

võlausaldaja nõudele põhivõlgnikule kuuluvaid vastuväiteid avaldub käenduse aktsessoorsus. 

Aktsessoorsusest tulenevalt on käendaja vastu suunatud nõude maksmapandavus sõltuv 

põhikohustuse maksmapandavusest.120 Nii ei saa võlausaldaja esitada nõuet käendaja vastu ja 

käendajal ei ole täitmiskohustust juhul, kui põhivõlgnik ei ole kohustatud võlausaldaja ees.121 

Seejuures saab käendaja kasutada põhivõlgnikule kuuluvaid vastuväiteid ka juhul, kui 

põhivõlgnik on nende kasutamisest loobunud (VÕS § 149 lg 1).  

 

Erinevate riikide praktikas on vaieldud selle üle, kas käendaja võib nõuda põhilepingu 

tühistamist. On jõutud järeldusele, et lepingu tühistamist võib nõuda üksnes lepingu pool, 

(põhivõlgnik ise), käendaja võib vastuväidetes võlausaldaja nõudele üksnes vastuväitena 

tugineda põhilepingu tühisusele.122 Põhivõlgniku vastuväidetest tuleb seega eristada nn 

põhivõlgniku kujundusõigusi, mida käendaja kasutada ei saa. Tehingu kujundusõigusi saavad 

teostada üksnes tehingu pooled. Samas ei võta see käendajalt õigust kujundusõiguste 

olemasolule tugineda.123 Nii võib käendaja vastavalt VÕS § 149 lg-le 3 käendaja kohustuse 

täitmisest niikaua keelduda, kuni põhivõlgnik saab tema kohustuse aluseks oleva tehingu 

tühistada või sellest taganeda. Kui põhivõlgnikul on õigus tühistada põhikohustuse aluseks 

olev tehing, ei puuduta see põhikohustuse eksistentsi ja seega ka käendaja täitmiskohustust 

niikaua, kui põhivõlgnik oma tühistamisõigust ei kasuta. Oleks ebaõiglane esitada käendaja 
                                                 
120 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 366.  
121 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Op cit, lk 224.  
122 С. С. Алексеев и др. Op cit, cтр 433.  
123 H. Honsell. Op cit, S 354.  
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vastu nõue enne tühistamisavalduse tegemist. Seetõttu annabki  VÕS § 149 lg 3 käendajale 

edasilükkava vastuväite. Kuna käendaja ise ei saa tühistada võlausaldaja ja põhivõlgniku 

vahelist tehingut, võib  ta  keelduda  võlausaldaja  nõude  rahuldamisest  niikaua,   kui  

põhivõlgnikul  on  õigus tühistada põhileping. Seega tuleb põhivõlgniku vastuväidetest 

rangelt eristada põhivõlgniku kujundusõigusi, mis võivad küll kaasa tuua käendatava 

põhikohustuse ja sellega seoses ka käendaja vastutuse lõppemise, kuid mida käendaja ise 

erinevalt põhivõlgniku vastuväidetest kasutada ei saa, vaid mis annavad käendajale üksnes 

ajutise täitmisest keeldumise aluse.   

 

Käendaja õigus keelduda põhikohustuse täitmisest võib tuleneda asjaolust, et põhileping on 

hõljuvalt tühine. Hõljuvalt tühiseks tehinguks võib olla piiratud teovõimega isiku poolt ilma 

seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta tehtud mitmepoolne tehing  (TsÜS § 11 lg 1) või 

esindusõiguseta tehtud mitmepoolne tehing (TsÜS § 129 lg 1). Hõljuvalt tühise tehingu 

kehtivaks muutmiseks on vajalik piiratud teovõimega isiku seadusliku esindaja või esindatava 

heakskiit. Nii on piiratud teovõimega isiku poolt ilma seadusliku esindaja eelneva 

nõusolekuta tehtud mitmepoolne tehing kehtiv, kui seaduslik esindaja tehingu hiljem heaks 

kiidab, samuti, kui tehingu teinud isik on muutunud pärast tehingu tegemist teovõimeliseks ja 

kiidab ise tehingu heaks (TsÜS § 11 lg 1). Teise isiku nimel esindusõiguseta tehtud tehing on 

kehtiv juhul, kui isik, kelle nimel tehing tehti, selle hiljem heaks kiidab (TsÜS § 129 lg 1). 

Kuni heakskiiduni ei ole hõljuvalt tühisel tehingul õiguslikke tagajärgi. Seega, kui põhileping 

on hõljuvalt tühine, puudub käendajal kohustus, mille täitmist tagada.  

 

Käendaja võib tugineda põhikohustuse aegumisele. Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist 

või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul – 

pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest (TsÜS § 142 

lg 1). Aegumistähtaeg algab üldjuhul nõude sissenõutavaks muutumisega. Arvestades, et 

käendaja solidaarse vastutuse korral muutub käendaja täitmiskohustus sissenõutavaks koos 

põhikohustuse sissenõutavaks muutumisega, hakkab põhivõlgniku kohustuse ja käendaja 

täitmiskohustuse aegumistähtaeg kulgema samal ajal ja seega ka lõppeb samal ajal. Ka 

Riigikohus on rõhutanud, et nõuded käendaja vastu (VÕS § 145) hakkavad aeguma samal ajal 

kui samad nõuded võlgniku vastu, aeguvad nõuded põhivõlgniku ja käendaja vastu üldjuhul 

samal ajal.124 Aegumise kohaldamise jaoks ei ole oluline, millal võlausaldaja esitas nõude 

käendaja vastu. Käendaja vastu suunatud võlausaldaja nõude aegumistähtaja alguse 
                                                 
124 RKTKo 18.03.2010, 3-2-1-12-10.  
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väljaselgitamiseks peab tuvastama, millal muutus võlausaldaja põhinõue sissenõutavaks.125 

Samas ei nõustu töö autor Riigikohtu viimati viidatud kohtuotsuses toodud seisukohaga, mille 

kohaselt juhul, kui võlausaldaja põhinõue on aegunud, tuleb aegumise kohaldamisel arvestada 

ka TsÜS §-ga 144, mis sätestab, et koos põhikohustusest tuleneva nõudega aegub ka 

kõrvalkohustusest tulenev nõue, kuigi see ei oleks eraldi veel aegunud. Töö autor leiab, et 

TsÜS § 144 mõtteks on välistada intresside ja leppetrahvi kui kõrvalkohustuse 

maksmapanemine olukorras, kus põhinõue on aegunud. Kuna käendaja täitmiskohustus 

muutub sissenõutavaks koos põhivõlgniku kohustuse sissenõutavaks muutumisega (v.a 

käendaja täiendava vastutuse korral), aeguvad põhikohustus ja käendaja täitmiskohustus 

üldjuhul samal ajal ja TsÜS § 144 ei oma käenduse osas tähendust.  

 

Praktikas tekitab probleeme olukord, kus põhikohustuse aegumine on mingil põhjusel 

peatunud (nt hagi esitamine põhivõlgniku vastu, nõude esitamine põhivõlgniku 

pankrotimenetluses, TsÜS § 160). Põhikohustuse aegumise peatumisel tekib küsimus, kas 

tulenevalt käenduse aktsessoorsusest tuleb koos põhikohustuse aegumise peatumisega lugeda 

peatunuks ka aegumine käendaja täitmiskohustuse suhtes. Võlausaldaja huvi on säilitada 

käendaja täitmiskohustuse maksmapandavus kuni põhikohustuse täitmiseni. Käenduse kui 

tagatise eesmärgist ja käenduse aktsessoorsusest (käendus jagab põhikohustuse saatust) 

tulenevalt  tuleks asuda seisukohale, et põhikohustuse aegumise peatumine peaks mõjutama 

ka käendaja täitmiskohustuse aegumist. Samas vastutavad põhivõlgnik ja käendaja 

võlausaldaja ees solidaarselt. Vastavalt VÕS § 68 lg-le 3 kehtivad asjaolud, mis mõjutavad 

solidaarvõlgnike vastutust (sh eelkõige aegumise vastuväide) üksnes selle solidaarvõlgniku 

suhtes, keda need puudutavad. Nimetatud sättest tuleks töö autori arvates teha käenduse osas 

järeldus, et põhivõlgniku kui ühe solidaarvõlgniku kohustuse aegumise peatumine ei oma 

tähendust käendaja kui teise solidaarvõlgniku kohustuse aegumisele. Seega nt juhul, kui 

põhivõlgniku kohustuse aegumine on peatunud põhivõlgniku vastu hagi esitamise või 

pankrotimenetluses nõude esitamise tõttu (TsÜS § 160), kulgeb aegumine käendaja 

täitmiskohustuse osas edasi ja käendaja täitmiskohustus võib aeguda enne põhikohustuse 

aegumist.  

 

Samast põhimõttest tuleks lähtuda ka põhinõude aegumise katkemise korral. Vastavalt TsÜS 

§ 158 lg-le 1 ja 2 katkeb aegumine ja algab uuesti kohustatud isiku poolt nõude 

tunnustamisega, seejuures võib nõude tunnustamine seisneda õigustatud isikule võlgnetava 
                                                 
125 RKTKo 20.04.2009, 3-2-1-33-09.  
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osalises tasumises, intresside maksmises, tagatise andmises või muus teos. Kui asuda 

seisukohale, et põhinõude aegumise katkemine on siduv ka käendaja kohustuse aegumisele, 

võib see põhivõlgniku poolt nõude korduval tunnustamisel (sh osalisel täitmisel) tuua kaasa 

käendaja vastutuse kestuse määramatu ajani, mis ei ole kooskõlas käenduse põhimõtetega. 

Eeltoodust tulenevalt ja eelkõige lähtudes VÕS § 68 lg-st 3 tuleb asuda seisukohale, et 

põhikohustuse aegumise katkemine ei avalda mõju käendaja täitmiskohustuse aegumisele.  

 

Põhimõtet, mille kohaselt põhivõlgniku kohustuse suhtes aegumise peatumine ja katkemine ei 

mõjuta käendaja täitmiskohustuse aegumist, tuleks kohaldada ka olukorras, kus põhivõlgniku 

pankrotimenetluses tunnustatud põhivõlgniku kohustuse osas on alanud uus aegumistähtaeg – 

vastavalt TsÜS § 157 lg-le 3 on pankrotimenetluses tunnustatud nõude aegumistähtaeg 

kümme aastat pankrotimenetluse lõppemisest. Selliselt tuleb nõustuda Riigikohtu alljärgneva 

seisukoha ja põhistusega, mille kohaselt võlausaldaja nõude tunnustamine põhivõlgniku 

pankrotimenetluses ei tähenda aga seda, et võlausaldaja saaks nõuda kümne aasta jooksul 

põhivõlgniku nõude täitmist ka käendajalt. Võlausaldaja saab esitada käendaja vastu täitmise 

nõude käenduslepingu alusel. Käenduslepinguga kohustub käendaja vastutama põhivõlgniku 

kohustuse täitmise eest (VÕS § 142 lg 1). Seega tekib käendajal käenduslepingust iseseisev 

ühepoolselt võetud täitmiskohustus ning võlausaldajal lisaks põhivõlanõudele iseseisev 

nõudeõigus käendaja vastu. Kui võlausaldaja esitab nõude käendaja vastu, võib käendaja VÕS 

§ 149 lg 1 järgi esitada võlausaldaja nõudele üldjuhul kõiki vastuväiteid, mida oleks võinud 

esitada põhivõlgnik ise. Samuti saab käendaja esitada võlausaldaja nõudele vastuväiteid, mis 

tulenevad tema ja võlausaldaja vahel sõlmitud käenduslepingust. Muuhulgas võib käendaja 

esitada nii põhivõlgnikuga sõlmitud lepingust kui ka käenduslepingust tuleneva aegumise 

vastuväite. Kuna võlausaldaja nõuded käendaja vastu muutuvad sissenõutavaks ja hakkavad 

aeguma samal ajal kui samad nõuded põhivõlgniku vastu, aeguvad nõuded põhivõlgniku ja 

käendaja vastu üldjuhul samal ajal. Kui aga võlausaldaja nõue on põhivõlgniku 

pankrotimenetluses tunnustatud, ei oleks käendajal põhivõlalepingust tulenevalt võimalik 

esitada enam vastuväidet, et võlausaldaja nõue on põhivõlgniku vastu aegunud, küll aga saab 

käendaja esitada käenduslepingust tuleneva vastuväite, et võlausaldaja nõue käendaja vastu on 

aegunud. Nõude tunnustamine pankrotimenetluses ei mõjuta käenduslepingust tuleneva nõude 

aegumist.126 Riigikohtu seisukohaga tuleb nõustuda. Lisaks sellele, et käendaja 

täitmiskohustus peab käenduslepingu sõlmimisel olema ulatuselt ja koosseisult piisavalt 

määratletav, peab käendaja täitmiskohustus ka ajaliselt olema ettenähtav – käendajal kui 
                                                 
126 RKTKo 18.03.2010, 3-2-1-12-10.  
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kolmandast isikust tagatise andjal peab olema võimalik tagatist andes ette näha vastutuse 

ajalist kestust.   

 

Lisaks põhikohustusest tulenevatele vastuväidetele on käendaja spetsiifilised vastuväited 

sätestatud käenduse regulatsioonis. Kui käendatava kohustuse tagamiseks on võlausaldaja 

kasuks seatud esemeline tagatis, on käendajal vastavalt VÕS § 149 lg-le 5 õigus nõuda 

võlausaldajalt kuni põhivõlgniku pankroti väljakuulutamiseni, et võlausaldaja rahuldaks oma 

nõude kõigepealt seatud tagatise arvel. Vastavalt VÕS § 149 lg-le 6 võib käendaja nõuda 

võlausaldaja nõude rahuldamist tema poolt seatud pandiõiguse arvelt. Nimetatud vastuväidete 

eesmärgiks sätestada käendaja kui isikliku tagatise andja huvide kaitse prioriteetsus 

põhikohustuse täitmise tagamiseks seatud asjaõiguslike tagatiste ees.  

 

Õigus nõuda nõude rahuldamist pandi arvel tähendab käendaja õigust keelduda 

käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmisest võlausaldaja ees. Käendaja võib vastavale 

vastuväitele tuginedes käenduslepingu täitmisest keelduda üksnes pandi ulatuses e ulatuses, 

milles pandipidajast võlausaldaja nõue eelduslikult kuuluks pandi realiseerimise korral 

rahuldamisele realiseerimisest saadu arvel. Täitmisest keeldumise õigus tuginedes 

põhivõlgniku vara suhtes eksisteerivale pandiõigusele on käendajal üksnes kuni põhivõlgniku 

pankroti väljakuulutamiseni.127 Sama põhimõte on sätestatud ka BGB § 772 lg-s 2, seejuures 

on BGB § 772 lg-s 2 täpsustatud, et juhul, kui pant tagab ka mõnd teist nõuet, peab 

võlausaldaja esmalt rahuldama nõude pandi arvel üksnes juhul, kui pandi eseme väärtus katab 

mõlemad tagatavad nõuded, s.t käendaja saab vastavalt vastuväitele tugineda üksnes juhul, 

kui pandi arvelt eelduslikult saaks nõude rahuldatud. Käendaja täitmisest keeldumise õiguse 

võimaldamine kuni põhivõlgniku pankroti väljakuulutamiseni on töö autori arvates 

põhjendatud, kuna pankroti väljakuulutamise järgselt saab nõudeid põhivõlgniku vastu esitada 

ja nõuete rahuldamine toimub üksnes pankrotiseaduses sätestatud korras (PankrS § 44 lg 1) 

ning pankrotimenetluses on pandiõigusega tagatud nõuetel eelis teiste nõuete ees (PankrS § 

153 lg 1 p 1).  

 

Kui käendaja täitmiskohustus on tekkinud, on käendajal teatud juhtudel õigus nõuda 

põhivõlgnikult enda põhikohustuse täitmisest vabastamist. Vastavalt VÕS §-le 148 on 

käendajal põhikohustuse täitmisest vabastamise nõue juhul, kui põhikohustuse täitmisel 

käendaja poolt on käendajal põhivõlgniku vastu tekkiva tagasinõude rahuldamine 
                                                 
127 P. Varul jt. Op cit, lk 515, § 149, komm 3.5.2.  
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põhivõlgnikust tulenevate asjaolude tõttu raskendatud. Põhikohustuse täitmisest vabastamise 

nõudest tuleneb sisuliselt käendaja vastuväide võlausaldaja nõudele, et võlausaldaja esitaks 

nõude põhivõlgniku vastu.128 

 

Käendaja vastuväited võlausaldaja nõudele võivad tuleneda ka konkreetse käenduslepingu 

tingimustest. Käenduslepinguga saab tagada ka tulevasi ja tingimuslikke kohustusi. 

Käenduslepingut ei saa pidada kehtetuks ainuüksi seetõttu, et see on sõlmitud enne 

põhilepingu sõlmimist. Käenduslepingu korral on oluline, et tagatav põhikohustus oleks 

käenduslepingu sõlmimisel piisavalt selgelt identifitseeritav lepingu poolte, lepingu oluliste 

tingimuste ja lepingu väärtuse osas. Põhilepingu sõlmimine ajaliselt hiljem toob kaasa üksnes 

selle, et käendusleping jõustub põhilepingu jõustumisel.129 

 

Käendaja vastuväidete esitamise osas kehtib üldpõhimõte, mille kohaselt peab käendaja 

vastuväitele tuginemiseks vastava vastuväite esitama hiljemalt võlausaldajaga käendaja 

vastutuse üle peetava kohtumenetluse käigus. Selliselt on Riigikohus põhjendatult asunud 

seisukohale, et tulenevalt täitemenetluses kehtivast formaliseerituse põhimõttest ei ole 

käendajal pärast käendaja vastutust tuvastava kohtuotsuse jõustumist võimalik enam 

vastuväidete esitamise kaudu täitemenetluse läbiviimist vältida. Täitemenetluses käendaja 

oma huve täitemenetluses kehtivast formaliseerituse põhimõttest enam vastuväidete alusel 

sisuliselt kaitsta ei saa. Riigikohtu seisukoha kohaselt on VÕS §-s 149 sätestatud käendaja 

vastuväited, mille käendaja peab esitama hiljemalt kohtumenetluse ajal.130  

 

Kirjanduses on avaldatud seisukohta, et käendaja võimalus esitada võlausaldaja nõudele 

põhivõlgnikule kuuluvaid vastuväiteid tähendab ühtlasi ka käendaja kohustust kasutada 

põhivõlgnikule kuuluvaid vastuväiteid ning käendaja loobumine kõigist põhivõlgniku 

vastuväidetest on lubamatu.131 Töö autori seisukoha kohaselt on võlaõigusseaduse kontekstis 

võlausaldaja nõudele erinevate vastuväidete esitamine käendajale sisuliselt kohustuslik, sest 

vastavalt VÕS § 152 lg-le 2 juhul, kui käendaja ei kasuta võlausaldaja nõude vastu 

põhivõlgnikule kuuluvaid vastuväiteid, ei lähe põhikohustuse täitnud käendajale üle 

võlausaldaja nõue ulatuses, milles käendaja vastutus oleks nendest vastuväidetest tulenevalt 

vähenenud, kaitstes selliselt põhivõlgnikku käendaja ülemäärase tagasinõude eest. Erinevate 

                                                 
128 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Op cit, lk 227.  
129 TrtRgKo 26.03.2001, 2-2-216/2001.  
130 RKTKo 19.10.2005, 3-2-1-93-05.  
131 U. Drobnig. Op cit, p 628.  
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vastuväidete esitamiseks peab käendaja olema teadlik võlausaldaja ja põhivõlgniku vahelisest 

suhtest tulenevatest asjaoludest, millega omakorda seondub võlausaldaja teatamiskohustus 

käendussuhtes.  

 

Õigus tugineda nii käendaja ja võlausaldaja vahelisest suhtest tulenevatele vastuväidetele kui 

ka põhivõlgnikule kuuluvatele vastuväidetele annab tunnistust käendaja erilisest positsioonist 

võlausaldaja suhtes. Käendaja erinevad vastuväited on olulise tähtsusega eelkõige käendaja 

kaitse seisukohalt, välistades võlausaldaja rikastumise käendaja arvel. Samas arvestades, et 

vastuväidete kasutamine mõjutab käendaja tagasinõuet põhivõlgniku vastu, tagades 

käendajale põhivõlgniku vastu tagasinõude tekkimise üksnes põhjendatud ulatuses, on 

käendajale põhivõlgniku vastuväidete võimaldamise eesmärgiks ka põhivõlgniku kaitse.  

 

1.5.2. Käenduslepingu kehtetuse alused  

1.5.2.1. Käenduslepingu tühistamine eksimuse ja pettuse tõttu  

Käendusleping võib olla tühine või tühistatav tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevate 

üldiste tehingu kehtetuse aluste tõttu. Käenduse olemusest ja eesmärgist tulenevalt seondub 

käenduslepingu puhul üldiste tehingute tühisust ja tühistamist ettenägevate normide 

kohaldamisega rida erisusi.132 Käenduslepingu tühisuse või tühistamisega seonduvad 

probleemid on tingitud eelkõige käendusele iseloomulikust kolmnurksuhtest. Käenduslepingu 

saavad tühistada üksnes käendaja või võlausaldaja. Lisaks on välistatud käenduslepingu 

tühistamine käenduse kausaaltehingust (põhivõlgniku ja käendaja vaheline sisesuhe) 

tulenevate puuduste tõttu (VÕS § 142 lg 6), kuna käenduslepingut kui kausaaltehingu suhtes 

abstraktset tehingut saab tühistada üksnes lepingu enda puuduste tõttu. Samuti tuleb 

käenduslepingu tühistamise juures arvestada käenduse kui tagatise olemuse ja eesmärgiga.133 

 

Sageli viitavad käendajad eksimusele kui käenduslepingu tühistamise alusele. Käendaja 

tuginevad oma vastuväidetes eelkõige olulisele eksimusele, mis seisneb ebaõiges 

ettekujutuses põhivõlgniku maksevõimes, laenu kasutamise tegelikus eesmärgis, 

tagasimaksmise soovis vms. Saksa õiguses ei ole käendaja eksimus põhivõlgniku 

krediidivõimelisuse või maksmisvalmiduse suhtes piisav alus, et tühistada käenduslepingut 

eksimuse tõttu, sest käenduse eesmärgiks ongi just põhivõlgniku isikus peituva krediidiriski 
                                                 
132 P. Dobson, C. M. Schmitthoff. Op cit, p 527.  
133 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 359.  
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ülevõtmine.134 Sama põhimõte on sätestatud ka TsÜS § 92 lg-s 5, mille kohaselt ei või 

tehingu teinud isik tehingut eksimuse tõttu tühistada, kui ta vastavalt tehingu tegemise 

asjaoludele ja tehingu sisule kandis eksimuse riisikot. Seega on käenduslepingu sisust 

tulenevalt käenduslepingu tühistamine käendaja eksimuse tõttu põhivõlgniku varalises 

seisundis üldjuhul välistatud.  

 

Erandina on käendusleping eksimuse tõttu põhivõlgniku varalises seisus tühistatav juhul, kui 

käendaja eksimuse põhjustasid võlausaldaja poolt teatavaks tehtud asjaolud või nendest 

teavitamata jätmine, kui teavitamine oleks olnud nõutav hea usu põhimõttest tulenevalt (TsÜS 

§ 92 lg 3 p 1). Seega on käendusleping käendaja eksimuse tõttu põhivõlgniku varalises seisus 

tühistatav olukorras, kus võlausaldaja esitab ebaõigeid andmeid põhivõlgniku varalise 

seisundi kohta, olles ka ise nende osas eksimuses.135  

 

Kui võlausaldaja on andmeid käendajale esitades andmete ebaõigsusest teadlik, on 

käendusleping tühistatav pettuse alusel (TsÜS § 94). Kui ebaõiged andmed pärinevad 

kolmandalt isikult (eelkõige põhivõlgnikult), on käendusleping pettuse tõttu tühistatav üksnes 

juhul, kui võlausaldaja pettusest teadis või teadma pidi (TsÜS § 94 lg 4). 

 

1.5.2.2. Käenduslepingu tühisus heade kommetega vastuolu tõttu  

Vastavalt TsÜS § 86 lg-le 1 on heade kommete või avaliku korraga vastuolus olev tehing 

tühine. Alates 01.05.2009. a kehtiv TsÜS § 86 lg 2 täpsustab heade kommete vastase tehingu 

koosseisu, sätestades, et tehing on heade kommetega vastuolus muu hulgas, kui pool teab või 

peab teadma tehingu tegemise ajal, et teine pool teeb tehingu tulenevalt oma erakorralisest 

vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või muust sellisest asjaolust, ja kui tehing on 

tehtud teise poole jaoks äärmiselt ebasoodsatel tingimustel või pooltele tulenevate 

vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas.  

 

Heade kommete instituudi kohaldamine on vajalik siis, kui tehing ei tohiks olla kehtiv ja 

siduv tehingu vastuolu tõttu ühiskonnas hinnatud väärtuste ja õigusdogmaatikas valitsevate 

põhimõtetega. Tehingu headele kommetele vastavuse määratlemisel hinnatakse tehingu 

                                                 
134 I. Kull. Op cit (2002), lk 1174.  
135 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 360.  
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vastavust sotsiaal- ja õigusmoraali standardile.136 Tehingu heade kommete vastasuse 

hindamisel arvestatakse nii õigusväliseid, nn puhtsotsiaalseid väärtushinnanguid kui ka kogu 

õiguskorras valitsevaid korrapõhimõtteid ja väärtusmastaape. Eriti tähtsaks peetakse tehingu 

sisu headele kommetele vastavuse hindamisel põhiseaduses sätestatud väärtuse korda.137 

Riigikohus on asunud seisukohale, et heade kommete vastane tehing on seotud õigluse ning 

moraaliga ning eeldab objektiivset heade kommete vastast käitumist. Heade kommetega 

võivad tehingud olla vastuolus erinevatel põhjustel, mida ühiskonnas valitsevate arusaamade 

järgi võib pidada ebamoraalseteks ja taunitavateks.138  

 

Tehingu heade kommetega vastuolu üheks tehingu tühisuse aluseks. Lisaks näeb 

tsiviilseadustiku üldosa seadus ette mitmeid muid tehingu kehtetuse aluseid. Samas ei ole 

seadusandja kunagi võimeline loetlema kõiki asjaolusid, mille korral tuleks takistada tehingu 

kehtivust. Seadusandja ei saa sätestada keelunorme kõikide mõeldavate juhtumite tarvis, kuid 

teiselt poolt peab ta hoolitsema teatud moraalinõuetest kinnipidamise eest tehingute käibes.139 

 

Riigikohus on heade kommete kui tehingu tühisuse aluse ja teiste tehingu tühisuse ja 

tühistatavuse aluste vahelise seose puhul asunud seisukohale, olemuslikult katab heade 

kommete vastasus muuhulgas näiliku tehingu, pettuse, ähvarduse ja vägivalla ning raskete 

asjaolude kokkusattumise koosseise, sest heade kommetega kooskõlas olevaks ei saa pidada 

näilikku tehingut, samuti pettuse, ähvarduse ja vägivalla mõjul või raskete asjaolude 

ärakasutamise mõjul tehtud tehinguid. Heade kommete vastasust tuleb seega kohaldada neil 

juhtudel, mis ei ole kaetud teiste tühisuse või tühistatavuse alustega, kuid kus oluliselt on 

eiratud teisi moraalinorme. Seega on heade kommetega vastuolus oleva tehingu tühisus teiste 

tehingu tühisuse või tühistatavuse aluste suhtes üldnorm140 ja vastavat normi ei saa aga 

kohaldada siis, kui õigussuhet reguleerib mõni erisäte, kuna nende sätete kohaldamisel on 

võimalikud erinevad tagajärjed.141 

 

Eelkõige Saksa õiguspraktikas on käenduse puhul sageli tõstatatud käendaja vastuväitena 

küsimus käenduslepingu tühisusest heade kommete vastasuse tõttu. Eelkõige viidatakse 

                                                 
136 I. Kull. Hea usu põhimõte kaasaegses lepinguõiguses. Doktoritöö. – Dissertationes iuridicae Universitatis 
Tartuensis, 1406-6394, 8, Tartu, 2002, lk 32.  
137 H. Köhler. Tsiviilseadustik. Üldosa. Õpik. Tallinn, 1998, lk 199. 
138 RKTKo 30.01.2006, 3-2-1-158-05.  
139 H. Köhler. Op cit, lk 199.  
140 RKTKo 16.10.2002, 3-2-1-80-02.  
141 RKTKo 03.10.1996, 3-2-1-103-96.  
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seejuures suurele ebaproportsionaalsusele põhikohustuse ulatuse ja käendaja kohustuse 

täitmise võime vahel.142  

 

Saksamaa õiguskirjanduses on levinud seisukoht, mille kohaselt käenduslepingu tühistamine 

heade kommete vastasuse tõttu on märksa komplitseeritum. Käenduslepingu heade kommete 

vastasuse koosseisu täitmiseks peab olema suur ebaproportsionaalsus põhikohustuse ulatuse 

ja käendaja kohustuse täitmise võime vahel. Peale selle peab käendaja tegutsema 

kogenematusest või ilma olulise omapoolse huvita. Lisaks on nõutav, et käendaja 

otsustusvabadus oleks piiratud kas sõltuvussuhte (lähedane sugulus põhivõlgnikuga) või 

ebavõrdse läbirääkimissituatsiooni tõttu. Samuti on vajalik, et võlausaldaja oleks 

käenduslepingu sõlmimisel teadlik selliste asjaolude olemasolust.143  

 

Kuni 01.05.2009. a kehtinud TsÜS § 97 alusel oli eelpool toodud tingimustel tehtud tehingu 

puhul, mis Saksa õiguspraktika kohaselt loeti heade kommete vastaseks, tegemist raskete 

asjaolude ärakasutamisega tehtud tehinguga tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses. 

Seoses TsÜS § 97 tühistamisega ja TsÜS §-s 86 sätestatud heade kommete vastasuse aluste 

täpsustamisega on raskete asjaolude ärakasutamisega tehtud tehingud sisuliselt lülitatud heade 

kommete vastaste tehingute hulka. TsÜS § 86 lg 2 kohaselt on tehing heade kommetega 

vastuolus muu hulgas juhul, kui pool teab või peab teadma tehingu tegemise ajal, et teine pool 

teeb tehingu tulenevalt oma erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või 

muust sellisest asjaolust, ja kui tehing on tehtud teise poole jaoks äärmiselt ebasoodsatel 

tingimustel või pooltele tulenevate vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete 

vastaselt tasakaalust väljas. 

 

Õiguskirjanduses on avaldatud seisukohta, et käenduslepinguga seonduva olemuslikult suure 

vastutusriski tõttu ei ole ka äärmiselt ulatusliku vastutuse ülevõtmine käendaja poolt veel 

iseenesest heade kommete vastane ja käendaja ülekoormamine ei ole piisav käenduslepingu 

tühistamiseks heade kommete vastasuse tõttu.144 Töö autor ei nõustu esitatud seisukohaga. 

Kuigi käenduslepingu tühisus heade kommete vastasuse tõttu peaks jääma üksnes erandlikuks 

olukorraks, kaasnedes eelkõige äärmiselt ebasoodsas olukorras ja ebasoodsatel tingimustel 

sõlmitud tehingu puhul, tuleb teatud juhtudel tunnistada käenduslepingu heade kommete 

                                                 
142 H. Honsell. Op cit, S 354.  
143 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Op cit, lk 228.  
144 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 360. 



51 

 

 

vastasust ka käendaja ebamõistlikult ulatusliku vastutuse korral, kus esineb suur 

ebaproportsionaalsus käendaja maksevõime ja käendaja vastutuse vahel. Tallinna 

Ringkonnakohus on töö autori arvates asunud õigustatult seisukohale, et käendaja 

käenduslepingu tühisuse vastuväide käendaja vastu esitatud pankrotiavaldusele võib olla 

põhjendatud ja käendusleping võib olla heade kommetega vastuolu tõttu tühine olukorras, kus 

füüsiline isik võlausaldaja poolt tehingu sõlmimisele kallutatuna kohustub vastutama 

äriühingu kohustuste eest ulatuses, mis ületavad mitmesajakordselt keskmise mõistliku isiku 

arusaama kohaselt kohustusi, mida füüsilisel isikul oleks tavapärase majandamise käigus 

võimalik täita.145 Arvestades, et lepingupooltel on tulenevalt lepinguvabaduse põhimõttest 

õigus määrata lepingu sisu ja selle tingimused ning põhimõtteliselt ei saa välistada käendaja 

tahet käenduslepingu sõlmimisel teadlikult ulatusliku vastutuse võtmiseks, peab lisaks 

ebamõistlikult ulatuslikule vastutusele käenduslepingu heade kommete vastasuse alusel 

tühiseks lugemiseks eksisteerima asjaolu, mis piiras käendaja võimalust või oskust tehingu 

sisu vastavalt oma tegelikule tahtele määrata (erakorraline vajadus, sõltuvussuhte, 

kogenematus). Saksa õiguspraktikas ollakse seisukohal, et kui käendaja maksevõime ja 

käendaja vastutuse vahel on ilmselge ulatuslik ebaproportsionaalsus, tuleb eeldada, et 

käendaja ei tegutsenud lepingut sõlmides vabatahtlikult ja teadlikult, mistõttu ei ole 

käenduslepingu heade kommete vastasuse tuvastamiseks sõltuvussuhte, erakorralise vajaduse 

või muu erandliku olukorra tuvastamine vajalik.146 Samas peaks töö autori arvates sellisel 

juhul olema käendaja vastutus äärmiselt ulatuslikult ebaproportsionaalne käendaja materiaalse 

seisu ja maksevõimega käenduslepingu sõlmimisel. Käendusele kui tagatistehingule on 

iseloomulik suure riski võtmine põhivõlgniku kohustuse täitmise eest, mistõttu ainuüksi 

põhivõlgniku kohustuse täitmise tagamiseks käendaja poolt võetud ulatuslik vastutus ei saa 

olla tehingu tühisuse aluseks – lisaks tuleb tuvastada asjaolud, mis piirasid käendaja tahte 

vabalt ja teadlikult kujunemist. Käenduslepingu tühisus heade kommetega vastuolu tõttu 

peaks jääma äärmuslikuks vahendiks käendaja õiguste kaitsel, kuna see tähendab olulist 

sekkumist lepinguvabaduse põhimõttesse.   

 

 

                                                 
145 TlnRgKo 27.04.2009, 2-08-52544. Kuigi viidatud kohtulahend on koostatud pankroti väljakuulutamise 
vaidluses ja kohus on analüüsinud eelkõige pankrotimenetluse algatamata jätmise aluseid, on kohus otsuses 
muuhulgas pidanud pankroti algatamata jätmiseks piisavalt põhjendatuks võlausaldaja nõudele esitatud võlgniku 
vastuväidet käenduslepingu tühisuse kohta heade kommete vastasuse tõttu.  
146 P. Bülow. Recht der Kreditsicherheiten. Sachen und Rechte, Personen. Heidelberg, 1997, S 200, Rn 764.  
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1.5.2.3. Tarbijakäenduslepingu tühisus vastutuse maksimumsumma puudumise tõttu  

Vastavalt VÕS § 143 lg-le 2 on tarbijakäendusleping on tühine, kui käenduslepingus ei ole 

kokku lepitud käendaja vastutuse rahalises maksimumsummas. Eeltoodust tulenevalt on 

seaduses sätestatud tarbijakäenduslepingu tühisus, kui ei ole kokku lepitud käendaja vastutuse 

rahalises maksimumsummas, s.o rahalises absoluutses maksimumsummas, mille ulatuses 

võlausaldaja võib käendaja vastu nõude esitada (sh intresside, viiviste, sissenõudmiskulude 

jms osas).  

 

VÕS § 143 lg 1 defineerib tarbijakäenduslepingut kui käenduslepingut, kus käendajaks on 

tarbija. Vastavalt VÕS §-le 34 on tarbija võlaõigusseaduse tähenduses füüsiline isik, kes teeb 

tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Eeltoodust 

tulenevalt tuleb füüsilisest isikust käendaja puhul tuvastada, kas ta tegutseb käenduslepingut 

sõlmides ja põhikohustuse täitmist tagades majandus- ja kutsetegevuses või väljaspool seda. 

Probleemsed on eelkõige olukorrad, kus füüsilisest isikust käendaja on töö- või 

ametikohustuste tõttu seotud põhivõlgnikuga. Vaidlusalused on käendussuhted, kus juriidilise 

isiku juhtorgani liige käendab juriidilise isiku kohustuse tagamist – kas ja millal on juriidilise 

isiku juhtorgani liige kohustust tagades tarbija. Ühest küljest võib öelda, et juriidilise isiku 

kohustust käendusega tagades tegutseb juhtorgani liige oma ametialases kutsetegevuses – tal 

on isiklik ametialane seos põhivõlgnikuga, lisaks vastutab ta juhtorgani liikmena äriühingu 

(äriseadustiku § 187 lg 2) ning teatud juhtudel lepinguväliselt ka äriühingu võlausaldaja ees 

kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest. Teisest küljest võib argumenteerida, et 

käendatakse üldjuhul juriidilise isiku, mitte otseselt juhtorgani liikme majandustegevusega 

seotud kohustusi – seega võib juhtorgani liikme käendust käsitleda ka tarbijakäendusena.  

 

Tarbijakäenduslepingu eristamise probleem on korduvalt tõusetunud Riigikohtus. Riigikohus 

on asunud seisukohale, et ainuüksi juhtorganisse kuulumine ei ole käsitletav juhtorgani liikme 

iseseisva majandus- ja kutsetegevusena147, s.t ühingu kohustust käendusega taganud 

juhtorgani liiget saab käsitleda tarbijana käenduslepingu sõlmimisel. Riigikohtu seisukoha 

kohaselt tuleb ühingu kohustusi tagades juhatuse liiget pidada majandus- ja kutsetegevuses 

tegutsenuks (s.t tegemist ei ole tarbijaga) juhul, kui ta oli samal ajal äriühingu ainsaks või 

põhiliseks osanikuks, aktsionäriks.148 Ainuosanikust juhatuse liikme käendus osaühingu 

                                                 
147 RKTKo 08.12.2009, 3-2-1-126-09.  
148 RKTKo 05.11.2008, 3-2-1-89-08.  
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kohustuse täitmise suhtes ei ole tarbijakäendus, kuna isik sõlmis tehingu huvist äriühingu 

majandustegevuse vastu ja ei olnud lepingus tarbija.149  

 

Riigikohtu seisukohtadega tuleb nõustuda. Riigikohtu seisukohtadest saab teha järelduse, et 

juhtorgani liikme käendus on tarbijakäendus (ja sellele rakenduvad tarbijakäenduse nõuded, 

sh maksimumsumma nõue), kui juhtorgani liikmel ei ole lisaks juhtorgani liikmeks olemisele 

muud isiklikku majanduslikku seost või huvi põhivõlgnikuks oleva ühingu majandustegevuse 

või põhivõlgniku majandustegevuses sõlmitud käendusega tagatavate lepingute täitmise 

vastu. Juhtorgani liikme käendus ei ole tarbijakäendus, kui isikul on valitsev mõju äriühingu 

üle või kui tal on muu isiklik majanduslik huvi tagatava kohustuse täitmise vastu (nt tagab 

kohustust, mis samal ajal on seotud tema enda majandus- või kutsetegevusega). Käendajal on 

enamasti isiklik seos põhivõlgnikuga, mis võib tuleneda ka töö- või ametisuhtest 

põhivõlgnikuga. Tarbijakäenduslepingu tuvastamiseks tuleb eristada käendaja isiklikku 

seotust põhivõlgnikuga ja käendaja vahetut majanduslikku huvi põhilepingu sõlmimise, selle 

täitmise või põhivõlgniku majandustegevuse suhtes. Käendaja, kes on käenduslepingu 

sõlminud ajendatuna isiklikust vahetust majanduslikust huvist põhilepingu sõlmimise, selle 

täitmise või põhivõlgniku majandustegevuse vastu ei vaja käendajana tarbijakäenduslepingust 

tulenevat kaitset.   

 

1.6. Käendaja täitmiskohustuse lõppemine  

Nagu igasugune võlasuhe, nii võib ka käendus lõppeda võlasuhte lõppemise üldistel alustel. 

Kuna käenduse puhul on tegemist põhikohustusega seotud kõrvalkohustusega, võib käenduse 

lõppemine tuleneda põhikohustuse lõppemisest. Lisaks tuleb käenduse lõppemise puhul 

arvestada käenduse kui aktsessoorse isikliku tagatise olemusega.  

 

Käendus lõpeb vastavalt VÕS § 153 lg 1 p-le 1 koos käendusega tagatava põhikohustuse 

lõppemisega. Selline lõppemise alus tuleneb käenduse aktsessoorsusest ning tegemist on 

käenduse lõppemise peamise alusega. Käendatava põhikohustuse ja aktsessoorsusest 

tulenevalt ka käenduse kõige tavapärasemaks lõppemise aluseks on seejuures käendatava 

põhikohustuse lõppemine põhivõlgniku poolse täitmisega.150  

 

                                                 
149 RKTKo 23.03.2006, 3-2-1-8-06.  
150 TrtRgKo 12.10.1999, II-2-349/99.  
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Kui käendusega tagatav nõue lõpeb kohase täitmisega, siis reeglina probleeme ei teki. 

Tagatud põhikohustus võib lõppeda ka lepingust taganemise tõttu, millest põhikohustus 

tulenes, või nimetatud lepingu ülesütlemise tõttu. Juhul, kui taganemise või ülesütlemise 

põhjuseks oli lepingu rikkumine põhivõlgniku poolt, siis käendus ei lõpe, vaid laieneb 

vastavalt VÕS § 145 lg-le 2 alati ka sellisest taganemisest või ülesütlemisest tulenevatele 

nõuetele. Probleeme tekitab see, et praktikas tagatakse käendusega üldjuhul mitte üksikut 

põhilepingust tulenevat kohustust, vaid kõiki põhilepingust tulenevaid kohustusi nende 

kogumis. Sellest tulenevalt tehakse järeldus, et käendus peaks alati hõlmama põhilepingust 

taganemise või ülesütlemise korral tekkivaid nõudeid.151 Sellise seisukohaga ei saa nõustuda. 

Käendaja vastutab üldjuhul üksnes põhivõlgnikust tuleneva krediidiriski esinemise korral. 

Seega peaks käendus põhilepingust muul põhjusel kui põhivõlgniku poolne rikkumine 

taganemise või põhilepingu ülesütlemise korral lõppema taganemisest või ülesütlemisest 

tulenevate nõuete suhtes. Sellistele nõuetele peaks käendus laienema üksnes juhul, kui 

selliselt on käenduslepingus eraldi kokku lepitud.   

 

Käendus lõpeb kohustuse ülevõtmisel vastavalt VÕS § 153 lg 1 p-le 2, kui käendaja ei ole 

andnud nõusolekut tagada ka võlausaldaja nõuet uue põhivõlgniku vastu. Kohustuse 

ülevõtmine on käenduse lõppemise alus eelkõige seetõttu, et käendaja tagab üksnes 

konkreetse põhivõlgniku kohustuse täitmist. Käendaja jaoks on olulise tähtsusega 

põhivõlgniku isik, tema varaline seisund ja maksevõime, sest see määrab suures osas ka 

käendaja  riski  suuruse.152  Seetõttu  on  käenduse  üleminek  ja  seega  ka  edasine  kehtimine  

võimalik üksnes juhul, kui käendaja nõustub vastutama uue põhivõlgniku kohustuse täitmise 

eest.153 Tarbijakäenduse puhul peab seejuures vastav nõusolek olema antud kirjalikus vormis 

(VÕS § 153 lg 2).  

 

Vastavalt VÕS § 149 lg-le 2 ei või käendaja esitada võlausaldaja nõudele põhivõlgniku 

kohustuse lõppemise või vähendamise vastuväidet tema likvideerimis- või 

pankrotimenetluses, kui käenduslepingu eesmärk seisneb võlausaldajale tagatise andmises ka 

põhivõlgniku poolt vastava vastuväite esitamise puhuks, seejuures vastavat eesmärki üldjuhul 

eeldatakse, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Sellest tulenevalt on kohtud lähtunud eeldusest, et  

käendust ja võlausaldaja nõuet käendaja vastu ei  lõpeta asjaolu, et põhivõlgniku 

                                                 
151 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 363.  
152 E. A. Cyxaнoв. Op cit, cтр 82.  
153 H. Konzen (Hrsg). Op cit, S 19.  
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pankrotimenetlus lõpetati raugemise tõttu, põhivõlgnik likvideeriti ja kustutati äriregistrist. 

VÕS § 153 sellist käenduse lõppemise alust ette ei näe. Käenduse kui kohustuse täitmise 

tagamise vahendi eesmärgiks on tagada kohustuse täitmine ka põhivõlgniku likvideerimise 

korral.154 Kohtute käsitlusega tuleb nõustuda – käenduse kui tagatise eesmärk on tagada 

võlausaldajale nõude rahuldamine ja seda ka põhivõlgniku pankroti ja likvideerimise korral, 

Vastupidine seisukoht oleks vastuolus käenduse kui tagatise olemusega. Samas tuleks 

aktsepteerida poolte õigust välistada käenduskokkuleppes käendaja vastutus põhivõlgniku 

pankroti või likvideerimise tõttu nõude lõppemise korral.  

 

Käendus võib lõppeda käendusega seotud erinevate isikute kokkulangemisega. Kui 

võlausaldajaks ja põhivõlgnikuks saab üks ja seesama isik, siis lõpeb üldreegli kohaselt ka 

põhivõlgniku kohustus. Kuna käendus sõltub põhivõla olemasolust, lõpeb järelikult ka 

käendaja vastutus, sest selle aluseks olev põhikohustus on lõppenud. Kui põhivõlgnikuks ja 

käendajaks saab sama isik, jääb põhikohustus püsima, kuid käendaja vastutus peaks lõppema, 

sest käendaja kohustus ei paku enam võlausaldajale tagatist põhikohustuse rikkumise korral. 

Samas säilivad võlausaldajal vastavalt VÕS § 153 lg-le 4 käendusest tulenevad tagatised ja 

muud õigused. Kui langevad kokku võlausaldaja ja käendaja, lõpeb küll käendaja vastutus, 

kuid põhivõlgnik ei vabane.  

 

Problemaatilised on põhivõlgniku ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise juhud. 

Ühinemise ja jagunemise korral tuleb lähtuda eelkõige käenduslepingus kokkulepitust või 

käenduslepingu tõlgendamisel saadavast tulemist. Üldiselt kehtib põhimõte, et 

üldõigusjärglase poolt peale ühinemist või jagunemist loodud kohustustele käendus ei laiene 

ja seda isegi juhul, kui käenduslepingu kohaselt käendati globaalselt kõiki, sh ka tulevasi 

nõudeid vastavast majandustegevusest. Käendus lõpeb, kuid mitte tagasiulatuvalt. 

Olemasolevate kohustuste eest vastutab käendaja edasi, kuid pärast ühinemist või jagunemist 

tekkivatele kohustustele käendaja vastutus ei laiene.155 Erandi võivad seejuures olenevalt 

asjaoludest moodustada juhud, kus on tegemist põhivõlgniku ümberkujundamisega, kuna 

ümberkujundamise tagajärjel võib olla tegu sisuliselt sama võlgnikuga.156 

 

                                                 
154 TlnRgKo 01.04.2009, 2-07-46164.  
155 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 365.  
156 P. Dobson, C. M. Schmitthoff. Op cit, p 526. 
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Probleeme võib tekitada ka käenduse saatus ettevõtte ülemineku korral. Vastavalt VÕS § 182 

lg-le 2 lähevad ettevõtte üleminekul üle ka ettevõttega seotud kohustused ning seejuures ei ole 

vajalik võlausaldaja nõusolek. Samas toimub ettevõtte ülemineku korral sisuliselt 

põhivõlgniku vahetus, käenduslepingu sõlmimisel võtab aga käendaja kohustuse tagada just 

konkreetse  isiku  kohustuste  täitmist. Seega  tuleks  asuda seisukohale, et vaatamata ettevõtte  

ülemineku sätetele tuleks käenduse suhtes ettevõtte ülemineku korral analoogia alusel 

kohaldada VÕS § 153 lg 1 p 2 ja lugeda ettevõtte ülemineku hetkest alates käendus 

põhivõlgniku vahetumise tõttu lõppenuks.157  

 

Kuigi üldjuhul sõlmitakse käendusleping konkreetse kohustuse täitmise tagamiseks, võib 

käendusega tagada ka suuremat hulka tulevikus tekkivaid kohustusi või põhivõlgniku ja 

võlausaldaja vahelisest suhtest tulenevaid kohustusi. Kuigi seaduses sätestatud lepingu 

ülesütlemise alused on käenduse puhul üsna harva esinevad, võib sellise käenduslepingu 

puhul siiski tõusetuda vajadus lepingu ülesütlemise järele.158 Kui käenduslepingus puuduvad 

kokkulepped ülesütlemisvõimaluste kohta ja tegemist on tähtajatu käenduslepinguga, on 

võimalik käenduslepingu ülesütlemine vastavalt VÕS § 195 lg-le 3. Samuti võib 

käenduslepingu puhul tulla kõne alla selle erakorraline ülesütlemine vastavalt VÕS §-le 196.  

 

Tarbijakäenduslepingu puhul on lepingu ülesütlemise erisätteks VÕS § 154. Kui käendajaks 

on tarbija, tuleb teda kaitsta ka käenduse lõppemise puhul. Seetõttu on tarbijakäenduslepingu 

lõppemine seotud teatud erisustega.159 Tarbijakäenduse puhul võib käendaja tulevase 

kohustuse täitmise tagamiseks sõlmitud tähtajatu käenduslepingu vastavalt VÕS § 154 lg-le 1 

igal ajal üles öelda. Sama kehtib ka tähtajalise tarbijakäenduse kohta, kuid sel juhul tekib 

õigus käendusleping üles öelda alles pärast viie aasta möödumist käenduslepingu sõlmimisest. 

Ülesütlemise korral vastutab käendaja seejuures vastavalt VÕS § 154 lg-le 2 üksnes 

põhivõlgniku nende kohustuste eest, mis tekkisid enne käenduslepingu ülesütlemist.  

 

Kui käenduslepinguga võetakse kohustus tagada tulevikus tekkivaid kohustusi või suuremat 

hulka põhilepingust tulenevaid kohustusi, on otstarbekas käenduse kehtivus käenduslepingus 

ajaliselt piirata. Ka konkreetse olemasoleva kohustuse täitmise tagamiseks seatud käendus 

võib olla ajaliselt piiratud (VÕS § 142 lg 3). Samuti võib käenduse lõppemine olla 

                                                 
157 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 366.  
158 Samas, lk 369.  
159 H. Konzen (Hrsg). Op cit, S 21.   
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käenduslepingus seotud teatud tingimuse saabumisega. Tähtajalise käenduse puhul lõpeb 

käendus tähtaja möödumisega (VÕS § 153 lg 1 p 3). Üldjuhul tähendab tähtajalise käenduse 

puhul käenduse lõppemine, et käendaja ei vastuta nõuete eest, mis tekivad peale tähtaja 

möödumist. Käendaja vastutab aga seejuures edasi nõuete eest, mis on tekkinud enne tähtaja 

saabumist. Vastavate nõuete suhtes kehtib käendaja vastutus ka pärast tähtaja möödumist. 

Seega piirab tähtajaline käendus üldjuhul käendaja vastutuse nõuetega, mis on tekkinud enne 

käenduse lõppemist.160 Samas võimaldab VÕS § 153 lg 3 teisiti kokku leppida ja seega anda 

tähtajalisele käendusele teistsugune tähendus ja toime. Nii võib käenduslepingus kokku 

leppida, et nõuded, millele käendus laieneb, tuleb maksma panna kokkulepitud tähtaja 

jooksul.161 Sellise lisatingimusega tähtajalise käenduse puhul lõpeb käendaja vastutus 

lõplikult tähtaja möödumisega.  

 

Seoses seadusandluse muutumise ja võlaõigusseaduse jõustumisega tekkis praktikas küsimus, 

millist seadust tuleb võlaõigusseaduse kehtivusajal kohaldada käenduslepingule, mis on 

sõlmitud tsiviilkoodeksi kehtivusajal. Kuigi võlaõigusseadus on kehtinud juba peaaegu 

kümmekond aastat, pole seaduse rakenduslikud küsimused praktikas veel täielikult 

taandunud. TsK § 211 p 2 kohaselt lõppes käendus, kui võlausaldaja kolme kuu jooksul, 

arvates kohustuse täitmise tähtpäevast, ei esitanud nõuet käendaja vastu. Seoses 

seadusandluse muutusega on tõusetunud küsimus, millal tuleb enne võlaõigusseaduse 

jõustumist sõlmitud käenduslepingute puhul kohaldada tsiviilkoodeksi regulatsiooni, sh 

tsiviilkoodeksis sätestatud kolmekuulist tähtaega.  

 

Vastavalt võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse 

seaduse rakendamise seaduse (edaspidi ka VÕS RakS) §-le 11 kohaldatakse võlasuhtele, mis 

on tekkinud  enne  1. juulit 2002. a, enne VÕS RakS kehtinud seadust. Samas vastavalt VÕS 

RakS § 12 lg-le 1 kohaldatakse enne 1. juulit 2002. a sõlmitud kestvuslepingutele alates 1. 

juulist 2002. a tsiviilseadustiku üldosa seaduses ja võlaõigusseaduses sätestatut. Siit tõusetub 

küsimus, kas käenduslepingu puhul on tegemist kestvuslepinguga. Vastavalt VÕS § 195 g-le 

3 on kestvusleping püsiva kohustuse või korduvate kohustuste täitmisele suunatud leping. 

Eesti kohtupraktikas on käenduslepingu kui kestvuslepingu osas asutud erinevatele 

seisukohtadele. Viru Ringkonnakohus on 2004. a lahendis eitanud üldse käenduslepingu kui 

kestvuslepingu võimalikkust, asudes seisukohale, et  kuna käenduse puhul on tegemist 

                                                 
160 P. Dobson, C. M. Schmitthoff. Op cit, p 526.  
161 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 370.  
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tagatisega, millega tagatakse kohustuste täitmist teise isiku võlausaldaja ees ning käenduse 

puhul ei ole tegemist püsiva või korduva kohustuste täitmisega, ei saa käenduslepingut 

käsitleda kestvuslepinguna.162 Vastupidiselt eeltoodule on Tallinna Ringkonnakohus lugenud 

kestvuslepinguks näiteks ka käenduse, mis oli antud laenulepingust tulenevate kohustuste 

täitmise tagamiseks (laenulepingu järgi tuli tagasimakse põhivõla ja intresside osas teha 

ühekordse maksena) ning kus käenduslepingus oli kokku lepitud, et käendusleping kehtib 

kuni laenulepingust tulenevate nõuete täieliku täitmiseni.163 Lisaks eeltoodule on teoreetiliselt 

võimalik käsitlus, mille kohaselt kuna käenduse olemusest tulenevalt on käenduslepingu 

puhul tegemist lepingulise suhtega, mille täitmine on võimalik üksnes läbi teatud ajaperioodi, 

võiks käenduslepingu puhul olla tegemist pigem kestvuslepinguga.164  

 

Riigikohus on asunud seisukohale, et käendusleping on kestvusleping üksnes juhul, kui 

käendus on suunatud määratlemata tulevaste kohustuste käendamisele.165 Seejuures on 

Riigikohus lugenud määratlemata tulevasteks kohustusteks näiteks müügilepingu alusel 

tulevikus esitatava tellimuse alusel tekkiva müügihinna tasumise kohustuse166, samuti 

kasutusrendilepingust tulenevad rentniku kohustused167 ja kapitalirendilepingust  tulenevad 

rentniku kohustused.168  

 

Riigikohus on käenduse kui kestvuslepingu hindamise osas rõhutanud, et kestvusleping on 

püsiva kohustuse või korduvate kohustuste täitmisele suunatud leping. Kestvuslepinguid 

täidetakse pikema aja jooksul, samuti peab käenduse kestvuslepinguks lugemiseks kohustuse 

täitmises esinema mingi korduvus või perioodilisus. Käendusleping võib olla 

kestvuslepinguks üksnes juhul, kui käendatakse mitte konkreetset kohustust, vaid teatavat liiki 

tulevikus tekkivaid kohustusi, eriti pikaajalisest suhtest tulenevaid kohustusi. Riigikohus on 

leidnud, et olukorras, kus käenduslepingu kohaselt vastutab käendaja laenusaaja ja laenuandja 

vahel sõlmitud ühest laenulepingust ja selle lisadest tulenevate laenusaaja kohustuste kohase 

täitmise eest ning laenulepingu järgi tuli leping täita põhivõla ja intresside osas ühekordse 

                                                 
162 ViruRgKo 04.11.2003, 2-2-262/03.  
163 TlnRgKo  26.04.2007, 2-05-21648.  
164 P. Dobson, C. M. Schmitthoff. Op cit, p 526.  
165 RKTKo 12.06.2006, 3-2-1-50-06. 
166 RKTKo 12.06.2006, 3-2-1-50-06.  
167 RKTKo 15.11.2006, 3-2-1-100-06.  
168 RKTKo 29.04.2008, 3-2-1-33-08.  
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maksena, ei ole käenduslepingul tunnuseid, mis võimaldaksid seda kestvuslepinguks 

kvalifitseerida.169  

 

Seejuures on kohalduva seaduse üle otsustamisel oluline, millal käendatav kohustus tekkis. 

Juhul, kui käendatav kohustus tekkis enne võlaõigusseaduse jõustumist, tuleb vaidlus VÕS 

RakS § 12 lg 2170 järgi lahendada tsiviilkoodeksi alusel olenemata sellest, kas konkreetse 

käenduslepingu puhul on tegemist kestvuslepinguga või mitte.171 Samas ainuüksi asjaolu, et 

käenduslepinguga tagatav laen muutus sissenõutavaks pärast võlaõigusseaduse jõustumist ei 

anna alust pidada lepingut kestvuslepinguks ega kohaldada enne võlaõigusseaduse jõustumist 

sõlmitud käenduslepingule võlaõigusseadust.172  

 

Arvestades Riigikohtu senist praktikat tuleb käenduslepingu kui kestvuslepingu olemust 

vajadusel igal konkreetsel juhul eraldi hinnata, kuna see oleneb tagatava kohustuse olemusest 

ning käenduslepingus kokkulepitust. Kuigi käenduslepingu kui kestvuslepingu küsimus on 

seni praktikas tõusetunud eelkõige seoses varasemalt sõlmitud käenduslepingutele 

võlaõigusseaduse ajal kohalduva seaduse problemaatikaga, on sõlmitud käenduslepingu kui 

kestvuslepingu tuvastamine oluline ka käenduslepingu ülesütlemise või sellest taganemise 

võimalikkuse hindamisel, mistõttu ei ole käenduse kui kestvuslepingu küsimus tähtsust 

kaotamas ka tulevikus.  

 

 

 

                                                 
169 RKTKo 07.11.2007, 3-2-1-102-07.  
170 Vastavalt VÕS RakS § 12 lg-le 2 enne 01.07.2002 sõlmitud kestvuslepingutele alates 01.07.2002 
võlaõigusseaduses sätestatu kohaldamine ei välista ega piira lepingupoolte õigusi ja kohustusi, mis on tekkinud 
enne 01.07.2002. Kestvuslepinguga seotud asjaoludele või toimingutele, mis on tekkinud või tehtud enne 1. 
juulit 2002, kohaldatakse senikehtinud seadust. 
171 RKTKo 15.11.2006, 3-2-1-100-06.  
172 RKTKo 07.11.2007, 3-2-1-102-07.  
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2. Käendaja tagasinõue põhivõlgniku vastu 

2.1. Käendaja tagasinõude aluste üldiseloomustus  

Käendusega ollakse nõus teise isiku kohustuse täitmist tagama eelkõige tingimusel, et 

võimaliku käendaja vastu suunatud nõude täitmise korral on käendajal õigus saada 

põhivõlgnikult hüvitust. Sellises olukorras, kus käendaja on täitnud tagatava kohustuse, 

konkureerivad kaks põhimõtet. Ühelt poolt ei saa käendajat, kes vabatahtlikult võttis 

vastutuse põhivõlgniku kohustuse täitmise eest ja täitis tagatava kohustuse, automaatselt 

pidada põhivõlgniku võlausaldajaks. Teisalt kehtib põhimõte, mille kohaselt juhul, kui ühe 

kohustuse eest vastutab kaks või enam isikut ning üks neist täidab kohustuse, tekib tal 

tagasinõue e regress teiste kohustatud subjektide suhtes.173  

 

Tagatava põhikohustuse täitnud käendaja tagasinõue e regress põhivõlgniku vastu võib 

tuleneda järgmistest alustest:  

1) võlausaldaja õiguste üleminek;  

2) põhivõlgniku ja käendaja vaheline sisesuhe;  

3) põhivõlgniku ja käendaja kui solidaarvõlgnike omavaheline sisesuhe.  

 

Võlausaldaja õiguste üleminek kohustuse täitnud käendajale on peamine alus tagatava 

põhikohustuse täitnud käendaja tagasinõudele põhivõlgniku vastu. 

 

Kohustuse täitnud käendaja tagasinõue põhivõlgniku vastu võib tuleneda mitte üksnes 

võlausaldaja õiguste üleminekust, vaid ka käendaja ja põhivõlgniku vahelisest sisesuhtest. 174 

Käenduse andmisel sõlmitakse tavaliselt lisaks põhilepingule ning käenduslepingule veel ka 

leping käendaja ja põhivõlgniku vahel. Selliseks käendaja ja põhivõlgniku vaheliseks 

sisesuhteks on tavaliselt käsundusleping, millega käendaja kohustub käenduslepingut 

sõlmima. Sisesuhtes võidakse kokku leppida käendaja tasu, tagasinõude esitamise tingimused, 

poolte vastastikused kohustused ja muu, mis on käendajale oluline suhetes põhivõlgnikuga 

ning vajadusega kindlustada ennast tagasinõude maksmapaneku võimatusest või raskusest 

tulenevate riskide vastu.175 Kuigi selliseks käenduse aluseks olevaks õigussuhteks, millel 

põhinevad eelkõige käendaja nõuded põhivõlgniku vastu, on tavaliselt käsundusleping, võib 

                                                 
173 G. Andrews, R. Millett. Law of Guarantees. London, 1992, p 255.  
174 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Op cit, lk 226.  
175 A. S. Hartkamp, M. M. Tillema. Op cit, p 206.  
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tegemist olla ka käsundita asjaajamisega, mille korral võib käendaja hüvitamise nõue tuleneda 

kohustuse täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise nõudest (VÕS § 1023). Kui käendaja ja 

põhivõlgniku vaheliseks õigussuhteks on kinkeleping, on kohustuse täitnud käendaja 

tagasinõue kinkelepingu olemusest tulenevalt reeglina välistatud.176  

 

Sisesuhe ja selle olemus määrab, kas ja millistel juhtudel on käendajal pärast tagatava 

kohustuse täitmist õigus pöörata tagasinõue põhivõlgniku vastu.177 Käendaja ja põhivõlgnik 

võivad sisesuhtes nii laiendada kui ka piirata käendaja tagasinõuet. Samuti võib sisesuhtes 

olla muuhulgas kokku lepitud ka põhivõlgniku koheses allumises sundtäitmisele.178 

 

Eelpool nimetatud kaks põhikohustuse täitnud käendaja tagasinõude alust ei välista 

põhivõlgniku ja käendaja kui solidaarvõlgnike omavahelisest suhtest tulenevat kulutuste 

hüvitamise nõuet (VÕS § 69 lg 5). Suurt tähtsust omistatakse sellele tagasinõude alusele 

Hollandi õiguses, kus käendust käsitletakse sisuliselt solidaarkohustuse eriliigina (art 7:850 lg 

3).179   

 

Teoreetiliselt võib põhivõlgniku kohustuse täitnud käendaja põhivõlgniku vastu tagasinõude 

esitada kolmel alusel. Esiteks seadusest tuleneva võlausaldaja õiguste ülemineku alusel, 

teiseks põhivõlgniku ja käendaja vahelise sisesuhte alusel ning kolmandaks solidaarvõlgnike 

omavahelisest suhtest tulenevalt. Käendaja võib tagasinõude esitamisel tugineda nii 

võlausaldaja õiguste üleminekule, sisesuhtele kui ka solidaarvõlgnike omavahelisele suhtele, 

samuti kõigile alustele korraga. Käendaja tagasinõude alused ei välista üksteist, vaid 

täiendavad teineteist ja konkretiseerivad igal üksikul juhul tagasinõude eeldusi ja selle ulatust.  

 

2.2. Võlausaldaja õiguste üleminek kui käendaja tagasinõude alus  

2.2.1. Võlausaldaja õiguste käendajale ülemineku sisu ja tähendus  

Käenduse eesmärgiks on üksnes võlausaldajale täiendava tagatise andmine, mitte aga 

põhivõlgniku tema kohustusest vabastamine, mistõttu läheb käendusega tagatud kohustuse 

                                                 
176 P. Schlechtriem. Op cit, lk 191.  
177 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Kommentar zur Scweizerischen Privatrecht. Obligationenrecht I. Basel, 
1992, art 507, Rn 2.  
178 A. Shahinian. The General Agreement of Indemnity. – E. G. Gallagher (ed). The Law of Suretyship. Illinois, 
1993, p 27-17.  
179 A. S. Hartkamp, M. M. Tillema. Op cit, p 210.  
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täitnud käendajale kohustuse täitmisel üle võlausaldaja nõue põhivõlgniku vastu. Selline 

võlausaldaja nõude üleminek on käenduse kui tagatise olemusest tulenev ja seetõttu erinevate 

riikide käenduse regulatsioonides kajastamist leidnud instituut.  Nii on ka VÕS § 152 lg-s 1,  

BGB § 774 lg-s 1, samuti Prantsuse tsiviilkoodeksi art-s 2029 ja Läti tsiviilkoodeksi art-s 

1704 sätestatud, et käendusega tagatud kohustuse täitnud käendajale läheb üle võlausaldaja 

nõue põhivõlgniku vastu. Seega kindlustab seadus käendaja huvide tagamise sel teel, et laseb 

võlausaldaja nõudel põhivõlgniku vastu käendusega tagatud kohustuse täitnud käendajale üle 

minna, mille alusel käendaja saab hiljem esitada tagasinõude põhivõlgniku kui kohustatud 

isiku vastu. 

 

Võlausaldaja nõude üleminek on tuletatud käendusele kui tagatisele omasest põhimõttest, 

mille kohaselt põhikohustuse täitmine käendaja poolt rahuldab küll võlausaldaja nõude 

põhivõlgniku vastu, kuid ei vabasta põhivõlgnikku kohustuse täitmisest.180 Põhivõlgnik ei pea 

küll enam tegema sooritust võlausaldajale, kelle nõue on käendaja poolt rahuldatud, kuid tal 

peab jääma kohustus käendaja ees, kes täitis tema kohustuse.181  

 

Kuna võlausaldaja põhivõlgniku vastu suunatud nõude üleminek põhikohustuse täitnud 

käendajale tuleneb otseselt seadusest, on tegemist nõude üleminekuga seaduse alusel (cessio 

legis). Vastavalt VÕS § 173 lg-le 2 kohaldatakse seaduse alusel nõude üleminekule nõude 

loovutamise kohta sätestatut. Sellest tulenevalt lähevad vastavalt VÕS § 167 lg-le 1 

käendajale üle ka nõude tagamiseks võlausaldaja kasuks seatud tagatised ja 

kõrvalkohustustest tulenevad õigused. Seega võib laiemas mõttes rääkida mitte üksnes 

võlausaldaja nõude üleminekust, vaid võlausaldaja õiguste üleminekust käendajale.  

 

Praktikas on avaldatud ka seisukohta, et käendaja tagasinõuet ei saa otseselt tuletada 

võlausaldaja õiguste üleminekust põhikohustuse täitnud käendajale, sest kui käendaja on 

võlausaldaja nõude täitnud, on võlausaldaja nõue täitmisega lõppenud ja tal puudub nõue nii 

põhivõlgniku kui ka käendaja vastu ning seega ei ole võimalik enam nõude üleminek. Sellest 

järelduvalt on leitud, et käendaja poolt põhikohustuse täitmisel tekib käendajal iseseisev nõue 

põhivõlgniku vastu. Eriti levinud oli selline seisukoht tsiviilkoodeksi kehtimise ajal, kui leiti, 

et käendajapoolse täitmisega lõpeb võlausaldaja ja põhivõlgniku vaheline võlasuhe ja tekib 

täiesti uus suhe käendaja ja põhivõlgniku vahel. Sellise seisukohaga ei saa nõustuda. Nii on 

                                                 
180 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 305.  
181 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Op cit, lk 226.  
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Tallinna Ringkonnakohus asunud seisukohale, et käendaja poolt põhikohustuse täitmisega ei 

lõpe põhikohustusest tulenevad põhivõlgniku kohustused, sest lugedes põhilepingu 

lõppenuks, ei saa tegelikkuses käendajale üle anda ka võlausaldaja õigusi ja kohustusi –  

sellisel   juhul  lõppeksid  põhilepingu lõppemisel ka võlausaldaja õigused.182 Esiteks on 

seaduses otseselt sätestatud, et kohustuse täitmisel käendaja poolt toimub võlausaldaja nõude 

üleminek (VÕS § 152 lg 1). Teiseks, kui eitada nõude üleminekut seaduse alusel, võib 

ebaõnnestuda tagasinõude teostamine käendaja poolt ning see tooks kaasa käendaja 

positsiooni märkimisväärse halvenemise. Põhikohustust täites käendaja küll rahuldab 

võlausaldaja nõude, kuid kuna käendajal on vaid kohustuse täitmise tagamise funktsioon, 

peab lõppkokkuvõttes kohustuse täitma ikkagi põhivõlgnik. Kuna vastav kohustus on 

tekkinud võlausaldaja ja põhivõlgniku vahelisest võlasuhtest, tuleks siiski pigem asuda 

seisukohale, et tegemist on nõudeõiguse ülemineku, mitte aga iseseisva nõude tekkimisega. 

Seega on käendaja tagasinõue põhivõlgniku vastu otseselt tuletatav võlausaldaja õiguste 

üleminekust põhikohustuse täitnud käendajale.  

 

Võlausaldaja õiguste üleminek käendajale tähendab, et käendatud kohustuse täitnud käendaja 

astub võlausaldaja asemele ja tal on kõik õigused, mis võlausaldajal olid põhivõlgniku vastu. 

Nii on ka Tallinna Ringkonnakohus asunud seisukohale, et kui kohustuse täitmise tagamise 

vahendina on kasutatud käenduse instituuti, lähevad selle realiseerumisel käendajale üle kõik 

võlausaldaja õigused ja kohustused selle kohustuse osas ehk käendajast saab uus võlausaldaja. 

Käendajale lähevad üle kõik käendatud kohustusega seotud võlausaldaja õigused, mis olid 

olemas käendatud kohustuse täitmise hetkel.183 

 

Võlausaldaja õiguste üleminek seaduse alusel tähendab eelkõige, et õiguste üleminek toimub 

automaatselt põhikohustuse täitmisel käendaja poolt ning käendajal on õigus kasutada 

võlausaldaja õigusi kohe peale käendatud kohustuse täitmist.184 Seejuures pole võlausaldaja 

õiguste ülemineku puhul oluline, kas käendaja teadis nende õiguste olemasolust või mitte.185 

Võlausaldaja õigused lähevad käendajale üle ka siis, kui neid pole otseselt üle antud või kui 

registrisse kantavad õigused pole veel käendaja nimele ümber registreeritud.186 

 

                                                 
182 TlnRgKo 04.03.2002, 2-2/190/02. 
183 TlnRgKo 04.03.2002, 2-2/190/02.  
184 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 7.   
185 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 302.  
186 Samas, p 302.  
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Võlausaldaja õiguste üleminek ei sõltu käendaja ja võlausaldaja vahelistest kokkulepetest ega 

rajane neil.187 Vastavalt VÕS § 173 lg-le 1 kehtib nõude üleminekul seaduse alusel nõude 

üleminek senise võlausaldaja tahteavalduseta. Võlausaldaja õiguste käendajale üleminek 

erinebki nõude loovutamisest seetõttu, et õiguste üleminekuks pole vaja sellekohaseid 

kokkuleppeid erinevalt nõude loovutamisest, mis toimub üksnes lepingu alusel.188  

 

Siiski on selleks, et toimuks võlausaldaja õiguste üleminek, vajalik teatud seaduses sätestatud 

eelduste olemasolu. Võlausaldaja õiguste üleminekuks põhikohustuse täitnud käendajale on 

üldjuhul vajalik: 

1) käenduslepingu kehtivus; 

2) põhilepingu kehtivus; 

3) põhivõlgniku kohustuse täitmine käendaja poolt.189  

 

Kirjanduses on avaldatud seisukohta, et võlausaldaja õiguste ülemineku eelduseks saab olla 

eelkõige kohustuse täielik ja lõplik täitmine käendaja poolt. Antud seisukoha kohaselt juhul, 

kui käendaja täidab tagatava kohustuse põhivõlgniku eest osaliselt, siis niikaua, kui kogu 

tagatav kohustus ei ole täidetud, ei lähe võlausaldaja õigused käendajale üle. Käendaja 

omandab võlausaldaja õigused alles kogu käendatud kohustuse täitmisel. Kui käendaja täidab 

käendatud kohustuse üksnes osaliselt, ei lähe võlausaldaja õigused käendajale üle enne, kui 

kogu käendatud kohustus on täidetud, sest vastasel juhul tekiks selle seisukoha alusel 

võlausaldaja huve kahjustav olukord, kus võlausaldajal on küll nõue põhivõlgniku vastu, kuid 

tema õigused on üle läinud kohustuse osaliselt täitnud käendajale.190 Sellise seisukohaga ei 

saa nõustuda. Töö autori arvates tuleb toetada seisukohta, mille kohaselt toimub 

põhikohustuse osalise täitmise korral käendaja poolt võlausaldaja õiguste osaline üleminek. 

Käendatud kohustuse osalise täitmise korral käendaja poolt lähevad käendajale üle 

võlausaldaja õigused üksnes põhinõude käendaja poolt rahuldatud osa suhtes, mistõttu ei 

kahjusta võlausaldaja õiguste osaline üleminek võlausaldaja seisundit. Kui eitada võlausaldaja 

õiguste osalist üleminekut, tekiks olukord, mis oluliselt raskendaks põhikohustust täitva 

käendaja positsiooni.   

 

                                                 
187 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Kommentar zur Scweizerischen Privatrecht. Obligationenrecht I. Basel, 
1992, art 507, Rn 2.   
188 G. J. Bachrach, J. V. Burch. The Surety’s Subrogation Rights. – E. G. Gallagher (ed). The Law of Suretyship. 
Illinois, 1993, p 26-5.   
189 Samas, p 26-3.  
190 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 303. 
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Võlausaldaja õiguste käendajale ülemineku eelduste osas on teatud erisused juhul, kui 

käendaja vastutus pole solidaarne, vaid täiendav põhivõlgniku vastutuse suhtes.191 

Õiguskordades, kus käendajal on põhivõlgniku kõrval täiendav vastutus, lähevad võlausaldaja 

õigused põhikohustuse täitnud käendajale üle üksnes juhul, kui on tõendatud, et põhivõlgnik 

ei täitnud oma kohustust õigeaegselt või nõuetekohaselt. Nii rõhutatakse Belgia tsiviilõiguses, 

et võlausaldaja õigused ei lähe käendajale üle, kui käendaja täitis kohustuse vabatahtlikult, s.t 

et võlausaldaja ei olnud tema vastu hagi esitanud, ning kui samal ajal on tuvastatud, et 

põhikohustuse täitmise hetkel oleks põhivõlgnik ka ise suutnud oma kohustuse täita. Seega 

käendaja täiendava vastutuse korral käendaja poolsel vabatahtlikul täitmisel võlausaldaja 

õigused käendajale üle ei lähe. Käendaja täiendava vastutuse ja sellest tuleneva võlausaldaja 

õiguste ülemineku erisustega rõhutatakse, et põhikohustuse täitmise kohustus on ka tagatise 

olemasolu korral siiski eelkõige põhivõlgnikul.192 Selline regulatsioon sobib hästi käendaja 

täiendava vastutusega, nagu see on Belgias. Käendaja solidaarset vastutust eeldavates 

õiguskordades oleks aga selline regulatsioon käendaja suhtes ebaõiglane.  

 

Võlausaldaja õiguste üleminekul käendajale tekivad võlausaldajal teatud kohustused seoses 

õiguste üleminekuga (VÕS § 168). Nii peab võlausaldaja käendajale üle andma nõuet ja 

kõrvalkohustustest tulenevaid õigusi tõendavad dokumendid, sh  kuuluvad üleandmisele ka 

täitedokumendid. Võlausaldajal on kohustus anda ka teavet nõude teostamise kohta. Lisaks 

peab tagatiste ja kõrvalkohustustest tulenevate õiguste üleminekul võlausaldaja tegema kõik 

vajaliku, et käendaja saaks tagatistest ja kõrvalkohustustest tulenevaid õigusi teostada, sh 

andma välja tema käes oleva pandi eseme.  

 

Võlausaldaja õiguste üleminek välistab põhivõlgniku alusetu rikastumise.193 Samuti välistab 

võlausaldaja õiguste üleminek võlausaldaja õiguse nõuda käendaja poolt juba täidetud 

kohustuse täitmist põhivõlgnikult ja seega ka võlausaldaja võimaluse sel viisil alusetult 

rikastuda.194 Kui võlausaldaja õigused käendajale üle ei läheks, tekiks olukord, kus 

põhivõlgnik allub küll käendaja ja põhivõlgniku vahelise sisesuhte olemasolu korral sellest 

tulenevale tagasinõudele, kuid teised käendatud kohustuse täitmise tagamiseks seatud 

tagatised on seatud võlausaldaja kasuks ja käendajal puudub võimalus rahuldada oma 

                                                 
191 J. Herbots. Contract Law in Belgium. Boston, 1995, p 256.  
192 G. J. Bachrach, J. V. Burch. Op cit, p 26-6.  
193 R. M. Goode. Commercial Law. New York, 1987, p 888.   
194 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 304.  
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tagasinõue põhivõlgniku vastu nende tagatiste arvel. Selline olukord nõrgendaks oluliselt 

käendaja positsiooni.195  

 

Võlausaldaja õiguste üleminek põhikohustuse täitnud käendajale rõhutab käenduse kui 

tagatise olemust. Käendaja poolt põhikohustuse täitmine rahuldab küll võlausaldaja nõude, 

kuid ei ole põhivõlgniku kohustuse lõppemise aluseks. Lõppastmes peab põhikohustuse 

täitmise eest vastutama põhivõlgnik. Võlausaldaja õiguste üleminek põhikohustuse täitnud 

käendajale loob aluse nõude esitamiseks põhivõlgniku vastu. Seega on võlausaldaja õiguste 

ülemineku eesmärgiks eelkõige käendaja põhikohustuse täitmisel tekkinud kulutuste 

hüvitamise lihtsustamine.  

  

2.2.2. Võlausaldaja õiguste käendajale ülemineku ulatus  

Vastavalt VÕS § 152 lg-le 1 läheb käendatud kohustuse täitnud käendajale rahuldatud 

ulatuses üle võlausaldaja nõue põhivõlgniku vastu. Kuna nõude üleminekule seaduse alusel 

kohaldatakse nõude loovutamise kohta sätestatut (VÕS § 173 lg 2), lähevad koos võlausaldaja 

nõudega põhivõlgniku vastu käendajale üle ka nõude täitmise tagamiseks antud tagatised ja 

kõrvalkohustustest tulenevad õigused (VÕS § 167 lg 1). Nii võivad põhikohustuse täitnud 

käendajale üle minna pandiõigused, kinnipidamisõigused, omandireservatsioonist tulenevad 

õigused, õigus intressile ja leppetrahvile, võlausaldaja õigused teiste kaaskäendajate vastu,196 

samuti pankroti- ja täitemenetlusega seotud eesõigused (VÕS § 167 lg 1), õigus teostada 

põhinõude suhtes olemasolevast täitedokumendist tulenevaid õigusi (VÕS § 167 lg 4).   

 

Võlausaldaja õiguste ülemineku tagajärjel koos nõudega üleläinud tagatised kindlustavad 

oluliselt käendaja positsiooni.197 Põhivõlgniku kohustuse täitmine on sageli lisaks käendusele 

tagatud ka teiste tagatistega. Kirjanduses on avaldatud seisukohta, et võlausaldaja kasuks 

seatud tagatised on põhimõtteliselt ühtlasi seatud ka käendaja kasuks.198 Seda kinnitab 

käesoleva töö autori arvates eelkõige see, et käendaja õigust tagatistele tunnustatakse ja 

kaitstakse juba enne põhikohustuse täitmist käendaja poolt. Nii on võlausaldajal kohustus 

mitte vähendada käendatava kohustuse täitmise tagamiseks seatud tagatisi ilma käendaja 

nõuolekuta, kohustus säilitada nende esialgne väärtus ning kohustus mitte koormata tagatisi 
                                                 
195 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 302.  
196 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 507, Rn 2. 
197 B. C. King, M. C. Charles. Effect of Principal’s Filing for Bankruptcy on the Surety’s Right of 
Indemnification. – E. G. Gallagher (ed). The Law of Suretyship. Illinois, 1993, p 31-1.  
198 A. G. Guest et al. Chitty on Contracts. The Law of Contracts. Volume II. London, 1989, p 1389.   
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teiste tehingutega.199 Vastasel juhul võib  käendaja vastavas osas oma kohustusest vabaneda 

(VÕS § 145 lg 5).   

 

Põhikohustuse täitnud käendajale lähevad üle nii need tagatised, mis olid võlausaldaja kasuks 

seatud juba enne käenduslepingu sõlmimist kui ka need tagatised, mis seati kohustuse täitmise 

tagamiseks peale käenduslepingu sõlmimist.200 Käendaja õigust tagatistele ei mõjuta see, et 

seatud tagatis tagab lisaks käendatud põhikohustuse täitmisele ka tulevikus tekkida võivate 

kohustuste täitmist.201 Tagatiste üleminekul pole oluline, kas tagatised on seatud 

põhivõlgniku, käendaja või hoopis kolmanda isiku poolt. Samas on oluline see, et tagatis 

oleks seatud just käendatud kohustuse täitmise tagamiseks. Nii ei teki üldjuhul käendajal 

õigust tagatistele, mis olid seatud kohustuse sellise osa täitmise tagamiseks, mille täitmise eest 

käendaja ei vastutanud202 või mis on seatud võlausaldaja kasuks mõne teise kohustuse 

täitmise tagamiseks.203  

 

Õigus kasutada põhivõlgniku kohustuse täitmise tagamiseks seatud tagatisi tekib käendajal 

siis, kui ta on täitnud käendatud kohustuse. Käendatud kohustuse täitmisel käendaja poolt 

lähevad käendajale üle üldreeglina kõik tagatised, mis olid võlausaldaja kasuks seatud 

käendatud kohustuse täitmise tagamiseks. Nii lähevad vastavalt VÕS § 167 lg-le 1  kohustuse 

täitnud käendajale võlausaldaja nõude üleminekul nõudega koos üle ka nõudega seotud 

tagatised. Nõudega seotud tagatisteks e aktsessoorseteks tagatisteks on tagatised, mis lõpevad 

nõude lõppemisel, mille tagamiseks need on antud. Seejuures lähevad aktsessoorsed tagatised 

kohustuse täitnud käendajale üle automaatselt koos võlausaldaja nõude üleminekuga ning 

need ei vaja spetsiaalset ülekandmist. Samuti eeldatakse, et nõude üleminekuga antakse üle ka 

nõudega mitteseotud tagatised (VÕS § 167 lg 1). Nõudega mitteseotud e 

mitteaktsessoorseteks tagatisteks on tagatised, mille lõppemine ei ole seotud nõude 

lõppemisega, mille tagamiseks need on seatud (VÕS § 167 lg 2). Mitteaktsessoorsed tagatised 

ei lähe automaatselt üle põhikohustuse täitnud käendajale. Põhikohustuse täitmisel käendaja 

poolt tekib võlausaldajal kohustus tagada mitteaktsessoorsete tagatiste üleminek 

põhikohustuse täitnud käendajale204, millest tuleneb käendaja õigus nõuda mitteaktsessoorsete 

                                                 
199 A. G. Guest et al. Op cit, p 1389.  
200 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 309.  
201 Samas, p 305.  
202 Samas, p 305.  
203 Samas, p 311.  
204 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 396.  
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tagatiste üleandmist. Mitteaktsessoorsetest tagatistest (hüpoteek, registerpant) tulenevad 

õigused vajavad tehingulist ülekandmist.205  

 

Tagatiste ülemineku osas oldi pikka aega seisukohal, et kohustuse täitnud käendajale lähevad 

üle üksnes tagatised, mis pole enne käendaja poolset põhikohustuse täitmist rahuldatud. 

Sellise seisukoha alusel tekkis olukord, kus käendajale läks küll üle nõue põhivõlgniku vastu, 

kuid talle ei läinud üle võlausaldaja õigused kohustuse täitmise tagamiseks seatud tagatiste 

arvel saadu suhtes. Uuema seisukoha kohaselt lähevad kohustuse täitnud käendajale üle ka 

tagatiste rahuldamisel saadud vahendid.206 Viidatud seisukohaga tuleb nõustuda – 

võlausaldaja poolt realiseeritud tagatistest saadu peaks kergendama käendaja kui uue 

võlausaldaja olukorda. Tagatistest saadud vahendite mitteülemineku korral tooks see kaasa 

võlausaldaja alusetu rikastumise.  

 

Võlausaldaja õiguste üleminekul tuleb järgida põhimõtet, et võlausaldaja õiguste üleminek ei 

kahjustaks võlausaldajat. Selline põhimõte on otseselt seaduses sätestatud Saksamaal, kus 

BGB § 774 lg 1 kohaselt ei või võlausaldaja õiguste üleminekut maksma panna võlausaldaja 

kahjuks. Selline põhimõte ei kaitse võlausaldajat majanduslike kahjude eest üldiselt, vaid 

kaitseb võlausaldaja huve just õiguste üleminekul käendajale. Võlausaldaja huvide kaitse on 

eriti vajalik olukordades, kus käendaja on täitnud üksnes osa kogu põhivõlgniku kohustusest 

ja kus käendaja poolse täitmise korral läheb seetõttu käendajale üle üksnes osa võlausaldaja 

õigustest proportsionaalselt käendaja poolt rahuldatud osaga.207  

 

Eriti teravalt tõusetub võlausaldaja huvide kaitse vajadus siis, kui käendatud kohustus oli 

tagatud ka teiste tagatistega. Käendajale, kes täitis üksnes osa tagatavast põhikohustusest, 

lähevad proportsionaalselt vastavalt käendaja poolt rahuldatud põhinõude osale üle 

võlausaldaja õigused teistele tagatistele, mis tagasid käendatud põhikohustust.208 Tegemist on 

nõude osalise loovutamisega, mille puhul võlausaldajale jääb vastavalt VÕS § 167 lg-le 5 

käendajale üleminemata jäänud nõude osa rahuldamise eesõigus, samuti eesõigus tagatistele 

ja kõrvalkohustustest tulenevatele õigustele. Eesõiguse instituut on sätestatud ka Common 

Frame of Reference mudelseaduse art IV.G. – 2:113 lg-s 2. Samas puudub sarnane säte Saksa 

õiguses, kus käendaja poolt põhikohustuse osalise täitmise tagajärjed on jäetud teooria 

                                                 
205 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 10.  
206 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 306.  
207 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 11.  
208 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 305. 
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lahendada.209 Eesõiguse instituut teeb võlausaldaja huve kahjustamata võimalikuks 

võlausaldaja õiguste osalise ülemineku põhikohustuse osaliselt täitnud käendajale. Olukorras, 

kus käendaja täidab osa põhikohustusest ja rahuldab sellega osaliselt võlausaldaja nõude, 

mille täitmise tagamiseks on lisaks käendusele seatud ka nt pandiõigus, lähevad 

põhikohustuse osaliselt täitnud käendajale üle võlausaldaja nõue käendaja poolt rahuldatud 

ulatuses ning sellega seotud õigused, sh pandiõigus. Nii käendajal kui ka võlausaldajal õigus 

nõuda põhivõlgnikult põhikohustuse täitmist, kuid võlausaldajal on eesõigus oma nõude 

rahuldamiseks. Käendaja poolt täitmata jäänud nõude osa rahuldamise eesõigus tähendab 

võlausaldaja õigust rahuldada oma nõue esmajärjekorras. Võlausaldaja eesõigus tagatistele 

tähendab, et pandiõiguse realiseerimisest saadud raha arvel on võlausaldajal õigus esimeses 

järjekorras rahuldada oma nõue põhivõlgniku vastu ning käendajal on üksnes pärast 

võlausaldaja nõude täielikku rahuldamist õigus tagatise arvel saadud rahast rahuldada oma 

tagasinõue põhivõlgniku vastu.210  

 

Võlausaldaja õiguste üleminekul läheb lisaks tagatistele käendajale üle ka õigus intressile ja 

leppetrahvile. Seejuures tekib käendajal vastavalt VÕS § 173 lg-le 5 õigus kokkulepitud 

intressile ja leppetrahvile üksnes ulatuses, mis on tekkinud peale võlausaldaja nõude 

üleminekut. Seejuures läheb käendajale üle mitte üksnes õigus seaduse alusel tekkinud 

intressile, vaid ka õigus nõuda põhilepingust tulenevat intressi.211 Nii on ka Riigikohus oma 

otsuses välja toonud, et käendajale lähevad üle kõik võlausaldaja õigused, sh ka õigus saada 

põhivõlgniku ja endise võlausaldaja vahel täitmise tagamise vahendina kokku lepitud 

leppetrahvi ning viivist võlgnikupoolse kohustuse täitmisega viivitamise eest.212  

 

Sama seisukohta on järginud ka Tallinna Ringkonnakohus leides, et kohustuse täitnud 

käendajal peavad säilima samad õiguslikud vahendid põhivõlgniku distsiplineerimiseks kui 

võlausaldajal. Vastasel juhul on põhilepingu tingimused siduvad üksnes käendajale, sest 

juhul, kui põhivõlgnik kohustust ei täida, vastutab käendaja küll samaväärselt 

põhivõlgnikuga, kuid viimane käendaja ees põhilepingu tingimuste kohaselt ei vastuta. 

Kohustuse täitnud käendaja ei tohi sattuda halvemasse olukorda kui esialgne võlausaldaja või 

mõni muu kolmas isik, kes täidab kohustuse põhivõlgniku eest. 213  

                                                 
209 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 11. 
210 H. Brox. Besonderes Schuldrecht. München, 1999, S 261.  
211 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 9.  
212 RKTKo 18.06.2002, 3-2-1-89-02.  
213 TlnRgKo 04.03.2002, 2-2/190/02.  
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Võlausaldaja õiguste üleminekul tekib käendajal vastavalt VÕS § 167 lg-le 4 ka õigus 

teostada nõude suhtes olemasolevast täitedokumendist tulenevaid õigusi. Samuti, kui 

põhivõlgniku ja võlausaldaja vahelises kohtumenetluses on jõustunud kohtuotsus, kehtib see 

ka põhikohustuse täitnud käendaja suhtes (VÕS § 169 lg 3). Lisaks läheb käendajale üle 

kaaskäendajate osas tehtud kohtuotsuse alusel väljamõistetu, v.a juhul, kui kohustuse täitnud 

käendaja oli üks kostjatest.214  

 

Käendajale üleminevate võlausaldaja õiguste ulatus sõltub suures osas konkreetsest 

õiguslikust olukorrast. Põhikohustuse täitmise tagamiseks seatud tagatiste ja nende arvel 

saadu, samuti kõrvalkohustustest tulenevate õiguste üleminek vastavalt käendaja poolt 

rahuldatud võlausaldaja nõude ulatusele tagavad käendaja kui tagatise andja huvide piisava 

kaitstuse hilisema põhivõlgniku vastu suunatud tagasinõude teostamisel. Käendaja poolt 

põhikohustuse osalise täitmise korral rõhutab eesõiguse instituut võlausaldaja kui põhilepingu 

järgse õigustatud isiku nõude eelistatust ning tagab võlausaldaja õiguste osalisel üleminekul 

põhikohustuse täitnud käendajale ka võlausaldaja huvide kaitstuse.  

 

2.2.3. Võlausaldaja õiguste käendajale ülemineku piirangud  

Võlausaldaja õiguste üleminek seaduse alusel tähendab ühtlasi ka seda, et õiguste üleminekut 

ei saa täielikult välistada. Nii on Saksa õiguskirjanduses leitud, et kuigi grammatilise 

tõlgenduse kohaselt on võlausaldaja õiguste üleminekut sätestav norm dispositiivne norm, 

tuleb antud normi teleoloogiliselt tõlgendades siiski asuda seisukohale, et võlausaldaja õiguste 

üleminekut käendajale ei saa kokkulepetega välistada, kuna see ei ole kooskõlas käenduse 

olemusega, muutes käendaja vastutuse sellisel juhul sarnaseks garantiist tuleneva vastutuse 

või kohustusega ühinemisega. Võlausaldaja õiguste ülemineku täielik välistamine pole seega 

lubatav.215 Samasugusele seisukohale saab asuda töö autori arvates ka tuginedes VÕS § 142 

lg-le 6, mille kohaselt kokkulepe, millega kaldutakse käendaja kahjuks kõrvale käenduse 

regulatsioonis sätestatust, on tühine. Pole kahtlustki, et võlausaldaja õiguste ülemineku 

välistamine halvendab käendaja olukorda võrreldes seaduses sätestatuga. Seega on 

võlausaldaja õiguste käendajale üleminekut välistav kokkulepe tühine.  

 

                                                 
214 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 311.  
215 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 14.  
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Erinevalt võlausaldaja õiguste üldisest üleminekust käendajale, mida valdava seisukoha alusel 

täielikult välistada ei saa, on Saksa õiguskirjanduses asutud seisukohale, et võlausaldaja 

õiguste üleminekul põhikohustuse täitnud käendajale võib põhikohustuse täitmise tagamiseks 

seatud tagatiste üleminekut käendajale siiski piirata. Nii võib võlausaldaja põhinõude täitmise 

suhtes tagatise seadmisel kokku leppida, et konkreetne tagatis või õigus tagatise arvel saadu 

suhtes põhikohustuse täitnud käendajale üle ei lähe.216 Samas pole põhikohustuse täitnud 

käendajale üleminevate õiguste, sh tagatiste ülemineku piiramise lubatavus üldlevinud. 

Šveitsi  tsiviilõiguses on põhikohustuse täitnud käendajale üleminevate võlausaldaja õiguste, 

sh tagatiste ülemineku piiramine otseselt välistatud.217 Ka Common Frame of Reference 

mudelseaduse art IV.G. – 2:113 lg 3 alusel ei saa tagatiste üleminekut põhikohustuse täitnud 

käendajale kokkulepetega piirata ega välistada. Võlaõigusseaduse käenduse ja nõuete 

ülemineku regulatsiooni analüüsides on töö autori arvates võlaõigusseaduse alusel siiski 

võimalik kokkuleppega tagatiste üleminekut käendajale piirata või välistada. Nagu ka 

eelnevalt mainitud, välistab VÕS § 142 lg 6 seaduses käenduse kohta sätestatust käendaja 

kahjuks sõlmitud kokkulepete kehtivuse, seades selliselt esiplaanile käendaja huvide kaitse. 

Samas ei hõlma VÕS § 142 lg 6 kaitseala nõude loovutamise kohta sätestatut. Vastavalt VÕS 

§ 167 lg-le 8 ei välista ega piira õiguste ülemineku kohta sätestatu võlausaldaja ja 

põhivõlgniku või tagatise andnud isiku vahel tagatise ülemineku välistamise või piiramise 

kohta sõlmitud kokkulepete kehtivust. Nii võivad pooled tagatiskokkuleppes kokku leppida, 

et pant tagab üksnes võlausaldaja nõudeid ja võlausaldaja õiguste ülemineku korral 

põhikohustuse teostanud käendajale on pandiõiguse teostamine  käendaja  poolt  välistatud.218  

Eeltoodust  tulenevalt  tuleb  asuda  seisukohale,  et kokkulepped tagatiste käendajale 

ülemineku piiramise või välistamise suhtes on sarnaselt Saksa õigusele kehtivad ka 

võlaõigusseaduse kontekstis.   

 

Põhinõude tagamiseks seatud tagatiste käendajale ülemineku piiramise või välistamise 

kokkulepete lubatavus on eelkõige küsimus käendaja huvide kaitse ja lepinguvabaduse 

põhimõtte vahekorrast. Kõigi põhikohustuse täitmise tagamiseks seatud tagatiste üleminek 

käendajale kaitseb eelkõige käendaja huve. Samas piirab vastavate kokkulepete siduvuse 

välistamine  lepinguvabaduse põhimõtet. Ühelt poolt tuleb loomulikult kaitsta käendaja kui 

isiklikult põhikohustuse täitmise eest vastutava isiku õigusi. Samas on vaieldav, kas asjaolu, 

                                                 
216 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 10. 
217 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 507, Rn 19. 
218 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 396. 
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et sama põhinõuet tagatakse lisaks teistele tagatistele ka käendusega, on piisav alus 

lepinguvabaduse piiramiseks olukorras, kus tunnustatakse erinevate tagatiste andjate võrdsust. 

Töö autori arvates tuleb pigem tunnustada tagatiskokkuleppe poolte vabadust piirata või 

välistada tagatise üleminekut põhikohustuse täitnud käendajale.  

 

Samas võib alati kokku leppida, et käendajale läheb kohustuse täitmisel üle rohkem õigusi, 

kui seaduses on sätestatud. Šveitsi tsiviilõiguses on otseselt seaduses sätestatud, et käendajale 

üleminevate õiguste hulka kokkuleppega vähendada ei saa. Käendajale üleminevate õiguste 

hulka saab kokkulepetega üksnes laiendada.219 Samas ainuüksi see, et käendaja täidab rohkem 

kui ta käenduslepingu alusel kohustus, ei suurenda võlausaldaja õiguste ülemineku hulka. 

Käendaja vastutust ületava osa suhtes tekib tagasinõue kas põhivõlgniku vastu põhivõlgniku 

ja käendaja vahelisest kokkuleppest või võlausaldaja vastu alusetust rikastumisest 

tulenevalt.220  

 

Lisaks sellele võib võlausaldaja õiguste üleminek käendajale olla osaliselt välistatud juhul, 

kui käendaja ei esita võlausaldaja nõudele vastuväiteid, mis põhivõlgnikul olid võlausaldaja 

vastu. Vastuväidete mitteesitamine ei pruugi võlausaldaja õiguste üleminekut täielikult 

välistada, kuid võib seda osaliselt siiski teha. Selline käendaja õigus ja kohustus kasutada 

põhivõlgnikule kuuluvaid vastuväiteid tuleneb sellest, et aktsessoorsuse põhimõttest järeldub, 

et võlausaldaja ei saa esitada nõuet käendaja vastu ja käendaja ei pea täitma kohustust 

võlausaldaja ees juhul, kui põhivõlgnik ei olnud kohustatud võlausaldaja ees põhikohustust 

teatud ulatuses täitma.221 Võlausaldaja õiguste üleminek ei ole põhivõlgnikule kuuluvate 

vastuväidete mittekasutamise tõttu välistatud juhul, kui käendaja ei olnud teadlik 

põhivõlgniku vastavate vastuväidete olemasolust (VÕS § 152 lg 2).  

 

Võlausaldaja õiguste üleminek on välistatud juhul, kui käendusleping on tühine. 

Käenduslepingu tühisuse korral puudub alus põhikohustuse täitmiseks käendaja poolt ja 

võlausaldaja on kohustatud käendaja poolt saadu tagasi täitma vastavalt alusetu rikastumise 

sätetele ning käendaja ei omanda sellisel juhul ka võlausaldaja nõuet ega sellega seotud õigusi 

põhivõlgniku vastu.222 Samas kui käendusleping on tühine üksnes seadusest või tehingust 

tuleneva vorminõude järgimata jätmise tõttu, loetakse käendaja poolse täitmise korral selline 

                                                 
219 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 507, Rn 20.  
220 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 14.  
221 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Op cit, lk 224.  
222 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 6.  
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käendusleping vaatamata vormiveale kehtivaks (VÕS § 144 lg 3) ning võlausaldaja õigused 

lähevad põhikohustuse täitnud käendajale üle.  

 

Võlausaldaja õiguste ülemineku üldised piirangud on äärmiselt väheulatuslikud ja 

harvaesinevad, mistõttu võlausaldaja õiguste üleminek põhikohustuse täitnud käendajale on 

peaaegu alati tagatud. Peamine problemaatika seondub põhinõude täitmise tagamiseks seatud 

teiste tagatiste käendajale ülemineku piiramise või välistamise lubatavusega. Paljuski on see 

küsimus erinevate isikute huvide kaitsmise vajadusest.  Kuigi võlausaldaja õiguste ülemineku 

eesmärgiks on käendaja poolt põhikohustuse täitmisel tekkinud kulutuste hüvitamise 

lihtsustamine ja seega eelkõige käendaja huvide kaitse, tuleb käendaja õiguste kaitse kõrval 

aktsepteerida tagatiskokkuleppe poolte õigust määrata seatud tagatise saatust. 

 

2.3. Käendaja tagasinõude tekkimise eeldused   

Põhikohustuse täitnud käendaja tagasinõude tekkimiseks on vajalik teatud eelduste olemasolu. 

Olenevalt käendaja tagasinõude tekkimise eeldusest võib nende puudumisel olla takistatud 

kas tagasinõude tekkimine või selle esitamine põhivõlgniku vastu. Samuti peavad tagasinõude 

tekkimiseks puuduma tagasinõude tekkimist välistavad piirangud.   

 

Selleks, et käendajal tekiks tagasinõue põhivõlgniku vastu, peavad nii põhileping, millest  

tuleneb  käendatav  kohustus,  kui ka käendusleping olema kehtivad. Kehtivad peavad olema 

seejuures kindlasti mõlemad tehingud, sest tagamiseesmärgi tõttu on käendus ja põhikohustus 

omavahel seotud.223 Kui põhileping on tühine ja tagatavat nõuet ei eksisteeri, ei teki ka 

käenduskohustust ning käendaja ei ole sel juhul vastutav põhivõlgniku kohustuse täitmise 

eest. Seega tagasinõuet ei teki, kui leping, millest tulenes käendatud kohustus, on tühine. 

Seejuures tehingute tühisuse alus üldjuhul tähtsust ei oma.224  

 

Tagasinõude tekkimise eelduseks on ka käenduslepingu kehtivus. Samas käenduslepingu 

tagantjärele tühistamise korral on välistatud ka käendaja tagasinõue, kuigi põhikohustuse 

täitmise ajal võis käendusleping veel formaalselt kehtiv olla. Kui käendusleping tühistatakse, 

on see tühine algusest peale ja seega ei olnud ka käendajal kohustust võlausaldaja ees. 

Käendajal, kes on siiski tühistatud käenduslepingu järgi võlausaldajale tasunud, on võimalus 

                                                 
223 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Op cit, lk 223.   
224 E. A. Cyxaнoв. Op cit, cтр 71.  
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esitada alusetust rikastumisest tulenev nõue võlausaldaja vastu. Samuti, kui käenduslepingu 

sõlmimise aluseks oli käendaja ja põhivõlgniku vaheline käsundusleping, on käendajal õigus 

nõuda kantud kulutuste hüvitamist sisesuhtest tulenevalt.225  

 

Tagasinõude tekkimiseks on vajalik põhikohustuse täitmine ja seeläbi võlausaldaja nõude 

rahuldamine käendaja poolt, mille tulemusena lähevad käendajale üle võlausaldaja õigused, 

sh ka tagasinõue põhivõlgniku vastu. Võlausaldaja nõude rahuldamisena vaadeldakse 

eelkõige tasumist, kuid ka tasaarvestamist käendaja nõudega võlausaldaja vastu.226  

 

Käendaja võib käenduslepingust tuleneva kohustuse täita igal ajal. Samas on tagasinõude 

esitamise eelduseks põhilepingust tuleneva kohustuse sissenõutavaks muutumine.227 Kui 

käendaja täidab tagatava kohustuse enne kohustuse täitmise tähtpäeva, tekib tal tagasinõude 

esitamise õigus siiski alles siis, kui nimetatud kohustus on muutunud sissenõutavaks (VÕS § 

151 lg 1). See on ka mõistetav, sest see, et käendaja täidab põhivõlgniku kohustuse, ei tohi 

halvendada põhivõlgniku olukorda. 

 

Seega peab tagasinõude tekkimiseks ja selle esitamiseks põhivõlgniku vastu olema täidetud 

eelkõige neli eeldust:  

1) käenduslepingu kehtivus;  

2) põhilepingu kehtivus;  

3) põhivõlgniku kohustuse täitmine käendaja poolt;  

4) põhikohustuse sissenõutavus.  

 

Tagasinõude aluste ja eelduste olemasolul võib tagasinõude tekkimine siiski teatud juhtudel 

välistatud olla. Sellised tagasinõude tekkimise piirangud võivad tuleneda nii seadusest, 

tagatava kohustuse olemusest kui ka käendaja ja põhivõlgniku vahelisest õigussuhtest. 

 

Põhikohustuse täitmise kohustus lasub eelkõige põhivõlgnikul. Kuid vastavalt VÕS § 151 lg-

le 2 võib käendaja sissenõutavaks muutunud põhikohustuse täita igal ajal. Seetõttu võib 

tekkida olukord, kus nii põhivõlgnik kui ka käendaja täidavad põhikohustuse.  

 

                                                 
225 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 507, Rn 9.  
226 Samas, art 507, Rn 10. 
227 A. G. Guest et al. Op cit, S 1383.  
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Põhikohustuse topelttäitmise vältimiseks on käendajal, kes tagatava kohustuse täidab, 

kohustus sellest põhivõlgnikule teatada. Nii on vastavalt VÕS § 147 lg-le 1 käendajal 

kohustus teatada põhivõlgnikule kohustuse täitmisest. Juhul, kui käendaja omapoolsest 

täitmisest ei teata ja põhivõlgnik täidab sama kohustuse, ei ole käendajal tagasinõuet 

põhivõlgniku vastu, kui põhivõlgnik ei teadnud ega pidanudki teadma, et käendaja on 

kohustuse täitnud (VÕS § 147 lg 2). Teatamiskohustus ei kehti seejuures mitte üksnes 

käendatava kohustuse põhisumma kohta, vaid teatama peab ka intresside ja muude 

kõrvalkohustuste täitmisest.228  

 

Venemaa tsiviilkoodeksi § 366 kohaselt on tagatava põhikohustuse täitmisest kohustatud 

teineteisele teatama nii käendaja kui ka põhivõlgnik. Kui põhivõlgnik on oma 

teatamiskohustust rikkunud ja käendaja täidab hiljem sama kohustuse, on käendajal õigus 

esitada alusetust rikastumisest tulenev nõue võlausaldaja vastu või tagasinõue põhivõlgniku 

vastu. Käendaja tagasinõude korral on põhivõlgnikul omakorda õigus nõuda enda poolt 

täidetu tagastamist võlausaldaja poolt tulenevalt alusetust rikastumisest.229 Ka Läti 

tsiviilkoodeksi kohaselt on põhikohustuse täitmisest teatamiskohustus nii käendajal kui ka 

põhivõlgnikul (art 1709). Kui teatamiskohustust rikub põhivõlgnik ja käendaja täidab hiljem 

sama kohustuse, on käendajal nõue üksnes põhivõlgniku vastu. Kui teatamiskohustust rikub 

käendaja ja põhivõlgnik samuti täidab hiljem põhikohustuse, ei ole käendajal enam 

tagasinõuet põhivõlgniku vastu, vaid ta saab esitada üksnes võlausaldaja vastu alusetust 

rikastumisest tuleneva nõude. Samasugune regulatsioon oli ette nähtud ka Eesti 1940. a 

tsiviilseadustiku eelnõus (§ 1565).  

 

Valdavalt on erinevates käenduse regulatsioonides ette nähtud siiski üksnes käendaja 

kohustus teatada omapoolsest põhikohustuse täitmisest (Šveitsi tsiviilkoodeksi art 508 lg 1, 

Prantsuse tsiviilkoodeksi art 2031 lg 1, Hollandi tsiviilkoodeksi art 7:867 lg 1, Quebeci 

tsiviilkoodeksi art 2358 lg 1). See on ka mõistetav, sest käendaja poolne täitmine ei lõpeta 

põhivõlgniku kohustust ega vabasta teda täitmiskohustusest, samas on käendaja poolt 

põhikohustuse täitmisega seotud nõudeõiguse üleminek võlausaldajalt käendajale ja käendaja 

astumine võlausaldaja asemele.  

 

                                                 
228 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 508, Rn 1.  
229 E. A. Cyxaнoв. Op cit, cтр 78.  
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Teatamiskohustuse puhul on tegemist käendaja täiendava kohustusega. Kui käendaja ei teata 

põhivõlgnikule kohustuse täitmisest, riskib ta sellega, et tal ei teki tagasinõuet põhivõlgniku 

vastu juhul, kui ka põhivõlgnik on kohustuse täitnud.230 Põhivõlgniku vastu tagasinõude 

tekkimise välistamine on igati mõistetav, sest põhikohustuse täitmise koormus lasub eelkõige 

põhivõlgnikul ja kui põhivõlgnik ei teadnud ega pidanudki teadma põhikohustuse täitmisest 

käendaja poolt ja sellega seonduvast võlausaldaja õiguste üleminekust, siis loetakse vastavalt 

VÕS § 169 lg-le 1, et põhivõlgnik oma kohustuse täitnud õigustatud isikule.  

 

Teatamiskohustuse täitmiseks pole seaduses kindlat korda ette nähtud. Põhikohustuse 

täitmisest tuleb teatada viivitamata peale kohustuse täitmist, nii nagu seda heas usus 

tegutsedes eeldada võiks.231 Kuigi teatamiskohustuse osas pole seaduses mingeid 

vorminõudeid ette nähtud, tuleks töö autori arvates teatamise viisi puhul kindlasti arvestada 

ka sellega, et hilisema võimaliku vaidluse korral lasub teatamiskohustuse täitmise 

tõendamiskoormus käendajal.  

 

Kui käendaja jätab teatamiskohustuse täitmata ja põhivõlgnik täidab sama kohustuse, kaotab 

käendaja tagasinõude põhivõlgniku vastu. Samas on käendaja tagasinõue välistatud üksnes 

juhul, kui põhivõlgnik ei teadnud ega pidanudki teadma käendaja poolsest täitmisest. Kui 

põhivõlgnik teadis või oleks pidanud teadma põhikohustuse täitmisest käendaja poolt ja siiski 

täidab sama kohustuse, ei ole tagasinõue ka käendaja poolse mitteteatamise korral välistatud. 

Tagasinõue on teatamiskohustuse rikkumise tõttu välistatud üksnes juhul, kui lisaks 

käendajale täidab põhikohustuse ka põhivõlgnik ja kui eksisteerib põhjuslik seos 

topelttäitmise ja teatamiskohustuse rikkumise vahel.232  

 

Kui käendaja on tagasinõude teatamiskohustuse rikkumise tõttu kaotanud, ei välista see 

käendaja poolt alusetust rikastumisest tuleneva nõude esitamist võlausaldaja vastu (VÕS § 

147 lg 2), kui seadusest tulenevad alusetu rikastumise eeldused on täidetud.233  

 

Samas võib tekkida olukord, kus käendaja ja põhivõlgnik täidavad kohustuse üheaegselt. Nii 

jõudis Venemaa Ülemkohtusse juhtum, kus võlausaldaja esitas nõude põhivõlgniku vastu, 

kuid kuna viimane kohustust kohe ei täitnud, esitas võlausaldaja nõude ka käendaja vastu. 

                                                 
230 E. A. Cyxaнoв. Op cit, cтр 78.  
231 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 508, Rn 2. 
232 Samas, art 508, Rn 3. 
233 Samas, art 508, Rn 3. 
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Käendaja teatas põhivõlgnikule, et tema vastu on esitatud käenduslepingust tulenev nõue. 

Põhivõlgnik tahtis käendajat vastutusest vabastada ja otsustas kohustuse ise täita. Samal ajal 

oli põhikohustuse täitnud aga ka käendaja. Käendaja esitas hagi põhivõlgniku vastu. 

Ülemkohus leidis, et käendaja on kohustatud põhivõlgnikule kui kohustatud isikule teatama 

omapoolsest kohustuse täitmisest, vastasel juhul on tema tagasinõue kohustuse täitnud 

põhivõlgniku vastu välistatud. Juhul, kui käendaja teatab küll viivitamata omapoolsest 

täitmisest, kuid põhivõlgnik on selleks ajaks samuti kohustuse täitnud, saab käendaja esitada 

võlausaldaja vastu alusetust rikastumisest tuleneva nõude, samuti säilib käendajal sellises 

olukorras tagasinõue ka põhivõlgniku vastu.  Ülemkohus asus seisukohale, et käendajale tuleb 

sellises olukorras tagada võimalus valida kahe kaitseviisi vahel ning seega on käendajal õigus 

esitada alusetust rikastumisest tulenev nõue võlausaldaja vastu või tagasinõue põhivõlgniku 

vastu.234  

 

Venemaa tsiviilõiguses, kus põhikohustuse täitmisest teatamise kohustus lasub lisaks 

käendajale ka põhivõlgnikul ja kus põhivõlgniku poolt teatamiskohustuse rikkumise õigusliku 

tagajärjena on seaduses ette nähtud käendaja tagasinõue põhivõlgniku vastu, on käendaja 

valikuvõimalus eelpool kirjeldatud olukorras mõistetav. Võlaõigusseaduse kontekstis, kus 

kohustuse täitnud põhivõlgnikul pole kohustust teatada põhikohustuse täitmisest, tuleks asuda 

seisukohale, et põhikohustuse hilisemal täitmisel käendaja poolt on käendajal üksnes alusetust 

rikastumisest tulenev nõue võlausaldaja vastu (VÕS § 147 lg 2). Loomulikult võib 

põhivõlgniku teatamiskohustuse tuletada hea usu põhimõttest, kuid võlaõigusseadus ei seo 

põhivõlgniku kohustuse täitmisest mitteteatamist õiguslike tagajärgedega käendaja 

tagasinõude suhtes. Olukorras, kus põhivõlgnik täidab kohustuse ja käendaja täidab hiljem 

sama kohustuse või kui põhikohustus täidetakse sisuliselt üheaegselt, tuleb töö autori arvates 

eitada käendaja tagasinõude tekkimist põhivõlgniku vastu, kuna põhivõlgniku poolt 

põhikohustuse täitmisega lõpeb põhikohustus ja käenduse aktsessoorsusest tulenevalt ka 

käendus (VÕS § 153 lg 1 p 1) ning käendajal on seetõttu üksnes alusetust rikastumisest 

tulenev nõue võlausaldaja vastu.  

 

Käendaja tagasinõuet põhivõlgniku vastu ohustab ka tagasinõude aegumine. Tsiviilkoodeksi 

kehtimise ajal leiti, et käendaja poolse põhikohustuse täitmisega lõpeb võlausaldaja ja 

põhivõlgniku vaheline võlasuhe ja tekib täiesti uus suhe käendaja ja põhivõlgniku vahel, 

                                                 
234 A. П. Сергеев (Cocт). Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. Москва, 1999, стр 257.  
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mistõttu algab ka aegumise tähtaeg uuesti.235 Nimetatud seisukohaga ei saa nõustuda – 

käendaja poolt nõude täitmise korral on tegemist nõudeõiguse üleminekuga, mitte aga 

iseseisva nõude tekkimisega. Seega ei alga nõude üleminekuga ka uus aegumistähtaeg. 

Aegumistähtaeg algab juba hetkest, mil põhivõlgnik oma kohustust rikkus ning nõude 

ülemineku hetkeni võib kuluda aega (nt põhivõlgnikule meeldetuletuse tegemine, 

põhivõlgnikule nõude esitamine, käendaja poolt põhikohustuse täitmine jne).  

 

Käendaja tagasinõude aegumisele kohaldatakse VÕS §-s 70 sätestatut (VÕS § 152 lg 1). 

Üldreeglina aegub tagasinõue samal ajal, kui oleks aegunud võlausaldaja nõue põhivõlgniku 

vastu. Kuid siiski ei aegu käendaja tagasinõue enne kuue kuu möödumist päevast, mil 

käendaja põhikohustuse täitis või  tema vastu hagi esitati. VÕS §-s 70 sätestatud tagasinõude 

aegumise reegleid kohaldatakse ka kulutuste hüvitamise nõudele, samuti siis, kui käendaja 

esitab tagasinõude käsundita asjaajamisest või alusetust rikastumisest tulenevalt.  

 

Kuna võlausaldaja õiguste üleminekust tulenev tagasinõue ning käendaja ja põhivõlgniku 

vahelisest sisesuhtest tulenev tagasinõue eksisteerivad paralleelselt, kergendab võlausaldaja 

õiguste üleminekust tuleneva tagasinõude aegumise korral käendaja positsiooni käendaja ja 

põhivõlgniku vahelisest sisesuhtest tulenev tagasinõue. Juhul, kui käendaja ja põhivõlgniku 

vahelise võlasuhte puhul on tegemist käsunduslepinguga, võib käendaja põhivõlgniku vastu 

esitada käsunduslepingu täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise nõude (VÕS § 628 lg 2). See 

nõue tekib alles käendaja poolt põhikohustuse täitmise hetkest ning selle aegumistähtaeg on 

TsÜS § 146 lg 1 alusel kolm aastat.  

 

Käendaja  tagasinõue  on  välistatud,  kui  käendaja  täidab  mittetäieliku kohustuse. Kui 

põhilepingust tulenev kohustus on mittetäielik, on ka selle täitmist tagav käenduslepingust 

tulenev käendaja kohustus vastavalt VÕS § 4 lg 2 p-le 3 mittetäielik. Mittetäielikku kohustust 

võib küll täita, kuid selle täitmist ei saa nõuda. Seega, kui käendaja on siiski täitnud 

mittetäieliku kohustuse, ei ole tal tagasinõuet põhivõlgniku vastu.236 Kui aga käendaja 

kohustus sõlmima mittetäieliku põhikohustuse täitmise tagamiseks käenduslepingu 

põhivõlgnikuga sõlmitud käsunduslepingu alusel, on käendajal siiski kantud kulutuste 

hüvitamise nõue käsunduslepingust tulenevalt.237  

                                                 
235 TlnRgKo 04.03.2002, 2-2/190/02.  
236 H. Honsell. Op cit, S 357.  
237 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 508, Rn 2. 
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Käendaja tagasinõude tekkimine on välistatud juhul, kui käendaja on teadlik põhikohustuse 

puudustest. Nii on VÕS § 142 lg-s 5 sätestatud, et juhul, kui käendatakse kohustust, millele 

võib esitada aegumise vastuväite või mida võib tühistada põhivõlgniku eksimuse tõttu või 

mille aluseks olev tehing on kehtetu põhivõlgniku teovõime piiratuse tõttu ja käendaja oli 

käenduslepingu sõlmimisel neist asjaoludest teadlik, vastutab käendaja kohustuse täitmise 

eest samamoodi kui garantii andmise puhul. See tähendab muuhulgas ka seda, et tulenevalt 

VÕS § 155 lg-st 5 on garantii andjal garantiist tuleneva kohustuse täitmise korral tagasinõue 

põhivõlgniku vastu üksnes juhul, kui see tuleneb nende vahelisest kokkuleppest.  

 

Käendust eristabki garantiist ühe tunnusena tagasinõude olemasolu. Seega on oluline välja 

selgitada, millise tagatisega on konkreetsel juhul põhikohustuse täitmist tagatud. Lähtuda 

tuleb loomulikult eelkõige sõlmitud lepingu tekstist, mis ei ole siiski alati lõplikult määrav. 

Nii võib olla lepingus kirjas, et üks pool annab garantii, kusjuures ta tahtis sellega väljendada 

üksnes seda ja ka võlausaldaja sai sellest aru, et ta üksnes käendab põhivõlgniku kohustuse 

täitmist.238 Seega ei saa õigussuhete kvalifitseerimisel lähtuda üksnes välistest asjaoludest, 

vaid arvesse tuleb võtta eelkõige sisulisi aspekte. Garantiile pole erinevalt käendusest omane 

tagasinõude olemasolu. Nii on Tartu Ringkonnakohus asunud seisukohale, et kui lepingus on 

sätestatud solidaarne vastutus ja tagasinõue, on sisuliselt tegemist käendusega, kuigi leping on 

vormistatud garantiilepinguna, kuna sellistes lepingutingimustes avaldub poolte tahe 

tehinguga anda õiguslikus tähenduses põhikohustuse täitmise tagatis just käendusena, mitte 

garantiina.239  

 

Käendaja tagasinõue võib teatud ulatuses olla välistatud ka põhivõlgnikule kuuluvate 

vastuväidete mitteesitamise tõttu. Käendaja on täieliku tagasinõude tekkimiseks sisuliselt 

kohustatud esitama võlausaldaja nõudele põhivõlgnikule kuuluvaid vastuväiteid, sest 

vastavalt VÕS § 152 lg-le 2 ei lähe juhul, kui käendaja ei kasuta põhivõlgnikule kuuluvaid 

vastuväiteid võlausaldaja vastu, võlausaldaja nõue käendajale üle ulatuses, milles käendaja 

vastutus oleks nendest vastuväidetest tulenevalt vähenenud. Tagasinõude tekkimine ei sõltu 

vastuväidete esitamisest juhul, kui käendaja ei teadnud ega pidanudki teadma vastavate 

põhivõlgniku vastuväidete olemasolust.  

 

                                                 
238 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Op cit, lk 231.  
239 TrtRgKo 30.03.2001, 2-2-8/2001.    
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Selleks, et välistada põhivõlgniku vastuväidet, mille kohaselt ei ole võlausaldaja nõue 

käendajale üle ulatuses, milles käendaja vastutus oleks põhivõlgniku vastuväidetest tulenevalt 

vähenenud, on otstarbekas kaasata põhivõlgnik iseseisva nõudeta kolmanda isikuna 

võlausaldaja ja käendaja vahelisse protsessi (TsMS § 216 lg 1). Sellisel juhul saab 

põhivõlgnik ise esitada vastuväiteid võlausaldaja nõudele. Põhivõlgniku protsessi kaasamise 

mõjud ilmnevad eelkõige käendaja tagasinõude esitamisel põhivõlgniku vastu. Kui 

võlausaldaja nõue käendaja vastu rahuldatakse ja käendaja esitab tagasinõude põhivõlgniku 

vastu, ei saa võlausaldaja ja käendaja vahelises protsessis osalenud põhivõlgnik käendaja 

tagasinõude puhul vaidlustada asjaolusid, mis on võlausaldaja ja käendaja vahelises protsessis 

juba tuvastatud.  

 

Kuigi tagasinõude puhul on tegemist käenduse lahutamatu osaga, on teoorias asutud 

seisukohale, et käendaja ja põhivõlgnik võivad omavahelise sisesuhtega tagasinõude 

välistada.240 Töö autori arvates ei saa sellise seisukohaga võlaõigusseaduse kontekstis 

nõustuda. Vastavalt VÕS § 142 lg-le 6 on iga kokkulepe, millega kaldutakse käendaja 

kahjuks kõrvale seaduses sätestatust, tühine. Tagasinõude välistamise puhul on ilmselgelt 

tegemist käendaja kahjuks sõlmitud kokkuleppega. Samuti muudab tagasinõude välistamine 

oluliselt käenduse olemust, muutes selle sisuliselt garantiiks. Seega on töö autori arvates Eesti 

õiguskorras tagasinõude välistamine lubamatu, v.a kinkelepingu puhul, kus see tuleneb 

otseselt kinkelepingu olemusest.  

 

Käendaja tagasinõude puhul põhivõlgniku vastu tuleb lisaks käendaja tagasinõude aluste ja 

eelduste olemasolule pöörata tähelepanu ka võimalikele tagasinõude tekkimise piirangutele, 

mis teatud juhtudel võivad käendaja tagasinõude välistada. Olulisemad käendaja tagasinõude 

piirangud tulenevad seejuures eelkõige käendaja teatamiskohustuse rikkumisest. Tagasinõude 

tekkimise piirangud kitsendavad seejuures küll käendaja võimalusi põhikohustuse täitmisel 

kantud kulude hüvitamiseks, kuid samas ei pruugi tagasinõude mittetekkimine alati tähendada 

igasuguse hüvitusnõude puudumist.  

 

                                                 
240 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 267.  
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2.4. Käendaja tagasinõude ulatus  

Üldjuhul on käendusega tagatava kohustuse täitnud käendajal kui üksnes võlausaldajale 

täiendava tagatise andjal õigus põhivõlgnikult tagasi nõuda kõik kulutused, mis ta on kandnud 

seoses põhivõlgniku kohustuse täitmisega, käitudes seejuures heas usus.241  

 

Kui käendaja käenduslepingust tuleneva kohustuse täidab, tekib tal võlausaldaja õiguste 

üleminekust tulenevalt täidetud kohustuse ulatuses tagasinõue põhivõlgniku vastu. Kohustuse 

täitnud käendajal on õigus esitada tagasinõue vastavalt VÕS § 152 lg-le 1 tema poolt 

rahuldatud ulatuses.  

 

Kaaskäenduse puhul on igaühel mitmest käendajast õigus tagasinõudele põhivõlgniku vastu 

selle käendaja poolt tasutud summa ulatuses. Kuna vastavalt VÕS § 152 lg-le 1 tekib 

tagasinõue üksnes rahuldatud ulatuses, ei muutu solidaarse vastutusega kaaskäendajad 

põhivõlgniku suhtes solidaarseteks võlausaldajateks, vaid igaüks neist saab põhivõlgnikult 

nõuda üksnes selle summa tagastamist, mis ta tegelikult võlausaldajale tasus.242  

 

Saksamaal on asutud seisukohale, et käendajal on lisaks võlausaldajale tasutule ja muudele 

kantud kulutustele õigus nõuda ka põhilepingus kokkulepitud intresse alates hetkest, mil 

võlausaldaja õigused talle üle läksid. Samas võib käendaja intressinõue tuleneda ka käendaja 

ja põhivõlgniku vahelisest õigussuhtest. Igal juhul on käendajal õigus nõuda seaduslikku 

intressi.243 Samuti on käendajal õigus saada põhivõlgniku ja võlausaldaja vahel täitmise 

tagamise vahendina kokkulepitud leppetrahvi põhikohustuse rikkumise korral ning viivist 

võlgnikupoolse kohustuse täitmisega viivitamise eest.244  

 

Prantsuse tsiviilkoodeksi art 2028 lg 3 sätestab, et lisaks põhivõlale, intressile, viivisele ja 

leppetrahvile on käendajal õigus põhivõlgnikult tagasi nõuda ka kohustuste täitmisega 

kaasnev kahju. Võlaõigusseaduse käenduse regulatsioon sellist ulatuslikku kahju hüvitamist 

ette ei näe. Vastavalt VÕS § 69 lg-le 5 on käendajal kui põhivõlgniku suhtes 

solidaarvõlgnikul õigus nõuda põhivõlgnikult üksnes põhikohustuse täitmisel tehtud mõistlike 

kulutuste hüvitamist. Küll võib käendaja ja põhivõlgniku vahelisest sisesuhtest tulenevalt 

käendaja tagasinõue lisaks käendaja poolt otseselt põhikohustuse täitmiseks tasutule ja 

                                                 
241 A. Shahinian. Op cit, p 27-9.  
242 J. Ananjeva jt. Op cit, lk 400.  
243 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 18. 
244 RKTKo 18.06.2002, 3-2-1-89-02. 
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täitmisel kantud mõistlikele kulutustele ulatuda ka teistele põhikohustuse täitmisel tehtud 

kulutustele.245  

 

Sageli on käendaja poolt põhikohustuse täitmisel kantud kulutuste koosseisus menetluskulud. 

Menetluskulude puhul, mis võivad kuuluda põhivõlgniku poolt hüvitamisele, on võimalik 

sisuliselt eristada kolme gruppi menetluskulusid: menetluskulud, mis mõisteti võlausaldaja 

kasuks käendajalt välja võlausaldaja poolt käendaja vastu algatatud menetluses; 

menetluskulud, mis käendaja ise kandis võlausaldaja poolt tema vastu algatatud menetluses; 

menetluskulud, mis mõisteti käendaja kasuks põhivõlgnikult välja käendaja poolt 

põhivõlgniku vastu algatatud menetluses. Menetluskulude, sh ka õigusabikulude 

tagasinõudmise ulatuse osas ollakse erinevatel seisukohtadel, kuid üldine lähenemine on siiski 

see, et käendajal on õigus tagasi nõuda üksnes põhjendatud menetluskulud.246 Vastavalt 

TsMS § 175 lg-le 1 juhul, kui menetlusosaline peab menetluskulude jaotust kindlaks määrava 

kohtulahendi kohaselt kandma teist menetlusosalist esindanud lepingulise esindaja kulud, 

mõistab kohus kulud välja põhjendatud ja vajalikus ulatuses. Ebaõiglane oleks võimaldada 

käendaja tagasinõue kõikide kantud menetluskulude ulatuses ja kohustada põhivõlgniku 

kandma kõik käendaja poolt kantud või käendajalt väljamõistetud menetluskulud. Eeltoodust 

tulenevalt tuleb asuda seisukohale, et käendaja tagasinõue hõlmab eelkõige kohtu poolt 

väljamõistetud menetluskulusid. Kui menetluskulu kindlaksmääramise nõue on jäänud 

rahuldamata, pole kohus järelikult lugenud menetluskulusid piisavalt vajalikeks ja 

põhjendatuiks ning sellest tulenevalt tuleb asuda seisukohale, et käendaja ei saa 

menetluseväliselt põhivõlgnikult sellisel juhul nõuda menetluskulusid ulatuses, milles need 

jäid kohtu poolt välja mõistmata. Eeltoodut toetab ka TsMS § 174 lg 7, mille kohaselt ei või 

menetlusosaline menetluskulude kindlaksmääramise menetluse väliselt ega seal määratust 

suuremas ulatuses esitada menetluskulude kandmiseks kohustatud menetlusosalise vastu 

nõuet kulude hüvitamiseks kahju hüvitamise nõudena või muul sellesarnasel viisil. 

Menetluskulude osas, mis on jäänud käendaja kanda (nt menetluskulud, mis käendaja ise 

kandis võlausaldaja poolt tema vastu algatatud menetluses, kuid mis võlausaldaja hagi 

rahuldamise tõttu jäid käendaja kanda), tuleb eraldi hinnata menetluskulude põhjendatust.  

 

Tagasinõude ulatus sõltub suures osas konkreetsetest asjaoludest ning käendaja ja 

põhivõlgniku vahelises sisesuhtes kokkulepitust. Kohtupraktika on selles osas üsna erinev. Nii 

                                                 
245 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 507, Rn 23. 
246 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 19.   
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on Saksamaal põhivõlgnikult sisse nõutud isegi võlausaldaja poolt käendaja vastu algatatud 

menetluse tõttu käendajal tekkinud kaudne kahju (saamata jäänud tulu) põhjusel, et  

käendajale,  kes  vastutab   üksnes   põhikohustuse    täitmise   eest,   tuleb   põhivõlgniku   kui  

kohustatud isiku poolt hüvitada kõik kulutused, mis tekkisid käendajal seoses põhikohustuse 

täitmisega.247 Töö autori arvates ei ole selline ulatusliku tagasinõudeõiguse andmine 

käendajale põhjendatud, kahjustades liigselt põhivõlgniku huve. Samas on käendajal 

tagasinõue kõigi põhikohustuse  täitmisel ja tagasinõude esitamisel heas usus tegutsedes 

kantud kulutuste suhtes. 

 

2.5. Põhivõlgniku vastuväited käendaja tagasinõudele  

Juba põhikohustust täites peab käendaja arvestama põhivõlgniku võimalike vastuväidetega 

võlausaldaja nõudele. Nii võib käendajale ülemineva võlausaldaja nõude ulatus väheneda 

ainuüksi seetõttu, et käendaja ei esitanud võlausaldaja nõudele põhivõlgniku vastuväiteid. 

Samuti võivad põhivõlgniku vastuväited ohustada käendaja tagasinõude teostamist või piirata 

oluliselt selle ulatust. Kuigi põhivõlgniku vastuväited käendaja tagasinõudele sõltuvad igal 

üksikjuhul konkreetsetest faktilistest asjaoludest ja isikute vahelistest õigussuhetest ning 

võivad sellest tulenevalt olla väga erinevad, saab välja tuua põhivõlgniku vastuväidete üldised 

iseloomulikud jooned ja spetsiifilised põhivõlgniku vastuväited käendaja tagasinõudele.  

 

Asjaolu, et käendajal on õigus nõuda põhivõlgnikult kantud kulutuste hüvitamist tagasinõude 

korras, ei tähenda, et põhivõlgnik oleks vastutav kogu käendaja poolt tasutud summa ulatuses. 

Tagasinõude olemasolu ei anna käendajale õigust teha ebamõistlikke kulutusi ja nõuda hiljem 

nende hüvitamist põhivõlgnikult tagasinõude korras. Käendaja poolt põhikohustuse täitmise ja 

tagasinõude tekkimise tõttu ei tohi halveneda põhivõlgniku seisund. Seetõttu tekib 

põhivõlgnikul seoses võlausaldaja õiguste üleminekuga käendajale õigus esitada käendaja 

vastu kõiki vastuväiteid, mis ta oli enne õigustatud esitama võlausaldaja vastu (VÕS § 152 lg 

1).248  

 

Nii võib põhivõlgnik esitada käendaja tagasinõudele vastuväite, et käendaja ei olnud vastutav 

nii suures ulatuses ning oleks pidanud oma kulutusi vähendama.249 Sageli esitatakse käendaja 

                                                 
247 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 19.  
248 G. Hager, M. Leonhard, K. Unger. Op cit, lk 226.  
249 B. C. King. Indemnitor’s Defenses and Counterclaims. – E. G. Gallagher (ed). The Law of Suretyship. 
Illinois, 1993, p 30-2.  
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tagasinõudele vastuväide, et käendaja pole kasutanud kõiki vahendeid kulutuste 

kokkuhoidmiseks250 või pole käitunud tagatavat kohustust täites heas usus.251  

 

Samas ei ole võlausaldaja õiguste ülemineku eesmärgiks käendaja ja põhivõlgniku vahelise 

sisesuhte muutmine. Seetõttu ei mõjuta võlausaldaja õiguste üleminek käendaja ja 

põhivõlgniku vahelisest sisesuhtest tulenevaid vastuväiteid ning põhivõlgnikul on õigus 

esitada käendaja tagasinõudele ka vastuväiteid, mis tulenevad nende omavahelisest sisesuhtest 

(VÕS § 152 lg 1).252  

 

Põhivõlgnikul on õigus esitada käendaja tagasinõudele vastuväiteid, mis tal olid võlausaldaja 

vastu, üksnes seetõttu, et võlausaldaja õigused on käendajale üle läinud. Põhivõlgnik ei saa 

käendaja nõudele, mis tuleneb üksnes käendaja ja põhivõlgniku vahelisest sisesuhtest (nt 

kohustuse täitmisega kaasnenud kulutuste hüvitamise nõue), esitada vastuväiteid, mis tal olid 

võlausaldaja vastu.253 Seega on oluline eristada erinevatest tagasinõude alustest tulenevaid 

käendaja nõudeid ja neile esitatavaid võimalikke vastuväiteid.  

 

Olukordades, kus põhivõlgnik on kohustuse täitmise tagamiseks seadnud pandi ja pandiõigus 

on põhikohustuse täitnud käendajale üle läinud, on kohtupraktikas põhivõlgniku vastutuse 

ulatust vähendava asjaoluna arvestanud ka pandi eseme müüki käendaja poolt ebamõistlikult 

madala hinna eest ning vastavas ulatuses vähendanud käendaja tagasinõuet põhivõlgniku 

vastu.254  

 

Sageli püüavad põhivõlgnikud vältida tagasinõuet väitega, et kuna võlausaldaja nõue nende 

vastu jäi tulemuseta, siis sellest tulenevalt pole ka käendajal nõuet põhivõlgniku vastu.255 

Tuleb asuda seisukohale, et võlausaldaja nõude mittetäitmine põhivõlgniku poolt ei välista 

kohustuse täitnud käendaja tagasinõuet põhivõlgniku vastu.  

 

Põhivõlgniku ja käendaja lähedase sugulussideme korral väidavad põhivõlgnikud sageli, et 

käenduse puhul oli tegemist kinkega ja juba ainuüksi sellest tulenevalt ei ole põhikohustuse 

täitnud käendajal tagasinõuet põhivõlgniku vastu. Samas on kohtud vahel ka ise tuginedes 

                                                 
250 A. Shahinian. Op cit, p 27-4.  
251 B. C. King. Op cit, p 30-2.  
252 W. Gross, W. Söhnlein. Bürgerliches Recht. Band 3. Wiesbaden, 1990, S 108.  
253 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 20. 
254 B. C. King. Op cit, p 30-3.  
255 R. M. Goode. Op cit, p 886.  



85 

 

 

konkreetsetele asjaoludele eeldanud põhivõlgniku ja käendaja lähedase suguluse korral 

kinkelepingu olemasolu ja seeläbi välistanud käendaja tagasinõude.256 Töö autori arvates on 

sellisel juhul määrav käenduse aluseks oleva sisesuhte poolte tahe, samuti see, millistest 

eesmärkidest lähtudes on  käendaja täitnud käendusega tagatava kohustuse.  

 

Käendaja tagasinõude korral võib põhivõlgnik vaidlustada samuti selle, kas tegemist oli üldse 

käendusega. Tihti on äärmiselt raske välja selgitada, kas tegemist on käenduse, garantii, 

võlgnike paljususe või hoopis kohustuse ülevõtmisega.257 Tagasinõude teostamisel võivad 

tekkida raskused ka juhul, kui põhivõlgnik pole teadlik käenduslepingu sõlmimisest. Sellisel 

juhul ei pruugi põhivõlgnik käendaja tagasinõuet tunnistada. Asjaolu, et põhivõlgnik ei ole 

teadlik tagatise olemasolust, ei välista tagatava kohustuse täitnud käendaja tagasinõuet 

põhivõlgniku vastu, sest tagasinõude olemasolu ei sõltu sellest, kas põhivõlgnik teadis või ei 

teadnud käenduse andmisest.258  

 

Sageli vaatavad kohtud tagasinõudega seonduvaid küsimusi üsna käendajakeskselt, lähtudes 

põhimõttest, et käendajale kui kolmandale isikule, kes võttis endale kohustuse üksnes tagada 

põhikohustuse täitmist, tuleb hüvitada põhikohustuse täitmisel kantud kulutused.259 Samas on 

juurdumas tendents käendaja tagasinõude korral üha enam arvestada põhivõlgniku 

vastuväidetega, tagades selliselt põhivõlgniku huvide kaitse.260 Põhivõlgniku õigus esitada 

käendaja tagasinõudele väga erinevaid vastuväiteid tähendab käesoleva töö autori arvates 

muuhulgas käendaja kohustust hoiduda põhivõlgniku võimalikke vastuväiteid arvestades 

põhikohustuse täitmisel ja tagasinõude esitamisel ebamõistlikest kulutustest. Põhikohustuse 

täitnud käendaja õigus esitada tagasinõue põhivõlgniku vastu ei tähenda põhivõlgniku 

kohustust vastutada kõigi käendaja poolt kantud kulutuste eest.  

                                                 
256 P. Schlechtriem. Op cit, lk 191. 
257 I. Kull. Op cit (2002), lk 1172.  
258 J. Herbots. Op cit, p 256.  
259 B. C. King. Op cit, p 30-1.  
260 U. Drobnig. Op cit, p 628.  
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3. Kaaskäendaja vastutus ja käendaja tagasinõue 

kaaskäendaja vastu 

3.1. Kaaskäendaja vastutus 

3.1.1. Kaaskäenduse sisu ja piiritlemine osakäendusest  

Kohustuse täitmine võib olla tagatud mitme käendaja poolt. Käendajate paljususe korral tuleb 

eristada erinevaid käenduse liike. Selliselt võib mitme käendaja puhul olla tegemist 

järelkäendusega (Nachbürgschaft), kus teine käendaja tagab võlausaldaja nõuet esimese 

käendaja (eelkäendaja) vastu. Tagasikäenduse (Rückbürgschaft) puhul tagab tagasikäendaja 

teise käendaja tulevast tagasinõuet põhivõlgniku vastu.261 Mitu käendajat võivad tagada kogu 

ühe ja sama kohustuse või kohustuse ühe ja sama osa täitmist, s.t olla kaaskäendajad 

(Mitbürgschaft), kuid käendaja võib eraldi iseseisvalt sõltumata teistest käendajatest vastutada 

üksnes põhikohustuse konkreetse osa täitmise eest – anda osakäenduse (Teilbürgschaft).262 

Seega sõltub käenduse liik sellest, kelle kohustust ja mis ulatuses on käendaja kohustunud 

tagama, s.t mille eest on käendaja vastutuse võtnud.  

 

Kui mitu isikut tagavad põhivõlgniku kohustuse täitmist võlausaldaja ees, võib tegemist olla 

nii kaaskäenduse kui ka osakäendusega. Käendaja vastutuse ulatuse ja käendajate 

omavaheliste suhete osas on oluline vahet teha just osa- ja kaaskäendusel – see määrab 

käendajate vastutuse ulatuse võlausaldaja ees ja omab tähendust käendajate omavahelistes 

suhetes.   

 

Kaaskäenduse puhul tagavad mitu käendajat ühe ja sama kohustuse täitmist ning käendajad 

vastutavad solidaarselt kogu põhikohustuse täitmise eest.263 Seejuures võib võlausaldaja 

nõuda kogu põhikohustuse täitmist igaühelt kaaskäendajatest, kuni kohustus on täies ulatuses 

täidetud.264  

 

                                                 
261 P. Schlechtriem. Op cit, lk 190, Änr 559.  
262 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 48, Rn 149-150.  
263 Kaaskäenduse kõige tavapärasemaks formuleeringuks käenduslepingus on: „Käendajad A, B ja C vastutavad 
võlausaldaja ees põhikohustuse täitmise eest“.  
264 O. Lando et al (editors). Principles of European contract law. Part III, The Hague, 2003, p 60, art 10:101, 
comm B.  
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Osakäenduse puhul võib põhikohustuse täitmist tagada samuti mitu käendajat, kuid igaüks 

neist käendab eraldiseisvalt põhikohustuse mõnda konkreetset osa ning iga käendaja vastutab 

eraldi tema poolt tagatava põhikohustuse osa täitmise eest265. Võlausaldaja võib nõuda 

osakäendajalt täitmist üksnes tema poolt tagatud põhikohustuse osa ulatuses. Osakäenduse 

puhul ei saa võlausaldaja nõuda kogu põhikohustuse täitmist ühelt mitmest käendajast – 

käendaja vastutab üksnes tema poolt tagatava põhikohustuse osa eest.266 Kuna osakäendaja 

vastutab üksnes põhikohustuse konkreetse osa täitmise eest, siis põhikohustuse erinevate 

osade täitmist tagava mitme osakäendaja puhul ei vastuta osakäendajad ei võlausaldaja ees 

ega omavahel solidaarvõlgnikena.267  

 

Kaaskäendus ja osakäendus võivad ka koos eksisteerida. Selliselt võib mitu osakäendajat 

tagada põhikohustuse ühe ja sama osa täitmist, vastutades tagatava osa täitmise eest 

kaaskäendusest tulenevalt solidaarvõlgnikena.268  Lisaks võib üks mitmest käendajast tagada 

kogu kohustuse täitmist ning teine mitmest käendajast tagada üksnes teatud põhikohustuse 

osa täitmist – sellisel juhul vastutavad käendajad tagatava kohustuse ühises osas siiski 

solidaarselt kaaskäendajatena.269  

 

Käendaja vastutus võib olla piiratud käendaja vastutuse maksimumsummaga 

(Höchstbetragsbürgschaft). Osa- ja kaaskäenduse eristamine on komplitseeritud eelkõige 

juhul, kui mõne käendaja vastutus on maksimumsummaga piiratud. Nii osakäenduse kui ka 

maksimumvastutusega käenduse puhul on käendaja sisuliselt oma vastutust piiranud. Samas 

on vastutust piiratud erineval viisil. Osakäendaja vastutab üksnes põhikohustuse kindla osa 

täitmise eest. Käendaja, kelle vastutus on maksimumsummaga piiratud, vastutab üldjuhul 

võlausaldaja ees kogu tagatava põhikohustuse täitmise eest, kuid üksnes tingimusel, et 

käendajalt põhikohustuse täitmiseks sissenõutav summa ei ületa käenduslepingus 

kokkulepitud vastutuse maksimumsummat. Näiteks, kui käenduslepingus on kokku lepitud, et 

põhikohustuse summas 600€ puhul vastutab käendaja A esimese 100€ täitmise eest, käendaja 

B seda ületava 200€ täitmise eest ja käendaja C ülejäänud 300€ täitmise eest, on 

käenduslepingust tulenevalt tegemist osakäendajatega. Kui käendajad A, B ja C vastutavad 

                                                 
265 H. Weber, J.-A. Weber. Kreditsicherungsrecht. München, 2006, S 87. Osakäendusega on klassikaliselt 
tegemist nt juhul, kui võlausaldaja ja käendajate vahel on kokku lepitud, et käendaja A vastutab põhikohustuse 
esimese osamakse täitmise eest ja käendaja B põhikohustuse teise osamakse täitmise eest.  
266 O. Lando et al (editors). Op cit, p 60, art 10:101, comm C.  
267 P. Bülow. Op cit, S 235, Rn 872.  
268 Samas, S 235, Rn 872. 
269 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 48, Rn 150.  
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võlausaldaja ees kogu põhikohustuse täitmise eest selliselt, et käendaja A vastutuse 

maksimumsumma on 100€, käendaja B vastutuse maksimumsumma 200€ ja C vastutuse 

maksimumsumma 300€, ei saa selliselt kokkulepitud käendust lugeda osakäenduse 

andmiseks, vaid käendajate vastutuse piiramiseks vastutuse maksimumsumma määramise teel 

ning tegemist on kaaskäendusega (käendajad vastutavad kogu ühe ja sama kohustuse täitmise 

eest, põhikohustus ei ole käendajate suhtes osadeks jaotatud). Käendaja vastutuse 

maksimumsummas kokkuleppimine ei too kaasa ega tähenda osakäenduse teket.270 

 

Kaaskäenduse ja osakäenduse eristamine omab lisaks võlausaldaja nõude ulatusele271 ja 

käendajate võimalikust sisesuhtest tulenevale vastutusele272 praktilist tähendust ka 

põhivõlgniku poolt kohustuse osalise täitmise mõju hindamisel käendaja vastutusele. Juhul, 

kui põhivõlgnik täidab osa põhikohustusest võlausaldajale, võib põhivõlgniku poolne täitmine 

vabastada osakäendaja, kui tagasimakstav põhikohustuse osa kattus käendaja poolt tagatava 

kohustuse osaga. Samas ei vabasta põhivõlgniku poolne kohustuse täitmine kaaskäendajat ja 

seda ka juhul, kui käendaja vastutus on piiratud vastutuse maksimumsummaga – 

kaaskäendaja tagab maksimumsumma ulatuses põhikohustust kuni kogu põhikohustuse 

täieliku täitmiseni.273  

 

Kaaskäenduse puhul tõusetub küsimus, kas kaaskäenduse tekkeks peavad käendajad 

käenduskohustuse võtma samaaegselt ning kas käendajaid, kes on sama kohustuse tagamiseks 

käenduse andnud eraldiseisvalt, saab käsitleda kaaskäendajatena. Selliselt käsitletakse 

Inglismaal ja Iirimaal kaaskäendajatena üksnes käendajaid, kes on käenduse võtnud 

samaaegselt.274 Itaalia tsiviilkoodeksi kohaselt ei ole oluline käenduse ühiselt võtmine, kuid 

kaaskäenduse tekkeks peab käendajatel olema ühine huvi tagatavat kohustust koos 

käendada.275 Samas peetakse kaaskäenduse tekke piiritlemist käenduskohustuse võtmisel 

ühiselt tegutsemise, ajaliste või huvi kriteeriumite alusel põhjendamatuks ja praktikas 

mittekasutatavaks.276 Levinud põhimõtte kohaselt ei pea kaaskäenduse tekkimiseks käendajad 

sõlmima samaaegselt või ühist käenduslepingut ega olema isegi teineteisest käenduse 

andmisel teadlikud – kaaskäenduse ja sellega kaasneva solidaarse vastutuse tekkeks on 
                                                 
270 P. Bülow (1997), Op cit, S 235, Rn 872. Küll võib ka osakäendaja vastutus olla summaliselt piiratud – nt 
osakäendaja vastutab tagatava kohustuse esimese osamakse täitmise eest 200€ ulatuses.  
271 Vt käesoleva peatüki p 3.1.2.  
272 Vt käesoleva peatüki p 3.2.  
273 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 48, Rn 149. 
274 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2553, art IV.G. – 1:105, note 6. 
275 Samas, p 2553, art IV.G. – 1:105, note 7. 
276 Samas, p 2550, art IV.G. – 1:105, comm B.  
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oluline, et käendajad tagavad sama kohustust või kohustuse sama osa täitmist. 277 Isikud on 

kaaskäendajad ka juhul, kui nad on ühe ja sama kohustuse täitmise tagamiseks sõlminud 

käenduslepingud eraldi või erineval ajal.278  

 

Otsustamaks, kas konkreetsel juhul on kohustuse täitmise tagamisel mitme käendaja poolt 

tegemist kaas- või osakäendusega, tuleb lisaks ülaltoodud tingimustele arvestada seaduses 

sätestatud eeldustega. Siinkohal ilmneb erisus erinevate riikide käendusregulatsioonide osas. 

Selliselt eeldatakse Hispaanias mitme käendaja puhul osakäenduse teket, s.t iga käendaja 

vastutab võlausaldaja ees vastavalt oma osale, kui käenduslepingus ei ole teisiti kokku 

lepitud.279 Samas seadusest tulenevat osakäenduse eeldust tuleb pigem pidada erandiks kui 

reegliks – mitme käendaja puhul on siiski enamikes käenduse regulatsioonides sätestatud 

kaaskäenduse eeldus (nt BGB § 769, OR art 497, Hollandi tsiviilkoodeksi art 7:850 lg 3 

koostoimes art-ga 6:6 lg-ga 2, Prantsuse tsiviilkoodeksi art 2025, Belgia tsiviilkoodeksi art 

554, Läti tsiviilkoodeksi § 1699). Seadusest tuleneva kaaskäenduse eelduse korral juhul, kui 

kohustuse täitmist tagavad mitu käendajat, eeldatakse, et tegemist on kaaskäendusega. Mitme 

käendaja puhul seaduses sätestatud eeldus põhineb asjaolul, et käendajad kannavad sama 

põhivõlgniku sama kohustust tagades sisuliselt ühesugust riski ning peaksid omavahelistes 

suhetes seda jagama,280 lisaks jätavad käendajad sama kohustuse täitmist käendades 

väljapoole mulje iga kaaskäendaja tahtest vastutada kogu tagatava kohustuse täitmise eest.281  

 

Sarnaselt levinud käsitlusega sisaldab võlaõigusseadus mitmeid sätteid, millest nähtuvalt tuleb 

käendajate paljususe korral eeldada, et kohustuse täitmist tagava mitme käendaja puhul on 

tegemist solidaarselt vastutavate kaaskäendajatega. Vastavalt VÕS §-le 150 juhul, kui sama 

kohustust käendab mitu isikut, vastutavad nad võlausaldaja ees solidaarselt, s.t eeldatakse, et 

tegemist on kaaskäendajatega. Vastavalt VÕS § 69 lg-le 7 kohaldatakse solidaarvõlgnike 

sisesuhte sätteid vastavalt ka nende isikute vahelisele suhtele, kes on andnud tagatised 

võlgniku kohustuse täitmise tagamiseks.  

 

Kaaskäenduse eeldusest on lähtutud ka Common Frame of Reference mudelseaduse eelnõus, 

mille art IV.G. – 1:105 kohaselt ulatuses, milles mitu isikliku tagatise andjat tagavad sama 

                                                 
277 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 239, Rn 635.  
278 P. Bülow (1997), Op cit, S 233, Rn 868.  
279 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2553, art IV.G. – 1:105, note 9. 
280 Samas, p 2550, art IV.G. – 1:105, comm B.  
281 P. Varul jt. Op cit, lk 204, § 65, komm 4.3.1. 
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kohustuse või sama kohustuse osa täitmist, vastutavad tagatise andjad võlausaldaja ees 

solidaarselt. Seejuures on otseselt sätestatud, et solidaarne vastutus kohaldub ka juhul, kui 

tagatise andjad tegutsesid tagatist andes eraldiseisvalt. 

 

Mitme käendaja vastutuse iseloomu määramisel on esmase tähtsusega siiski poolte 

kokkulepe. Säte, mis näeb ette mitme käendaja solidaarse vastutuse eelduse, on dispositiivne 

ja võimaldab pooltel teisiti kokku leppida.282 Kokkuleppega võivad pooled kõrvale kalduda 

seaduses sätestatud eeldusest. Seaduses sätestatud kaaskäenduse ja käendajate omavahelise 

solidaarse vastutuse eeldusest lähtuvalt tekib osakäendus üksnes juhul, kui võlausaldaja ja 

käendaja on kokku leppinud, et käendaja tagab ainult põhikohustuse teatud osa täitmist ja 

käendajalt saab täitmist nõuda üksnes tagatud põhikohustuse osa suhtes. Vastava kokkuleppe 

puudumisel kohaldub kaaskäenduse eeldus.283 Osakäenduses kokkuleppimine ei ole töö autori 

arvates kokkulepe käendaja kahjuks VÕS § 142 lg 6 tähenduses, kui käendatakse kohustuse 

erinevaid osi. Samas sama kohustuse või kohustuse sama osa tagamisel mitme käendaja poolt 

ei saa tegemist olla osakäenduse, vaid üksnes kaaskäendusega ning selles osas seaduses 

sätestatust teisiti kokku leppida ei saa, kuna see oleks VÕS § 142 lg 6 alusel kokkuleppe 

käendaja kahjuks.   

 

3.1.2. Kaaskäendaja vastutuse ulatus võlausaldaja ees 

Kaaskäenduse puhul saab võlasuhte osaliste vahelised suhted jagada kahte gruppi, eristades 

kaaskäendajate suhet võlausaldajaga (välissuhe) ning kaaskäendajate omavahelisi suhteid 

(sisesuhe, vt käesoleva töö alapunkt 3.2).    

 

Kaaskäendajate kui solidaarvõlgnike välissuhe tähendab küsimust kaaskäendaja vastutusest 

võlausaldaja ees – millistel tingimustel ja mis ulatuses saab võlausaldaja kaaskäendajate kui 

solidaarvõlgnike vastu nõude esitada ning milliseid vastuväiteid saavad kaaskäendajad 

tulenevalt solidaarsuhtest võlausaldaja nõudele esitada. 

 

Kaaskäenduse puhul kehtib üldpõhimõte, mille kohaselt vastutavad kaaskäendajad kogu 

tagatava kohustuse täitmise eest solidaarselt. Kaaskäendajate solidaarne vastutus on kooskõlas 

kaaskäendussuhte poolte ootustega – kui isikud on andnud tagatised sama kohustuse täitmise 

                                                 
282 H. Weber, J.-A. Weber. Op cit, S 110. VÕS kontekstis tuleb seejuures arvestada, et kokkuleppega ei või 
seaduses sätestatust kõrvale kalduda käendaja kahjuks.  
283 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2552, art IV.G. – 1:105, note 4. 
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tagamiseks, peab iga tagatise andja arvestama võimalusega jääda tagatava kohustuse eest 

kogu selle ulatuses vastutavaks, samas võimaldab solidaarvõlgnike omavaheline sisesuhe 

jaotada vastutuse võrdselt tagatise andjate vahel. Lisaks on kaaskäendajate solidaarne vastutus 

võlausaldaja huvides, tagades mitme tagatise andja puhul võlausaldajale võimalikult suure 

tõenäosuse nõude rahuldamiseks. Arvestades käenduse kui tagatise iseloomu ja võlausaldaja 

huve on mitme tagatise andja solidaarne vastutus enamikes käenduse regulatsioonides 

tunnustatud.284 

 

Üldise solidaarvastutuse regulatsiooni kohaselt, kui mitu isikut peavad täitma kohustuse 

solidaarselt (solidaarvõlgnikud), võib võlausaldaja nõuda kohustuse täielikku või osalist 

täitmist kõigilt võlgnikelt ühiselt või igaühelt või mõnelt neist (VÕS § 65 lg 1). Kuna 

kaaskäendajad vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt, on võlausaldajal kaaskäendajate kui 

solidaarvõlgnike puhul õigus nõuda kogu kohustuse täitmist nii kõigilt kaaskäendajatelt 

ühiselt kui ka igalt kaaskäendajalt eraldi või mõnelt kaaskäendajalt.  

 

Võlausaldajale on kaaskäendajate solidaarse vastutuse tõttu tagatud valikuvõimalus, milliselt 

kaaskäendajalt ning millises ulatuses kohustuse täitmist nõuda. Selliselt võib võlausaldaja 

nõude esitada ühe kaaskäendaja vastu ja nõuda temalt tagatud kohustuse täitmist täies ulatuses 

(erinevalt osakäendusest võib iga kaaskäendaja vastutuse ulatus kaaskäendajate välissuhtes 

olla võrdne kogu tagatava kohustuse suurusega). Soovi korral võib võlausaldaja nõude esitada 

ka kõigi või teatud kaaskäendajate vastu korraga.285 Selliselt, kui käendajad A, B ja C 

vastutavad võlausaldaja ees põhikohustuse täitmise eest, võib võlausaldaja nõuda kogu 

tagatava kohustuse täitmist ühelt käendajalt (nt käendajalt A) või nõuda kohustuse täitmist 

kõikidel käendajatelt korraga või nõuda kohustuse täitmist osadelt käendajatelt (nt käendajalt 

A ja B).  

 

Välissuhtes kaaskäendaja vastutuse ulatuse osas ei ole eeltoodust tulenevalt probleeme juhul, 

kui kaaskäendajate vastutus ei ole summaliselt piiratud või kui kaaskäendaja vastutuse 

piiramise korral käendaja vastutuse maksimumsuurus ületab tagatavat põhikohustust ning 

võimaldab selliselt käendaja vastu nõude esitamise kogu tagavata põhikohustuse ulatuses.  

 

                                                 
284 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2550, art IV.G. – 1:105, comm B.  
285 P. Varul jt. Op cit, lk 204, § 65, komm 4.1.  
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Välissuhtes kaaskäendaja vastutuse ulatuse määramine on problemaatilisem olukordades, kus 

kaaskäendajate või mõne kaaskäendaja vastutus on summaliselt piiratud ning käendaja 

vastutuse maksimumsumma jääb alla võlausaldaja nõude ulatust – sel juhul tekib küsimus, 

kas ja kuidas rakendada kaaskäendajate solidaarvastutuse põhimõtet. Olukord on veelgi 

keerukam juhul, kui käendajate vastutuse maksimumsummad on erinevad. Käenduse 

regulatsioonides on nimetatud küsimused jäetud reguleerimata ja kohtupraktika kujundada, 

mis on viinud erinevate tõlgendusvariantide ja käsitluste tekkeni.  

 

Võlausaldaja saab käendajalt, kelle vastutus on summaliselt piiratud, nõuda täitmist üksnes 

käendaja vastutuse maksimumsumma ulatuses. Käendaja vastutuse piiramine 

maksimumsummaga võib võlausaldaja panna ebasoodsasse olukorda juhul, kui käendaja 

vastutuse maksimumsumma ei kata kogu tagatavat põhikohustust. Viidatud asjaolust lähtub 

käsitlus, mille kohaselt tuleb käendajaid, kelle vastutuse maksimumsumma on väiksem kui 

tagatava põhikohustuse ulatus, käsitleda mitte kaaskäendajate, vaid osakäendajatena, kes on 

andnud tagatise põhikohustuse teatud osa tagamiseks.286 Näiteks, kui põhikohustuse 5 000€ 

täitmist tagab kolm käendajat A, B ja C, kellest igaühe vastutus on piiratud 

maksimumsummaga 1 000€, tuleks eeltoodud käsitluse kohaselt sõlmitud käenduslepinguid 

tõlgendada selliselt, et  käendajad ei käenda võlausaldaja suhtes mitte sama kohustust, vaid 

sama kohustuse erinevaid osi (s.t käendaja A tagas põhikohustuse esimese 1 000€ suuruse osa 

täitmist, käendaja B sellele järgneva 1 000€ täitmist ja käendaja C omakorda käendaja B 

vastutust ületava 1 000€ täitmist, s.t tegemist on osakäendusega) ja võimaldada võlausaldajale 

nõue iga käendaja vastu selle käendaja suhtes kehtiva vastutuse maksimumsumma ulatuses287, 

s.t antud näite puhul oleks käendajate vastutus 1 000€ + 1 000€ + 1 000€, tulem võlausaldaja 

jaoks kokku 3 000€. Juhul, kui eelpool toodud näites käendajad A ja B vastutaksid 

maksimumsummas 1 000€ ja käendaja C vastutuse maksimumsumma oleks 3 000€, oleks 

tulem võlausaldaja jaoks 1 000€ + 1 000€ + 3 000€, s.o kokku 5 000€. Viidatud käsitluse 

kohaselt tuleb välistada kaaskäendus ja sellest tuleneva solidaarse vastutuse võimalikkus 

olukorras, kus kaaskäendaja vastutuse maksimumsumma on väiksem kui põhikohustuse 

ulatus. Käsitluse kohaselt ei tohiks käendajate solidaarvastutus sellisel juhul kaasa tuua   seda,  

 

 

                                                 
286 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2554, art IV.G. – 1:105, note 11.  
287 P. Varul jt. Op cit, lk 516, § 150, komm 3.  
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et käendajad vastutavad solidaarselt käendajate vastutuse maksimumsumma kattuvas 

ulatuses.288  

 

Teise käsitluse kohaselt juhul, kui põhikohustuse täitmist tagavate kaaskäendajate vastutus on 

summaliselt piiratud, vastutavad kaaskäendajad käendajate maksimumvastutuse kattuvas 

ulatuses solidaarselt ning maksimumvastutuse kattuvat ulatust ületavas osas vastutab 

kohustuse täitmise eest kõrgema maksimumvastutusega kaaskäendaja eraldi289, s.t 

kaaskäendajad on solidaarvõlgnikud ulatuses, milles käendajate vastutuse maksimumsummad 

kattuvad.290 Käendajate solidaarne vastutus ei sõltu käendaja vastutuse maksimumsumma ja 

põhikohustuse ulatuse omavahelisest suurusest (s.t sellest, kas käendaja vastutuse 

maksimumsumma on väiksem kui põhikohustusest tulenev võlausaldaja nõue). Ülaltoodud 

näite puhul, kui põhikohustuse 5 000€ täitmist tagab kolm käendajat A, B ja C, kellest igaühe 

vastutus on piiratud maksimumsummaga 1 000€, vastutaksid kaaskäendajad võlausaldaja ees 

solidaarselt 1 000€ ulatuses (tulem võlausaldaja jaoks 1 000€) ja ülejäänud ulatuses ei ole 

kohustuse täitmine käendusega tagatud. Juhul, kui sama näite puhul käendajad A ja B 

vastutaksid maksimumsummas 1 000€ ja käendaja C vastutuse maksimumsumma oleks 

3 000€, vastutaksid kõik käendajad solidaarselt 1 000€ ulatuses ja käendaja C veel täiendavalt 

ülejäänud 2 000€ ulatuses üksinda (tulem võlausaldaja jaoks 1 000€ + 2 000€, s.o kokku 3 

000€). Ülejäänud ulatuses ei ole kohustuse täitmine antud näite puhul käendusega tagatud.  

 

Olukord on mõnevõrra komplitseeritum juhul, kui kaaskäendajate vastutuse 

maksimumsummad on veelgi enam diferentseeritud. Näiteks, kui põhivõlgniku kohustust 

summas 10 000€ käendavad kolm käendajat  selliselt, et käendaja A vastutus on piiratud 

maksimumsummaga 2 000€, käendaja B maksimumsummaga 3 000€ ja käendaja C 

maksimumsummaga 5 000€, siis vastutavad nad 2 000€ ulatuses (s.o kõikide käendajate 

vastutuse maksimumsummade kattuvas ulatuses) kõik solidaarvõlgnikena, seda ületava 1 

000€ osas vastutavad B ja C solidaarvõlgnikena ning 3 000€ ületavas osas vastutab käendaja 

C oma vastutuse maksimumsumma piires üksinda. Kaaskäendajate vastutuse 

                                                 
288 Samas, lk 516, § 150, komm 3. Käsitlusest, mille kohaselt tuleks käendajaid, kes tagavad ühe ja sama 
kohustuse täitmist, kuid kelle vastutuse maksimumsumma jääb alla võlausaldaja nõude suuruse, käsitleda mitte 
kaaskäendajate, vaid osakäendajatena, on lähtutud ka võlaõigusseaduse kommenteeritud väljaande VÕS § 150 
kommetaarides. 
289 H. Weber, J.-A. Weber. Op cit, S 86.  
290 P. Bülow (1997), Op cit, S 235, Rn 873.  
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maksimumsummadega piiramise tõttu ei vastuta omakorda 5 000€ ületavas osas 

põhikohustuse täitmise eest ükski käesoleva näite käendajatest.291   

 

Kaaskäendajate solidaarse vastutuse tõlgendamine ja kohaldamine olukorras, kus 

käenduslepingus on kokku lepitud käendajate vastutuse maksimumsummas, on tekitanud 

erinevaid käsitlusi ka Eesti kohtupraktikas. Selliselt on Tallinna Ringkonnakohus lugenud 

olukorras, kus kaks käendajat vastutasid põhikohustuse täitmise eest mõlemad 

maksimumsummas 1 200 000 krooni, ebaõigeks maakohtu otsuse, milles kohus tulenevalt 

kaaskäendajate solidaarsest vastutusest luges kaaskäendajate solidaarsest vastutusest 

tulenevalt solidaarse vastutuse ülempiiriks 1 200 000 krooni. Ringkonnakohus leidis, et on 

ebatäpne väita, et kaaskäendajate vastutus oli piiratud kokku 1 200 000 krooniga – kuivõrd 

käenduslepingud on sõlmitud eraldi ja kummagi käendaja vastutuse piiriks on 1 200 000 

krooni, siis võib eeldada, et käenduslepingute sõlmimise eesmärk oli võimaldada 

võlausaldajale esitada nõue kummagi kaaskäendaja vastu selle kaaskäendaja suhtes kehtiva 

vastutuse piirmäära ulatuses. VÕS § 150 tuleb tõlgendada selliselt, et antud juhul ei käenda 

käendajad suhtes võlausaldajaga sama kohustust, vaid sama kohustuse erinevate osade 

täitmist ning ei ole selles ulatuses kaaskäendajad, kelle vastutus oleks solidaarne. Sellest 

tulenevalt on Tallinna Ringkonnakohus konstrueerinud segu osa- ja solidaarkäendusest leides, 

et käendajad vastutavad solidaarselt 1 200 000 krooni ulatuses ja täiendavalt seda summat 

ulatuva nõude osa eest VÕS § 63 lg 1 kohaselt osavõlgnikena, kuid mitte üle 1 200 000 

krooni ning leides, et käendajate vastutuse piiriks kokku on 2 400 000 krooni.292  

 

Kohtute erinevat praktikat ja erinevate tõlgendusvariante toetas ka kõrgeima astme kohtu 

seisukoha puudumine kaaskäendajate solidaarse vastutuse kohaldamise küsimuses. 

Varasemalt on Riigikohus kaaskäendajate vastutuse osas üksnes nentinud, et kaaskäendajad 

vastutavad solidaarselt, täpsustamata, mida kaaskäendajate solidaarne vastutus sisuliselt 

tähendab.293 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 13.04.2010. a otsuses kohtuasjas nr 3-2-1-24-10 on 

                                                 
291 H. Weber, J.-A. Weber. Op cit, S 86. Selleks, et vältida tulemust, kus antud juhul 5 000€ ületavas osas keegi 
käendajatest kohustuse täitmise eest ei vastuta, tuleb võlausaldaja ja käendajate vahelises kokkuleppes eraldi 
kokku leppida, et käendajad vastutavad igaüks kohustuse konkreetse osa täitmise eest, s.t käendajad annavad 
osakäenduse. Selliselt võib kokku leppida, et nt käendaja A vastutab antud juhul põhikohustuse 2 000€ suuruse 
osa täitmise eest, käendaja B edasise 3 000€ täitmise eest ja käendaja C ülejäänud põhikohustuse osa, s.o 5 000€ 
täitmise eest. Sellisel juhul ei ole käendajad kaaskäendajad, vaid põhikohustuse kolme eri osa täitmise eest eraldi 
vastutavad osakäendajad.  
292 TlnRgKo 12.11.2009, 2-07-13861. Tõenäoliselt on Tallinna Ringkonnakohtu seisukoha aluseks olnud 
võalõigusseaduse kommenteeritud väljaanded toodud käsitlus, mille kohaselt tuleks kaaskäendajaid, kelle 
vastutus on piiratud vastutuse maksimumsummaga, käsilteda pigem osakäendajatena.  
293 RKTKo 23.05.2005, 3-2-1-55-05.  
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Riigikohus andnud seevastu olulisi selgitusi kaaskäendajate solidaarse vastutuse kohaldamise 

põhimõtetes, sh vastuse küsimusele, kuidas võlaõigusseaduse kontekstis tuleks kohaldada 

kaaskäendajate solidaarvastutust juhul, kui kaaskäendajate vastutus on summaliselt piiratud 

(käenduslepingus kokkulepitud käendaja vastutuse maksimumsumma). Riigikohtu seisukoha 

kohaselt juhul, kui sama kohustust käendab mitu isikut (kaaskäendajad), vastutavad nad 

VÕS § 150 järgi võlausaldaja ees solidaarselt, isegi kui nad ei andnud käendust ühiselt. Kui 

käendajad käendavad võlausaldajaga eraldi sõlmitud käenduslepingute järgi sama kohustuse 

täitmist ja käenduslepingutes on kokkulepitud  käendajate ühesuguses vastutuse piirmääras 

(Riigikohtu kaasuses 1 200 000 krooni), vastutavad käendajad VÕS §-st 150 tulenevalt 

võlausaldaja ees solidaarselt ja üksnes kokkulepitud piirmäära ulatuses (s.o Riigikohtu 

kaasuses solidaarselt 1 200 000 krooni ulatuses). Käsitletud Riigikohtu lahendi kohaselt ei saa 

kaaskäendajate solidaarvastutuse tõttu mitme isiku poolt sama kohustuse käendamisel 

(kaaskäendus) teha järeldust, et tagatav kohustus on käendajate suhtes sisuliselt osadeks 

jaotatud ja kumbki käendaja vastutab võlausaldaja ees oma vastutuse piirmäära ulatuses 

eraldi. VÕS §-st 150 ei saa tõlgendada selliselt, et käendajad käendavad sama kohustuse 

erinevate osade täitmist – kaaskäendajate solidaarsest vastutusest tulenevalt ei saa 

võlausaldaja nõuda mõlemalt kaaskäendajalt eraldi täitmist vastava kaaskäendaja piirmäära 

ulatuses (1 200 000 + 1 200 000).294 Riigikohtu lahend puudutab olukorda, kus 

käenduslepingutes oli käendajate vastutus piiratud sama piirsummaga. Kaaskäendajate 

vastutuse piirsummad võivad olla ka erinevad. Sellisel juhul tuleks Riigikohtu lahendi 

valguses teha järeldus, et kaaskäendajate solidaarsest vastutusest tulenevalt vastutavad 

kaaskäendajad võlausaldaja ees kaaskäendajate vastutuse piirsummade kattuvas ulatuses 

solidaarselt ning piirmäärade kattuvat ulatust ületavas osas vastutab suurema piirsummaga 

kaaskäendaja eraldi.  

 

Töö autori arvates tuleb kaaskäendajate vastutuse summalise piiramise korral käendajate 

välissuhtes vastutuse ulatuse määramisel lähtuda käsitlusest, mille kohaselt kaaskäendajad kui 

solidaarvõlgnikud vastutavad solidaarselt ulatuses, milles kaaskäendajate vastutuse 

maksimumsummad kattuvad. Käsitlus, mille kohaselt tuleb olukorras, kus võlausaldaja nõue 

ületab kaaskäendaja vastutuse maksimumsummat, käsitleda käendajaid kui põhikohustuse 

erinevate osade osakäendajaid ja võimaldada võlausaldaja nõue iga käendaja vastu vastavalt 

selle käendaja vastutuse maksimumsummale, kaotab kaaskäendajate regulatsioonist tuleneva 

kaaskäendajate solidaarvastutuse mõtte. Õigussüsteemis, kus kehtib kaaskäenduse eeldus 
                                                 
294 RKTKo 13.04.2010, 3-2-1-24-10.  
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kohustuse täitmise tagamisel mitme käendaja poolt, saab käendaja osakäendus tekkida üksnes 

poolte kokkuleppel. Ainuüksi asjaolu, et võlausaldaja nõue ületab käendaja vastutuse 

maksimumsumma, ei saa olla osakäenduse tekkimise aluseks või käenduslepinguga antud 

käenduse osakäendusena tõlgendamise põhjenduseks. Arvestades, et välistatud ei ole ka 

olukord, kus käenduslepingu sõlmimisel on käendaja vastutuse maksimumsumma võrdne või 

isegi ületab tagatavat põhikohustust, kuid võlausaldaja poolt käendaja vastu nõude esitamisel 

võib kogunenud viiviste jm kõrvalkohustuste tõttu võlausaldaja nõue siiski ületada käendaja 

maksimumvastutust, tekib küsimus, mis hetkest tuleb käendus sellisel juhul viidatud käsitluse 

kohaselt lugeda osakäenduseks. Kuigi esmapilgul võib tunduda võlausaldaja nõudest 

väiksemate vastutuse maksimumsummade puhul osakäendusest lähtumine võlausaldajale 

kasulikum295, ei ole see kõiki asjaolusid arvestades alati nii. Juhul, kui põhivõlgnik täidab osa 

põhikohustusest, võib see kaasa tuua osakäendaja vabanemise ja osakäendaja suhtes käenduse 

lõppemise, kui põhivõlgnik täidab kohustusest osa, mille eest osakäendaja vastutas. Juhul, kui 

põhivõlgnik muutub pärast kohustuse osalist täitmist maksejõuetuks, on võlausaldajal üks 

käendaja vähem, kellelt kohustuse täitmist nõuda. Kaaskäendaja, sh kaaskäendaja, kelle 

vastutus on maksimumsummaga piiratud, jääb põhivõlgniku poolt kohustuse osalisel täitmisel 

seevastu endiselt vastutama – kaaskäenduse puhul vastutab kaaskäendaja kuni kohustuse 

lõpliku täitmiseni või käendaja poolt põhikohustuse täitmiseni vastava käendaja vastutuse 

maksimumsumma ulatuses. Seega ei pruugi osakäendusest lähtumine vastutuse 

maksimumsuurusega piiratud käenduste puhul alati anda lõppkokkuvõttes soodsamat 

seisundit võlausaldajale.  

 

Käsitlusest, mille kohaselt vastutavad kaaskäendajad solidaarselt sõltumata käendaja 

vastutuse maksimumsumma ja võlausaldaja nõue ulatuse suhtest, on lähtutud ka Common 

Frame of Reference mudelseaduses. Erinevate tõlgendusvariantide elimineerimiseks on 

kaaskäendajate solidaarvastutuse põhimõte seejuures sätestatud detailsemalt kui enamikes 

tsiviilkoodeksites. DCFR art IV.G – 1:105 kohaselt vastutavad isikliku tagatise andjad 

ulatuses, milles mitu isikliku tagatise andjat on taganud sama kohustuse või kohustuse sama 

osa täitmist, oma vastutuse piires võlausaldaja ees solidaarselt, sätestades selliselt otseselt 

kaaskäendajate solidaarse vastutuse käendajate vastutuse maksimumsummade kattuvas 

ulatuses. Seejuures on Common Frame of Reference eelnõu kommenteeritud väljaandes 

                                                 
295 Eespool toodud näite puhul, kui põhikohustuse 5 000€ täitmist tagavat kolme käendajat A, B ja C, kelle 
igaühe vastutus on piiratud maksimumsummaga 1 000€, käsitleda osakäendajatena, on tulem võlausaldajale 
3 000€. Kui samu käendajaid käsitleda kaaskäendajatena, vastutavad nad kohustuse täitmise eest solidaarselt 
üksnes 1 000€ ulatuses, s.t tulem võlausaldajale 1 000€.  
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rõhutatud põhivõlgniku poolt kohustuse osalise täitmise mõju solidaarselt vastatavate 

kaaskäendajate vastutusele. Selliselt, kui põhikohustuse 3 miljonit täitmist tagavad käendajad 

A vastutuse maksimumsummas 1,5 miljonit ja käendaja B vastutuse maksimumsummas 0,5 

miljonit, vastatavad käendajad 0,5 miljoni ulatuses solidaarselt. Juhul, kui põhivõlgnik täidab 

kohustuse 2 miljoni ulatuses, on võlausaldajal õigus valida, kas ta nõuab ülejäänud 1 miljoni 

tasumist käendajalt A või 0,5 miljoni ulatuses käendajalt A ja B solidaarselt ja ülejäänud 

summat käendajalt A või jagab sissenõutava summa muul moel käendajate vahel, arvestades 

nende vastutuse maksimumsummasid.296 

 

Võlausaldaja saab solidaarvastutusest tulenevalt kohustuse täitmist nõuda kaaskäendajatelt 

seni, kuni kogu tagatav kohustus on täidetud, arvestades seejuures käendajate võimalike 

vastutuse maksimumsummadega. Samas saab võlausaldaja kogu tagatava kohustuse täitmist 

nõuda kaaskäendajatelt vaid ühe korra (VÕS § 67 lg 1) – kaaskäendaja poolt kohustuse 

osaline või täielik täitmine vabastab vastavas ulatuses täitmise kohustusest ülejäänud 

kaaskäendajad ja kohustus lõpeb vastavas osas täitmises tõttu.  

 

3.1.3. Kaaskäendaja vastuväited võlausaldaja nõudele  

Kaaskäendajad vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt ning sellest tulenevalt kuulub 

kaaskäenduse korral kohaldamisele solidaarvõlgnike regulatsioon ulatuses, milles see pole 

vastuolus käenduse olemusega. Eeltoodust tulenevalt on kaaskäendajal lisaks üldistele 

käendaja vastuväidetele kaaskäenduse solidaarsest iseloomust tulenevad vastuväited 

võlausaldaja nõudele.  

 

Vastuväidete osas, mida kaaskäendaja kui solidaarvõlgnik saab esitada võlausaldaja nõudele, 

tuleb eristada vastuväiteid, mis tulenevad kaaskäendajate solidaarvastutusest ehk 

solidaarkohustuse tekkimise aluseks olevast võlasuhtest tulenevaid vastuväiteid ning 

vastuväiteid, mis tulenevad konkreetse käendaja suhtest võlausaldajaga. Selline vastuväidete 

eristus on solidaarvastutuse regulatsioonides üldlevinud.297 Kaaskäendajate 

solidaarvastutusest tulenevateks vastuväideteks on eelkõige solidaarkohustuse täitmise 

vastuväide, solidaarkohustuse mitte-eksisteerimise vastuväide (nt selle aluseks olev tehing on 
                                                 
296 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2551, art IV.G. – 1:105, comm B.  
297 C. v Bar, E. Clive. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame 
of Reference (DCFR). Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research 
Group on EC Private Law (Acquis Group). Volume 1. Intr., Def., I – 1:101 to III. – 4:207. Munich, 2009, p 996, 
art III.  – 4:112, note 1.  
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tühine või tühistatud) ja solidaarkohustuse aegumise vastuväide. Kaaskäendaja võib 

võlausaldaja nõude suhtes esitada ka vastuväited, mis kuuluvad talle isiklikult. Sellisteks 

vastuväideteks võivad eelkõige olla tasaarvestusest tulenevad vastuväited ja nõudest 

loobumise vastuväited.298 

 

Kaaskäendajate solidaarne vastutus võlausaldaja ees tähendab, et võlausaldajal on õigus 

nõuda kogu kohustuse täitmist igaühelt kaaskäendajatest, ilma seejuures teisi kaaskäendajaid 

kaasamata või neid hoiatamata.299 

 

Peamine kaaskäendajate solidaarvastutusest tulenevaks vastuväiteks on solidaarkohustuse 

täitmise vastuväide. Solidaarse vastutuse, sh kaaskäenduse puhul kehtib üldpõhimõte, mille 

kohaselt saab võlausaldaja nõuda kohustuse täitmist üksnes ühe korra. Kui keegi 

kaaskäendajatest on tagatava kohustuse täitnud, ei pea ülejäänud kaaskäendajad kohustust 

selles osas võlausaldajale täitma (VÕS § 67 lg 1). Kaaskäendajatest ühe käendaja poolt 

kohustuse osaline või täielik täitmine vabastab vastavas ulatuses võlausaldaja ees täitmisest 

ülejäänud kaaskäendajad. Sellest tuleneb kaaskäendaja vastuväide keelduda võlausaldajale 

kohustuse täitmisest, kui keegi kaaskäendajatest on kohustuse võlausaldajale juba täitnud. 

Sama kehtib ka kaaskäendaja poolt täitmise hoiustamise ja tasaarvestuse korral. Seejuures 

võib kaaskäendaja võlausaldaja nõude tasaarvestada üksnes enda nõudega – kaaskäendaja 

saab tasaarvestamiseks kasutada üksnes nõuet, mis kuulub talle võlausaldaja vastu isiklikult, 

kaaskäendaja ei saa täitmisest keelduda viidates teise kaaskäendaja õigusele nõue 

tasaarvestada ega kasutada tasaarvestuseks teise kaaskäendaja nõuet võlausaldaja vastu.300 

Kui üks kaaskäendajatest on kohustuse võlausaldaja ees täitnud või tasaarvestanud 

võlausaldaja nõude enda nõudega, toob see kaasa võlausaldaja nõude lõppemise vastavas 

ulatuses,301 kuid on omakorda kohustuse täitnud või oma nõudega tasaarvestanud käendaja 

poolt teiste kaaskäendajate vastu tagasinõude esitamise aluseks.302  

 

Solidaarvastutuse üldpõhimõtete kohaselt ei vabasta võlausaldaja poolt mõne kaaskäendaja 

vastu nõudest loobumine ülejäänud kaaskäendajaid vastutusest võlausaldaja ees ega vähenda 

                                                 
298 P. Varul jt. Op cit, lk 207, § 67, komm 4.1. 
299 O. Lando et al (editors). Op cit, p 60, art 10:101, comm B.  
300 P. Varul jt. Op cit, lk 208, § 67, komm 4.2. 
301 C. v Bar, E. Clive (Vol 1), p 989, art III.  – 4:108, comm A. Nt kui kaaskäendajad A, B ja C tagavad 
põhikohustuse summas 2 500€ täitmist ja A tasaarvestab võlausaldaja nõude enda nõudega 500€ ulatuses, 
väheneb võlausaldaja nõue vastavas ulatuses, s.o 2 000€-ni.  
302 Vt käesoleva töö p 3.2.  
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nende vastutust – konkreetse kaaskäendaja suhtes nõudest loobumine ei mõjuta teiste 

kaaskäendajate vastutust võlausaldaja ees ja ülejäänud kaaskäendajad on hoolimata 

võlausaldaja poolt mõne kaaskäendaja suhtes nõudest loobumisele kohustatud täitma 

kohustuse täies ulatuses.303 Nõudest loobumine tähendab võlausaldaja ja käendaja vahelist 

kokkulepet, millega lõpetatakse nõue konkreetse kaaskäendaja suhtes. Võlausaldaja poolt 

mõne kaaskäendaja suhtes nõudest loobumine omab tähendust üksnes kaaskäendajate 

välissuhtes, kaaskäendajate omavahelistes suhetes ei vabasta võlausaldaja poolt nõudest 

loobumine kaaskäendajat teiste kaaskäendajate tagasinõuetest ega vähenda vastavale 

kaaskäendajale kaaskäendajate omavahelises suhtes langevat vastutuse osa.304 Seega tähendab 

võlausaldaja poolt kaaskäendaja suhtes nõudest loobumine üldjuhul üksnes seda, et 

võlausaldaja ei esita vastava kaaskäendaja vastu nõuet – teiste kaaskäendajate suhtes jääb 

käendaja hoolimata võlausaldaja poolt nõudest loobumisele vastutavaks ning teiste 

kaaskäendajate poolt tagatava kohustuse täitmisel on kohustust täitnud käendajal õigus esitada 

tagasinõue ka käendaja vastu, kelle suhtes võlausaldaja on nõudest loobunud.305  

 

Samas võib võlausaldaja ühega kaaskäendajatest kokku leppida, et ta loobub oma nõuetest 

kõikide kaaskäendajate vastu. Sellisel juhul vabastab nõudest loobumine kõik kaaskäendajad. 

Võlausaldaja ja ühe kaaskäendaja vahel kokku lepitud nõudest loobumine omab tähendust ka 

teiste kaaskäendajate suhtes, kui lepinguosalised soovisid kogu võlasuhet lõpetada.306  

 

Kaaskäenduse puhul tekib küsimus, kas ja kuivõrd üksiku kaaskäendajaga seotud asjaolud 

(eelkõige kohustuse täitmise või rikkumisega seotud asjaolud, samuti aegumine) mõjutavad 

teiste kaaskäendajate vastutust ja kehtivad nende suhtes.  

 

Kaaskäendajate solidaarsest vastutusest tulenevalt kehtivad võlausaldajast lähtuvad asjaolud, 

nt ühe kaaskäendaja suhtes kohustuse täitmise tähtpäeva edasilükkamisest tulenevad 

tagajärjed ka teiste kaaskäendajate suhtes.307 Samas konkreetse kaaskäendajaga seotud 

asjaolud (eelkõige aegumise vastuväide) kehtib üksnes konkreetse kaaskäendaja suhtes. Kui 

                                                 
303 C. v Bar, E. Clive (Vol 1), p 991, art III.  – 4:109, note 1. 
304 P. Varul jt. Op cit, lk 206, § 66, komm 4.1. 
305 TlnRgKo 30.12.2002, 2-2/1568/02. Vt käesoleva töö p 3.2.3.  
306 P. Bülow (1997), Op cit, S 233, Rn 868.  
307 Samas, S 233, Rn 868.  
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kohustuse täitmise nõue ühe kaaskäendaja vastu on aegunud, ei välista see nõude esitamist 

teise kaaskäendaja vastu, kes aegumise vastuväidet kasutada ei saa.308  

 

Kaaskäendaja poolt võlausaldaja nõudele vastuväidete esitamine omab mõju käendaja 

hilisemale tagasinõudele nii põhivõlgniku (VÕS § 152 lg 2) kui ka kaaskäendajate vastu 

(VÕS § 67 lg 3). Kui kaaskäendaja solidaarvõlgnikuna ei esita võlausaldaja nõudele 

vastuväidet, mille oleks võinud esitada iga kaaskäendaja, ei ole tal teiste kaaskäendajate 

suhtes tagasinõudeõigust osas, milles käendajate vastutus oleks vähenenud vastuväite 

esitamise korral, välja arvatud juhul, kui ta vastuväite aluseks olevat asjaolu ei teadnud ega 

pidanudki teadma. Seega on kaaskäendaja, kelle vastu võlausaldaja täitmise nõude esitab, 

kaudselt kohustatud esitama võlausaldaja nõudele vastuväited, mis tulenevad kaaskäendajate 

solidaarvastutusest ja mida saaks seetõttu võlausaldaja nõudele esitada iga kaaskäendaja. 

Selline vastuväidete esitamise kohustuse sätestamine on solidaarvõlgnike regulatsioonis üsna 

uudne – solidaarvastutuse regulatsioonides üldjuhul üksnes nenditakse solidaarvõlgniku 

võimalust esitada võlausaldaja nõudele erinevaid vastuväiteid, kuid ei seota seda 

tagajärgedega tagasinõude teostamisel.309 Tagasinõude ulatuse sidumine võlausaldaja nõudele 

käendaja poolt vastuväidete esitamisega on töö autori arvates põhjendatud, kaitstes selliselt 

kaaskäendajaid käendaja ülemäärase tagasinõude eest.  

 

3.2. Käendaja tagasinõue kaaskäendaja vastu  

3.2.1. Kaaskäendaja vastu suunatud tagasinõude tekkimine ja teostamine  

Kui kaaskäendaja rahuldab võlausaldaja nõude, lõpeb võlausaldaja nõue vastavas ulatuses ka 

ülejäänud kaaskäendajate suhtes. Kaaskäendaja poolt võlausaldaja nõude rahuldamisel 

muutub oluliseks kaaskäendajate omavaheline suhe e sisesuhe ning tõusetuvad küsimused, 

kuidas tuleb vastutus jagada kaaskäendajate vahel, s.t kas ja millises ulatuses on kohustuse 

täitnud käendajal tagasinõue kaaskäendaja vastu.  

 

Lisaks kohustuse täitmise tagamisele mitme käendusega, omab kohustuse täitnud 

kaaskäendajate omavahelisi suhteid puudutav regulatsioon tähendust ka juhul, kui kohustuse 

täitmine on tagatud lisaks käendusele asjaõiguslike tagatistega – pandiõiguses levinud 

põhimõtte kohaselt kohaldatakse võla tasunud pantijale, kes ei ole põhivõlgnik, käenduse 
                                                 
308 P. Varul jt. Op cit, lk 209, § 68, komm 4.3. 
309 C. v Bar, E. Clive (Vol 1), p 997, art III.  – 4:112, note 1. 
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kohta käivaid sätteid (AÕS § 291, § 349 lg 3). Nimetatud põhimõtte kohaselt kuulub 

kaaskäendajate regulatsioon kohaldamisele ka juhul, kui kohustuse täitmine ei ole küll tagatud 

käendusega, kuid kohustuse täitmise tagamiseks on seatud mitu asjaõiguslikku tagatist ning 

üks või mitu asjaõigusliku tagatise andjat on tagatava kohustuse täitnud. Vastavalt VÕS §-le 

150 vastutavad kaaskäendajad võlausaldaja ees solidaarselt, isegi kui nad ei andnud käendust 

ühiselt. VÕS § 69 lg-st 7 tulenevalt kohaldatakse põhikohustuse täitmise tagamiseks tagatisi 

seadnud isikutele solidaarvõlgnike omavahelisi suhteid reguleerivaid sätteid. Seega 

vastutavad kolmanda isiku kohustuse täitmiseks tagatisi andnud isikud omavahel sarnaselt 

kaaskäendajatega solidaarselt ning omavahelistes suhetes vastutavad nad nagu kaaskäendajad.  

 

Kaaskäendajal, kes on täitnud tagatava kohustuse ja seega rahuldanud võlausaldaja nõude, on 

võlausaldaja õiguste üleminekust tulenevalt tagasinõue põhivõlgniku vastu. Käendajal ei ole 

tagatavat kohustust võlausaldajale täites isiklikku huvi täitmise vastu, mistõttu peab 

kokkuvõttes täitma kohustuse just põhivõlgnik. Sageli võib tagasinõue põhivõlgniku vastu 

jääda tulemuseta. Sellisel juhul tekib küsimus, kuidas jaotada vastutuse koormat kõigi 

kaaskäendajate vahel.310  

 

Kaaskäendajate sisesuhe määrab, kuidas peab lõppastmes jagunema vastutus kohustuse 

täitmise eest kaaskäendajate vahel. Seega määrab kaaskäendajate sisesuhe konkreetse 

kaaskäendaja kanda jääva osa suuruse kaaskäendajate poolt võlausaldajale täidetud 

kohustusest. Eelkõige võimaldab sisesuhte regulatsioon solidaarvõlgnikust kaaskäendajal, kes 

on välissuhtes võlausaldaja nõude täitnud suuremas ulatuses kui temale kaaskäendajate 

sisesuhtes langev osa, esitada tagasinõude teiste kaaskäendajate vastu.  

 

Kaaskäendajate solidaarne vastutus ei tähenda ainult kaaskäendajate solidaarset vastutust 

võlausaldaja ees, vaid ka kaaskäendajate vastutuse osade võrdsust kaaskäendajate 

omavahelises sisesuhtes.311 Kohustuse täitnud käendajale läheb rahuldatud ulatuses üle 

võlausaldaja nõue põhivõlgniku vastu (VÕS § 152 lg 1) ning koos sellega nõude tagamiseks 

antud nõudega seotud tagatised ja kõrvalkohustustest tulenevad õigused (VÕS § 167 lg 1). 

Eeltoodust tulenevalt tekib kohustuse täitnud käendajal paralleelselt tagasinõudega 

põhivõlgniku vastu võlausaldaja õiguste üleminekust tulenevalt ka tagasinõue teiste 

kaaskäendajate vastu kaaskäendajate sisesuhtest tulenevas ulatuses. Riigikohus on rõhutanud, 

                                                 
310 R. Zimmermann. Op cit, p 136.  
311 H. Weber, J.-A. Weber. Op cit, S 109.  
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et nimetatud paralleelselt tekkivad tagasinõuded ei välista teineteist – põhivõlgniku vastu 

tagasinõude tekkimine ei välista mitme käendaja omavahelisi tagasinõudeid.312  

 

Kaaskäendaja kui solidaarvõlgniku nõue teiste kaaskäendajate vastu ei tulene mitte üksnes 

võlausaldaja õiguste üleminekust, vaid ka kaaskäenduse solidaarsest iseloomust. Kuna 

kaaskäendajad vastutavad vastavalt VÕS §-le 150 solidaarvõlgnikena, on kaaskäendajal õigus 

nõuda osade võrdsust juba enne võlausaldaja nõude rahuldamist. Selliselt võib kaaskäendaja 

juba enne võlausaldaja poolt tema vastu esitatud nõude täitmist nõuda teistelt 

kaaskäendajatelt, et nad vastavalt oma osale solidaarvastutusest osaleksid võlausaldaja poolt 

esitatud nõude täitmisel, et kaaskäendajad hiljem omavahelises sisesuhtes enam tagasinõudeid 

esitama ei peaks.313  

 

Kuna solidaarvõlgnikud peavad omavahelistes suhetes kohustuse täitma võrdsetes osades, kui 

seadusest, lepingust või kohustuse olemusest ei tulene teisiti (VÕS § 69 lg 1), tekib kohustuse 

täitnud solidaarvõlgnikul tagasinõue teiste solidaarvõlgnike vastu, v.a talle endale langevas 

osas (VÕS § 69 lg 2).  

 

Kaaskäendajad võtavad käenduslepingut sõlmides tegelikult vastutuse mitte üksnes 

võlausaldaja, vaid ka teineteise ees. Kui üks kaaskäendajatest on täitnud rohkem kui temale 

langev osa kohustusest, siis tekib tal tagasinõue teiste kaaskäendajate vastu, kuna täites 

rohkem kui solidaarvõlgnike omavahelises suhtes temale langev osa, täitis käendaja sisuliselt 

ka teiste kaaskäendajate kohustuse võlausaldaja ees.314 Kaaskäendajatel on ühised huvid ja 

seega vastutavad nad üldjuhul võrdsetes osades. Kaaskäendajate vaheline tagasinõue on 

kaaskäenduse lahutamatu osa.315 Kaaskäendajate vahelise tagasinõude kaudu realiseerub 

põhimõte, mille kohaselt eeldatakse, et vastutus põhikohustuse täitmise eest solidaarselt 

vastutavate kaaskäendajate vahel jaotub võrdselt.316 Nimetatud seisukohta on toonitanud ka 

Riigikohus, asudes seisukohale, et mitme käendaja olemasolul ei pea võla tasunud käendaja 

kandma üksinda põhivõlgniku maksevõimetuse riisikot, vaid seda peavad kandma käendajad 

ühiselt.317 

 

                                                 
312 RKTKo 23.05.2005, 3-2-1-55-05, otsuse p 14. 
313 H. Weber, J.-A. Weber. Op cit, S 109.  
314 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 319.  
315 Samas, p 319. 
316 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 497, Rn 15. 
317 RKTKo 23.05.2005, 3-2-1-55-05, otsuse p 14.  
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Kohustuse täitnud käendaja kaaskäendajate vastu suunatud tagasinõude tekkimiseks on 

vajalik sarnaselt põhivõlgniku vastu suunatud tagasinõudega tagasinõude tekkimise eelduste 

olemasolu. Kaaskäendajate vastu suunatud tagasinõude tekkimiseks peavad olema täidetud 

tagasinõude tekkimise üldised eeldused, nagu põhilepingu ja käenduslepingu kehtivus, 

kohustuse täitmine käendaja poolt.318 Sarnaselt käendaja tagasinõudega põhivõlgniku vastu, ei 

või käendaja nõuda tagasinõude täitmist enne kohustuse sissenõutavaks muutumist. 

Kaaskäendajad ei ole kohustatud maksma enne, kui nende kohustus on käenduslepingu järgi 

tekkinud.319  

 

Kaaskäendajate omavahelise tagasinõude puhul on lisaks põhivõlgniku vastu suunatud 

tagasinõude eeldustele vajalik täiendavate kaaskäenduse olemusest tulenevate eelduste 

olemasolu. Nii on tagasinõue võimalik üksnes juhul, kui käendajad tagavad ühe ja sama 

kohustuse täitmist. Samas pole tagasinõude tekkimise seisukohalt tähtis, et kaaskäendajad 

oleksid üksteisest teadlikud, tagasinõue tekib seaduse alusel ka juhul, kui käendajad ei võtnud 

käendust ühiselt või kui kohustuse täitnud käendaja ei tea teiste kaaskäendajate 

olemasolust.320 Lisaks on kaaskäendaja vastu suunatud tagasinõude tekkimiseks vajalik, et 

käendaja oleks täitnud rohkem kui kaaskäendajate omavahelises suhtes temale langev osa 

põhikohustusest. Seejuures võivad kaaskäendajad omavahelise tagasinõude puhul kokku 

leppida ka vastutuse erinevas ulatuses või tagasinõue üldse välistada, mistõttu tuleb 

tagasinõude puhul arvesse võtta ka kaaskäendajate omavahelisi kokkuleppeid.321  

 

Põhivõlgniku ja kaaskäendajate vastu suunatud tagasinõuete puhul on tegemist kahe 

paralleelselt eksisteerivate tagasinõuetega, mistõttu tekib paratamatult küsimus, kelle vastu 

peab põhikohustuse täitnud käendaja tagasinõude esmalt esitama või on tema valik selles osas 

täiesti vaba. Šveitsis ollakse seisukohal, et kohustuse täitnud käendaja saab iseseisvalt 

otsustada, kas ta esitab tagasinõude põhivõlgniku või kaaskäendaja vastu.322 Samas on 

eelkõige Common Law riikides levinud ka seisukoht, et põhikohustuse täitnud käendaja peab 

tagasinõude esmalt esitama põhivõlgniku vastu või tagasinõude esitamisel kaaskäendajate 

vastu vähemalt tõendama, et tagasinõue põhivõlgniku vastu jääks viimase maksejõuetuse või 

muude asjaolude tõttu tulemuseta. Kohustuse täitnud kaaskäendaja kohustust esitada 

                                                 
318 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 327. 
319 Samas, p 326.  
320 A. G. Guest et al. Op cit, p 1386.  
321 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 319.  
322 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 497, Rn 14.  
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tagasinõue esmalt põhivõlgniku vastu põhjendatakse asjaoluga, et põhikohustuse täitmise 

kohustus lasub eelkõige põhivõlgnikul ja seetõttu peaks esmalt nõudma täitmist just 

põhivõlgnikult, v.a juhul, kui see ilmselgelt jääks tulemuseta.323 Kaaskäendaja vastu suunatud 

tagasinõudele piirangu seadmine pole võõras ka modernses kontinentaalõigusruumis – 

Hollandi tsiviilkoodeksi kohaselt peab põhikohustuse täitnud käendaja esmalt esitama nõude 

põhivõlgniku vastu ja üksnes juhul, kui põhivõlgnik tagasinõuet ei täida, on kohustuse täitnud 

käendajal õigus esitada tagasinõue rahuldamata ulatuses teiste tagatise andjate 

(kaaskäendajate, võlgnikuks mitteoleva pantija) vastu (art 7:869). Selliselt rõhutatakse 

Hollandi tsiviilkoodeksis põhimõtet, mille kohaselt on kohustuse täitmise eest eeskätt 

vastutav põhivõlgnik ja tagatise andjate eesmärgiks on võlausaldajale üksnes täiendava 

täitmise allika võimaldamine.  

 

Töö autori seisukoha kohaselt tuleks lähtuda põhimõttest, et kohustuse täitnud kaaskäendaja 

on vaba valima, kas ta esitab tagasinõude põhivõlgniku või kaaskäendaja vastu ning ei ole 

mõistlik kohustuse täitnud käendajale seada selles osas piiranguid. Ainuüksi käenduse kui 

tagatise iseloom ei õigusta tagasinõuete esitamise järjekorra määramisega käendaja 

paralleelsete tagasinõuete teostamise piiramist. Sarnaselt nagu põhikohustuse võlausaldajal on 

õigus valida, kas ta esitab nõude põhivõlgniku või käendaja vastu, tuleks tagasinõuete osas 

valikuvõimalus tagada ka kohustuse täitnud käendajale, kes kohustuse täitmise tagajärjel on 

sisuliselt asunud senise võlausaldaja asemele. Kohustuse täitnud kaaskäendaja võib esitada 

tagasinõuded põhivõlgniku ja kaaskäendaja vastu ka koos. Igal juhul, kui käendaja on 

esitanud tagasinõude kaaskäendaja vastu, tuleb menetlusse kaasata ka põhivõlgnik, kui asjas 

õiguslikku huvi omav isik, kelle vastu võib kaaskäendaja tema vastu nõude esitatud 

rahuldamisel omakorda esitada tagasinõude.  

 

Õiguskirjanduses ollakse erineval seisukohal ka selles, millal võib põhikohustuse täitnud 

käendaja teostada oma tagasinõuet teiste kaaskäendajate vastu. Juhul, kui käendaja on täitnud 

tagatava  kohustuse täies ulatuses, käendaja tagasinõude esitamise aja osas küsimusi ei teki –  

võlausaldaja nõue teiste kaaskäendajate vastu on lõppenud ja sellega seoses on lõppenud ka 

kaaskäendajate kui solidaarvõlgnike välissuhe ning aktuaalne üksnes kaaskäendajate sisesuhe. 

Kuna võlausaldaja nõude lõppemise tõttu kaaskäendajate poolt võlausaldajale täitmist enam ei 

toimu, ei muutu ka enam võlausaldajale kohustuse täitmisel osalenud kaaskäendajate ring ja 

nende poolt võlausaldajale täidetud kohustuse ulatus. Kohustuse täitnud kaaskäendaja saab 
                                                 
323 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 327. 
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vastavalt solidaarvõlgnike sisesuhte regulatsioonile esitada tagasinõude kaaskäendajate vastu, 

konkureerimata võlausaldaja nõudega kaaskäendajate vastu.  

 

Probleemne on olukord juhul, kui kaaskäendaja on kohustuse täitnud üksnes osaliselt, samuti 

juhul, kui tagatava kohustuse osas on ettenähtud ositi täitmine. Ühe seisukoha kohaselt, kui 

täideti osa põhikohustusest, ei ole käendajal õigus teostada tagasinõuet teiste kaaskäendajate 

suhtes ainuüksi asjaolu tõttu, et käendaja maksis rohkem, kui oli kaaskäendajate 

omavahelistest suhetest tulenev temale langev osa. Selle seisukoha järgi tekib kaaskäendajal 

tagasinõue teiste kaaskäendajate vastu alles siis, kui kogu põhikohustus on täidetud ja 

lõppkokkuvõttes pole kaaskäendajad täitnud võrdsetes osades.324 Samas ollakse Šveitsis 

seisukohal, et käendaja võib tagasinõuet teiste kaaskäendajate vastu teostada kohe pärast 

põhikohustuse osalist täitmist. Viimane variant kindlustab küll paremini kohustuse täitnud 

käendajat teise kaaskäendaja võimaliku hilisema maksejõuetuse vastu, kuid võib samas 

tekitada hilisema tagasinõude omakorda esmalt kohustuse täinud kaaskäendaja vastu, kuna 

hiljem võib selguda käendajate vastutuse erinev ulatus (nt teine kaaskäendaja peab hiljem 

täitma võlausaldajale kohustuse ulatuses, mis ületab temale käendajate sisesuhtest tulenevat 

osa tagatavast kohustusest).325  

 

Saksa õiguskirjanduses levinud seisukoha kohaselt võib kohustuse täitnud käendaja 

kaaskäendajate solidaarsest suhtest ja võlausaldaja õiguste üleminekust tulenevalt koheselt 

peale võlausaldajale täitmist esitada tagasinõude teiste kaaskäendajate vastu, s.t esitada 

tagasinõude veel enne seda, kui pole selgunud, millises ulatuses käendajad lõplikult tagatava 

nõude võlausaldaja ees täidavad.326 Kaaskäendaja ei pea tagasinõude esitamiseks ootama, 

kuni põhikohustus täies ulatuses rahuldatakse ja selgub käendajate vastutuse kogu ulatus 

võlausaldaja ees, s.t mis ulatuses käendajad lõplikult võlausaldaja ees põhikohustuse täidavad. 

Kaaskäendaja õiguses esitada tagasinõue teiste kaaskäendajate vastu koheselt ka 

põhikohustuse osalise täitmise korral nähakse seejuures peamist erinevust tavalise 

solidaarvastutuse ja käendajate solidaarvastutuse vahel – tavalise solidaarvastutuse korral võib 

solidaarvõlgnik esitada tagasinõude teiste solidaarvõlgnike vastu alles siis, kui ta on täitnud 

võlausaldajale kohustuse suuremas ulatuses, kui ta solidaarvõlgnike sisesuhtes vastutama 

peaks, kaaskäenduse puhul aga aktsepteeritakse Saksa õiguses käendaja õigust esitada 

                                                 
324 A. G. Guest et al. Op cit, p 1388.  
325 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 497, Rn 15. 
326 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 138, Rn 406. 
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tagasinõue koheselt peale põhikohustuse osalist täitmist, sh ka põhikohustuse täitmisel 

ulatuses, mis ei ületa kaaskäendajate sisesuhtes vastava käendaja vastutust.327 Käendus puhul 

solidaarvõlgnike üldisest regulatsioonist erandi tegemist ja tagasinõude võimaldamist iga 

osamakse puhul põhjendatakse asjaoluga, et käenduse kui tagatise puhul ei ole teada, kas ja 

millises ulatuses käendajad põhikohustust võlausaldajale veel täitma peavad, mistõttu 

peetakse mõistlikuks kohese tagasinõude võimaldamist teiste kaaskäendajate vastu.328 Juhul, 

kui hiljem teised kaaskäendajad täidavad võlausaldajale ülejäänud osa põhikohustusest, 

võivad teised kaaskäendajad omakorda esitada tagasinõuded esimesena põhikohustuse 

osaliselt täitnud kaaskäendaja vastu. Käendajale kaaskäendaja vastu tagasinõude 

võimaldamine enne võlausaldaja ees kaaskäendajate lõpliku vastutuse selgumist võib kaasa 

tuua tagasinõuete paljususe.329  

 

Samas juhul, kui kohustuse osaliselt täitnud käendaja, kes on esitanud tagasinõuded teiste 

kaaskäendajate vastu, muutub maksejõuetuks ja ülejäänud tagatava kohustuse peavad täitma 

teised kaaskäendajad, tekitab see kaaskäendajate vahel ebavõrdse vastutuse.330 Eeltoodut on 

võimalik selgitada näite baasil – käendajad A, B ja C käendavad võlausaldaja G ees 

põhivõlgniku kohustust summas 12 000€. Kui käendaja A täidab tagatava kohustuse 3 000€ 

ulatuses, võib ta kaaskäendajate solidaarsest vastutusest tulenevalt esitada kaaskäendajate B ja 

C vastu tagasinõude ja nõuda kummaltki 1 000€ hüvitamist. Kui A muutub maksejõuetuks, 

võib tekkida olukord, kus B ja C peavad A-le tasuma tagasinõude alusel 1 000€ ning lisaks 

sellele täitma võlausaldaja G ees ülejäänud kohustuse summas 9 000€. A maksejõuetuse tõttu 

ei ole A-lt tagasinõude korras võimalik täitmist saada. Selliselt toob A-le põhikohustuse 

osalise täitmise korral tagasinõude võimaldamine enne, kui pole teada, mis ulatuses 

kaaskäendajad võlausaldaja ees kohustuse täidavad, kaasa kaaskäendajate omavahelises 

suhtes vastutuse ebavõrdse jaotuse ja eelisseisundi esimesena kohustuse osaliselt täitnud 

kaaskäendajale.331 Kaaskäenduse puhul eeldatakse, et kaaskäendajad peavad põhikohustuse 

                                                 
327 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 138, Rn 407. Nt kui solidaarvõlgnikud A, B ja C vastutavad võlausaldaja 
ees solidaarkohustuse 90 000€ täitmise eest ja solidaarvõlgnik A täidab kohustuse 30 000€ ulatuses, s.o ulatuses, 
milles ta solidaarvõlgnike sisesuhtes vastutas, ei saa ta esitada tagasinõuet teiste solidaarvõlgnike vastu. 
Tagasinõude esitamise õigus tekib solidaarvõlgnikul üksnes juhul, kui ta täidab kohustuse suuremas ulatuses, kui 
on tema vastutus sisesuhtes. Kui võlgnikud A, B ja C oleksid solidaarselt vastutavad kaaskäendajad, tekib 
käendajal A niipea, kui ta põhikohustuse osa võlausaldajale täidab, tagasinõue teiste kaaskäendajate vastu ja ta 
saab kummaltki kaaskäendajalt nõuda 10 000€ hüvitamist tulenevalt kaaskäendajate sisesuhtest.  
328 H. Köhler. BGB. Rehct der Schuldverhältnisse II. Einzelne Schuldverhältnisse. München, 1995, S 165.  
329 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 138, Rn 408.  
330 J. Gernhuber. Bürgerliches Recht. Ein systematisches Repetitorium für Fortgeschrittene. München, 1991, S 
281.  
331 H. Weber, J.-A. Weber. Op cit, S 109.  
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lõppkokkuvõttes täitma võrdsetes osades või vastavalt kaaskäendajate omavahelistes suhetes 

kokkulepitud osades.332  

 

Eeltoodust tuleneva tõttu on Saksa kohtupraktika teinud üldreeglist, mille kohaselt võib 

käendaja põhikohustuse täitmise korral koheselt esitada tagasinõude teiste kaaskäendajate 

vastu, kaks erandit – põhikohustuse täitnud käendajal ei ole õigust esitada tagasinõuet teiste 

kaaskäendajate vastu enne kogu põhikohustuse täitmist ja põhikohustuse täitmisel käendajate 

lõpliku osaluse selgumist juhul, kui põhivõlgnik osutub maksejõuetuks333 või kui kohustuse 

täitnud käendaja ise muutub maksejõuetuks.334 Kui kohustuse osaliselt täitnud käendaja 

muutub maksejõuetuks, toob see eeltoodud näitest tulenevalt kohese tagasinõude 

võimaldamisel kaasa kaaskäendajate omavahelises suhtes vastutuse ebavõrdse jaotuse. 

Seetõttu on üldreeglist tehtud erand, mille kohaselt on osaliselt põhikohustuse täitnud 

käendaja, kes muutub pärast kohustuse täitmist maksejõuetuks, õigustatud tagasinõudeõigust 

teiste kaaskäendajate vastu teostama üksnes siis, kui põhikohustus on võlausaldaja ees täies 

ulatuses täidetud ning on selge, millises ulatuses käendajad põhikohustuse täitsid.335 Kui 

põhivõlgnik muutub maksejõuetuks, on kindel, et võlausaldaja peab põhikohustuse 

rahuldamiseks esitama nõude kaaskäendajate vastu ning lisaks ühe kaaskäendaja poolt 

põhikohustuse osalisele täitmisel nõudma käendajatelt täitmist ka ülejäänud osas, s.t ulatus, 

milles kaaskäendajad peavad põhikohustuse võlausaldajale täitma, muutub336, mistõttu ei ole 

otstarbekas võimaldada kohustuse osaliselt täitnud kaaskäendajale tagasinõue teiste 

kaaskäendajate vastu enne kaaskäendajate poolt põhikohustuse täitmist täies ulatuses.  

 

Ka võlaõigusseaduse kontekstis tekib kohustuse osaliselt täitnud käendajal võlausaldaja 

õiguste üleminekust ja kaaskäendajate solidaarsest vastutusest tulenevalt tagasinõue 

kaaskäendaja vastu. Samas näeb VÕS § 167 lg 5 koostoimes VÕS § 173 lg-ga 2 ette, et nõude 

osalise ülemineku korral jääb uuele võlausaldajale üleminemata jäänud nõude osa 

rahuldamise eesõigus senisele võlausaldajale uue võlausaldaja ees, samuti eesõigus 

kõrvalkohustustest tulenevatele õigustele ja tagatistele. Seega on võlausaldajal kohustuse 

osaliselt täitnud käendaja ees eesõigus nõuda teistelt kaaskäendajatelt täitmist, kuni kogu 

võlausaldaja nõue on rahuldatud. Saksa õiguses sarnane säte puudub ning käendaja poolt 

                                                 
332 J. Gernhuber. Op cit, S 282.  
333 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 138, Rn 408. 
334 Samas, S 139, Rn 410. 
335 Samas, S 139, Rn 410.  
336 Samas, S 138, Rn 408. 
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põhikohustuse osalise täitmise tagajärjed – käendaja õigus esitada tagasinõue koheselt, v.a 

põhivõlgniku või käendaja enda maksejõuetuse korral – on teooria ja kohtupraktika 

kujundatud.337 Eeltoodust tulenevalt tekib küsimus, mida VÕS § 167 lg-s 5 sätestatud senise 

võlausaldaja eesõigus tähendab ja mil määral see piirab kohustuse osaliselt täitnud käendaja 

tagasinõude teostamist.  

 

Probleem tõusetub sellest, kas kaaskäendaja saab VÕS § 167 lg 5 alusel täielikult keelduda 

kohustuse osaliselt täitnud käendaja tagasinõude täitmisest enne senise võlausaldaja 

kohustuse täitmist või saab kaaskäendaja keelduda üksnes teatud ulatuses. VÕS § 167 lg 5 

kohaselt saab kohustuse osaliselt täitnud käendaja kui uus võlausaldaja tagatisi, sh käendust 

realiseerida ulatuses, milles tagatisest saadav ei ole vajalik senisele võlausaldajale nõude 

rahuldamiseks.338 Põhikohustuse täitmise tagamiseks seatud pandi puhul on asi mõnevõrra 

selgem – orienteeruvalt on teada pandieseme väärtus ning pandieseme realiseerimisel on VÕS 

§ 167 lg 5 toimel pandi saadud vahenditele esmajärjekorras õigus senisel võlausaldajal ning 

kohustuse täitnud käendajal saab oma nõude rahuldada pandist saadavate vahendite arvel 

ulatuses, milles need pole vajalikud senise võlausaldaja nõude rahuldamiseks. Samas 

käendaja puhul on raske hinnata, milline on tema maksejõulisus. Kui väita, et kaaskäendajal 

ei ole õigust VÕS § 167 lg 5 alusel keelduda põhikohustuse osaliselt täitnud käendaja 

tagasinõude täitmisest, siis käendaja poolt tagasinõude korras kaaskäendajalt nõutav võib 

osutuda kaaskäendaja maksevõime piiriks ja kui nõude osaliselt täitnud käendaja selle 

kaaskäendajalt sisse nõuab ja kaaskäendaja rohkemaks enam suuteline ei ole, saab VÕS § 167 

lg-st 5 tulenev senise võlausaldaja eesõigus kahjustada. Seega kaaskäendaja vastu tagasinõude 

kohesel esitamisel võib võlausaldaja eesõigus saada rikutud.  

 

Töö autori arvates tuleb asuda seisukohale, et VÕS § 167 lg-s 5 sätestatud võlausaldaja 

eesõigus piirab täielikult kohustuse osaliselt täitnud käendaja tagasinõude teostamist teiste 

kaaskäendajate suhtes. Juhul, kui kohustuse osaliselt täitnud käendaja esitab kaaskäendaja 

vastu tagasinõude enne, kui põhikohustus on võlausaldajale täies ulatuses täidetud, on VÕS § 

167 lg 5 mõttest tulenevalt töö autori arvates kaaskäendajal õigus keelduda tagasinõude 

täitmisest, et tagada senisele võlausaldajale käenduse kui isikliku tagatise realiseerimise 

eesõigus. Sisuliselt selgub kaaskäendajate poolt võlausaldajale täidetud kohustuse kogumaht, 

mis kuulub vastavalt solidaarsuhtele kaaskäendajate vahel jagamisele, alles pärast kogu 

                                                 
337 P. Ulmer (Hrsg). Op cit, § 774, Rn 11.  
338 P. Varul jt. Op cit, lk 562, § 167, komm 4.7. 
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põhikohustuse täitmist ja kaaskäendajate vastutuse ulatus võlausaldaja ees võib pärast esimese 

käendaja poolt kohustuse osalist täitmist oluliselt muutuda. Kohustuse täitnud käendajal on 

senise võlausaldaja eesõiguse tõttu õigus tagasinõuet kaaskäendaja vastu teostada alles siis, 

kui võlausaldaja nõue on täies ulatuses rahuldatud. Siis on lõplikult selgunud ka kogu 

käendajatelt nõutav summa ehk kaaskäendajate vastutuse kogumaht ning selliselt välistab 

kaaskäendaja vastu suunatud tagasinõude teostamise piiramine enne võlausaldaja ees 

kaaskäendajate lõpliku vastutuse ulatuse selgumist ka korduvad tagasinõuded kaaskäendajate 

vahel sõltuvalt mõne kaaskäendaja poolt põhikohustuse täitmisest võlausaldajale, samuti 

põhivõlgniku ja kohustuse esimesena täitnud käendajate maksejõuetuse riskist tuleneva 

vastutuse ebaühtlase jaotuse käendajate sisesuhtes.  

 

3.2.2. Kaaskäendaja vastu suunatud tagasinõude ulatus 

Tagatava kohustuse täitmise korral vastutavad kaaskäendajad teineteise suhtes nii kohustuse 

täitnud käendajale võlausaldaja õiguste üleminekust kui ka kaaskäendajate solidaarsest 

vastutusest tulenevalt. Põhikohustuse täitnud käendaja omandab võlausaldaja õiguste 

ülemineku tulemusena tagasinõude nii põhivõlgniku kui ka kaaskäendajate vastu. Need 

tagasinõuded ei ole oma ulatuselt ühesugused – põhivõlgniku vastu on kohustuse täitnud 

käendajal tagasinõue kogu tema poolt täidetud põhikohustuse ulatuses, kaaskäendaja vastu 

saab kohustuse täitnud käendaja esitada nõude kaaskäendajate sisesuhtes vastava käendaja 

vastutuse ulatuses.339  

 

Nt kui käendajad A ja B tagavad võlausaldaja ees põhikohustuse summas 10 000€ täitmist ja 

käendaja A on võlausaldajale täitnud tagatava põhikohustuse summas 10 000€, on õiguslik 

olukord järgmine: võlausaldaja nõue põhivõlgniku vastu lõpeb ning käendaja A-le läheb 

käenduse kui tagatise iseloomust tulenevalt seaduse alusel üle võlausaldaja nõue põhivõlgnik 

vastu käendaja poolt rahuldatud ulatuses, s.o summas 10 000€. Võlausaldaja nõue käendaja B 

vastu, kes koos käendajaga A tagas põhikohustuse summas 10 000€ täitmist, on 5 000€ osas 

lõppenud (kaaskäendaja, kes täidab põhikohustuse, täidab sisuliselt ka teise kaaskäendaja 

kohustuse võlausaldaja ees)340 ja summas 5 000€ koos võlausaldaja õiguste üleminekuga üle 

läinud põhikohustuse täitnud käendajale A. Eeltoodust tulenevalt on käendajal A 

                                                 
339 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 138, Rn 406. 
340 Kaaskäendajate solidaarsest vastutusest tulenevalt vastutasid käendajad A ja B võlausaldaja ees solidaarselt 
põhivõla summas 10 000€ täitmise eest, s.t võlausaldajal oli õigus mõlemalt kaaskäendajalt solidaarselt nõuda 
10 000€ tasumist.  
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põhivõlgniku vastu tagasinõue summas 10 000€, mis on tagatud nõudega kaaskäendaja vastu 

summas 5 000€.341 Kui kaaskäendaja B täidab käendaja A tagasinõude, lõpeb käendaja A 

nõue käendaja B vastu ja käendajale B läheb üle 5 000€ ulatuses üle nõue põhivõlgniku vastu. 

Eeltoodust tulenevalt on mõlemad käenduskohustused lõppenud ning võlausaldaja nõue 

põhivõlgniku vastu pooles ulatuses läinud üle käendajale A ja pooles ulatuses käendajale B. 

Sama tulemus oleks saavutatud ka juhul, kui käendajad oleksid kohe võlausaldaja poolt nende 

vastu nõude esitamisel võlausaldajale tasunud vastavalt käendajate kui solidaarvõlgnike 

sisesuhtes konkreetse käendaja vastutuse ulatuses, s.o antud juhul pool põhikohustusest.342  

 

Kaaskäendajate solidaarne vastutus tähendab, et kaaskäenduse puhul eeldatakse, et vastutus 

kaaskäendajate vahel tuleb jaotada võrdselt ja kaaskäendajad vastutavad põhikohustuse 

täitmise eest sisesuhtes võrdsetes osades.343 Näiteks, kui kohustuse täitmist tagavad kolm 

kaaskäendajat ja neist üks täidab kogu kohustuse, võib ta kummaltki kaaskäendajalt nõuda 

kolmandiku tasumist tagasinõude korras.344 Vastavalt VÕS § 69 lg-le 1 peavad omavahelises 

suhtes solidaarvõlgnikud kohustuse täitma võrdsetes osades, kui seadusest, lepingust või 

kohustuse olemusest ei tulene teisiti.  

 

Kaaskäendajate sisesuhtes vastutuse jaotuse üldpõhimõtted kehtivad ulatuses, milles 

käendajad ei ole teisiti kokku leppinud. Käendajad võivad vastutust sisesuhtes kokkuleppega 

muuta. Selliselt võivad nt kaaskäendajad A ja B kokku leppida, et sisesuhtes vastutab 

kohustuse täitmise eest üksnes käendaja A. Kui käendaja A täidab tagatava kohustuse, 

vabaneb käendaja B sellisel juhul vastutusest. Kui põhikohustuse täidab käendaja B, läheb 

talle lisaks põhivõlgniku vastu suunatud  tagasinõudele täies ulatuses üle ka võlausaldaja nõue 

käendaja A vastu.345 Üldregulatsioonist erinev vastutus kaaskäendajate sisesuhtes võib 

tuleneda ka põhivõlgniku ja käendajate omavahelisest seotusest. Selliselt on Saksamaa kohtud 

tunnustanud põhimõtet, mille kohaselt vastutavad äriühingu osanikud, aktsionärid äriühingu 

kohustuste käendusega tagamisel sisesuhtes vastavalt oma osalusele äriühingus, kui käendajad 

ei ole teisiti kokku leppinud.346  

 

                                                 
341 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 139, Rn 411. 
342 Samas, S 140, Rn 411. 
343 A. G. Guest et al. Op cit, p 1388.  
344 H. Weber. Op cit, S 76.  
345 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 140, Rn 411. 
346 Samas, S 140, Rn 412.  
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Kaaskäendajate osade võrdsuse põhimõte ei kehti täies ulatuses juhul, kui kaaskäendajate 

vastutus on käenduslepingus piiratud vastutuse maksimumsummaga.347 Kui välissuhtes 

vastutavad käendajad, kelle vastutus on piiratud vastutuse maksimumsummaga, 

maksimumsumma kattuvas ulatuses solidaarselt, siis sisesuhtes määratakse käendaja vastutus 

proportsionaalselt vastavalt vastutuse maksimumsummade suhtele.348 Juhul, kui käendajate 

vastutus on piiratud maksimumsummadega, kehtib üldpõhimõte, mille kohaselt vastutavad 

käendajad sisesuhtes vastavalt käendajate maksimumsummade omavahelisele suhtele.349 Nt 

käendajad A ja B vastutavad põhikohustuse 90 000€ täitmise eest selliselt, et käendaja A 

vastutuse maksimumsumma on 90 000€ ja käendaja B vastutuse maksimumsumma 30 000€. 

Põhivõlgnik täidab tagatava kohustuse osaliselt summas 30 000€.  Esmalt tekib küsimus, kas 

põhivõlgniku poolt põhikohustuse osaline täitmine vabastab käendaja B, kelle vastutuse 

maksimumsumma ulatuses põhivõlgnik on kohustuse täitnud. Juhul, kui käendaja B ei vabane 

vastutusest, siis millises ulatuses peavad käendajad vastutama sisesuhtes. Saksamaa 

kõrgemate kohtute poolt tunnustatud seisukoha kohaselt ei too põhivõlgniku poolt kohustuse 

osaline täitmine kaasa solidaarselt vastutavate kaaskäendajate vastutusest vabanemist enne 

kogu põhikohustuse täitmist, v.a kui ei ole teisiti kokku lepitud. See, et põhivõlgnik tasub 

põhikohustuse ühe käendaja vastutuse maksimumsumma ulatuses, ei tähenda vastava 

käenduse lõppemist, kui tegemist on kaaskäendusega – kaaskäendaja vastutab oma vastutuse 

maksimumsumma ulatuses kogu tagatava põhikohustuse täitmise eest.350  

 

Kui käendaja A täidab ülaltoodud näite puhul põhikohustuse ülejäänud ulatuses, tasudes 

võlausaldajale 60 000€, tekib küsimus, millises ulatuses on tal tagasinõue kaaskäendaja B 

vastu. Üldtunnustatud seisukoha kohaselt ei mõjuta põhivõlgniku poolt kohustuse osaline 

täitmine kaaskäendajate sisesuhtes vastutuse jaotussuhet. Saksamaa kohtupraktikas on 

kõrgemad kohtud asunud seisukohale, et sisesuhtes vastutavad käendajad vastavalt 

maksimumsummade omavahelisele suhtele. Seega antud juhul proportsioonis 90 000 

(käendaja A vastutuse maksimumsumma) 30 000-le (käendaja B vastutuse 

maksimumsumma), s.o vastavalt suhtele 3:1, s.t käendaja A vastutab ¾ ulatuses ja käendaja B 

¼ ulatuses. Seega saab käendaja A esitada käendaja B vastu tagasinõude summas 15 000€ ja 

                                                 
347 R. M. Goode. Op cit, p 892.  
348 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 331. 
349 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 141, Rn 417. 
350 Samas, S 142, Rn 420.  
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käendaja A jääb sisesuhtes vastutama 45 000€ ulatuses.351 Juhul, kui põhivõlgniku poolt 

kohustuse osaline täitmine mõjutaks käendajate vastutuse jaotust sisesuhtes, tooks see antud 

juhul kaasa olukorra, kus käendaja A saaks käendajalt B nõuda tagasinõudena 20 000€ 

hüvitamist (60 000 suhe 30 000-le, s.o käendaja A vastutus 2/3 ja käendaja B vastutus 1/3), 

mis ei oleks vastavuses käendajate vastutuse maksimumsummade suhtega ja tooks kaasa 

ebaõiglase tulemuse käendaja B suhtes.352  

 

Sama põhimõte kehtib ka Hollandis, kus see on seaduses sellisena otseselt kirjas. Hollandi 

tsiviilkoodeksi kohaselt, kus kohustuse täitnud käendaja peab esmalt esitama nõude 

põhivõlgniku vastu, kuulub põhivõlgniku poolt rahuldamata ulatuses tagasinõue 

kaaskäendajate ja teiste tagatise andjate vahel jaotamisele proportsionaalselt vastavalt osadele, 

mille ulatuses iga isik kohustuse esialgsele võlausaldajale täitmise hetkel kohustuse täitmise 

eest vastutas (art 6:152 lg 2). Seejuures ei või kohustuse täitnud käendaja nõuda teistelt 

solidaarselt vastutavatelt kaaskäendajatelt ja tagatise andjatelt rohkem, kui selleks oli vastava 

tagatise andja suhtes õigustatud esialgne võlausaldaja (art 6:152 lg 2).  

 

Saksamaal ja Hollandis aktsepteeritud põhimõtteid toetab ka võlaõigusseaduse 

solidaarvõlgnike regulatsioon. Vastavalt VÕS § 69 lg-le 2 läheb solidaarkohustuse täitnud 

võlgnikule üle võlausaldaja nõue teiste võlgnike vastu (solidaarvõlgniku tagasinõue), välja 

arvatud talle endale langevas osas. Seega võlausaldaja kohustuse täitnud käendaja saab teiste 

kaaskäendajate vastu tagasinõude esitada üksnes ulatuses, milles tema poolt tasutu ületab 

käendajate kui solidaarvõlgnikevahelises suhtes temale langevat osa käendajate 

koguvastutusest.353 Vastavalt VÕS § 69 lg-le 1 peavad omavahelises suhtes solidaarvõlgnikud 

kohustuse täitma võrdsetes osades, kui seadusest, lepingust või kohustuse olemusest ei tulene 

teisiti.  

 

Kaaskäendaja kui solidaarvõlgniku tagasinõude ulatust teiste kaaskäendajate vastu mõjutab 

sarnaselt põhikohustuse täitnud käendaja tagasinõudega põhivõlgniku vastu vastuväidete 

                                                 
351 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 142, Rn 420. Samale tulemusele jõutakse ka juhul, kui lähtuda põhimõttest, 
mille kohaselt vastutavad vastutuse maksimumsummade korral käendajad kattuvas ulatuses solidaarselt ja 
kattuvat ulatust ületava osa eest eraldi – s.o antud näite puhul vastutavad käendajad 30 000€ ulatuses solidaarselt 
(s.o käendaja A 15 000€ eest ja käendaja B 15 000€ eest), lisaks vastutab käendaja A käendajate vastutuse 
maksimumsummade kattuvat ulatust (30 000€) ületava osa eest eraldi, s.o täiendavalt veel 30 000€ ulatuses. 
Seega käendaja A vastutus kokku 45 000€ ja käendaja B vastutus 15 000€. Vt ka käesoleva töö p 3.1.2 – 
kaaskäendaja vastutuse ulatus võlausaldaja ees.   
352 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 142, Rn 420.  
353 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Op cit, lk 430.  
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mitteesitamine võlausaldaja nõudele (VÕS § 67 lg 3). Et välistada hilisemat tagasinõuet 

piirava vastuväite esitamist kaaskäendajate poolt, tuleks võlausaldaja hagi esitamisel ühe 

kaaskäendaja vastu menetlusse iseseisva nõudeta kolmandate isikutena  (TsMS § 216 lg 1) 

kaasata lisaks põhivõlgnikule ka teised kaaskäendajad.  

 

Eeltoodust tulenevalt tuleb kaaskäendajate tagasinõude ulatuse määramisel arvesse võtta 

käenduslepingus sisalduvaid vastutuse tingimusi, mille alusel käendajad käenduskohustuse 

võtsid, sh arvestada sisesuhte proportsiooni määramisel käendaja vastutuse 

maksimumsummasid.  

 

Kaaskäendaja tagasinõude ulatuse regulatsioon omab tähendust ka juhul, kui kohustuse 

täitmise tagamiseks on seatud lisaks käendusele asjaõiguslik tagatis või kui kohustuse 

täitmine on tagatud mitme asjaõigusliku tagatisega. Võla tasunud pantijale, kes ei ole 

põhivõlgnik, kohaldatakse käenduse kohta käivaid sätteid (AÕS § 291, § 349 lg 3), s.t mitme 

tagatise korral kohaldub kaaskäendaja regulatsioon, sh kohaldub kaaskäendajate solidaarne 

vastutus. Vastavalt VÕS § 69 lg-le 7 kohaldatakse seaduses solidaarvõlgnike omavahelise 

suhte kohta sätestatut ka nende isikute suhetele, kes on andnud tagatisi kolmanda isiku 

kohustuse täitmise tagamiseks. Seega tekib erinevaid tagatisi andnud isikute vahel sarnaselt 

kaaskäendajatega solidaarvõlgnike sisesuhtele sarnane suhe ning erinevate tagatise andjate 

omavaheliste tagasinõuete ulatuse määramisel kehtivad kaaskäendaja tagasinõude ulatuse 

põhimõtted. 

 

3.2.3. Kaaskäendaja vastuväited kaaskäendaja tagasinõudele  

Kaaskäendaja võib teise käendaja tagasinõudele esitada kõiki vastuväiteid, mis tal olid senise 

võlausaldaja vastu. Vastuväidete esitamist ei piira see, et kaaskäendaja on menetluses 

võlausaldajaga neid juba esitanud, seejuures pole oluline ka see, kas antud vastuväide  on 

olnud tulemuslik või mitte.354 Kaaskäendaja saab vaidlustada käenduslepingu kehtivuse või 

tugineda teistele üldistele vastuväidetele. Nii võib kaaskäendaja esitada käendaja 

tagasinõudele vastuväite, et ta ei ole vastutav põhivõlgniku kohustuse täitmise eest, tema 

vastutus on välistatud või käendaja tagasinõue on aegunud.355  

 

                                                 
354 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 497, Rn 21.  
355 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 337.  
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Kuna kaaskäendajad vastutavad omavahelistes suhetes solidaarvõlgnikena ning 

kaaskäendajate omavahelistele suhetele kohaldatakse solidaarvõlgnike omavaheliste suhete 

sätteid, on kaaskäendajal teise käendaja tagasinõude osas kaaskäendajate solidaarvastutusest 

tulenevad vastuväited.  

 

Tagasinõude eesmärgiks on eelkõige vastutuse võrdne jaotamine kaaskäendajate vahel. 

Kaaskäendajate tagasinõude eesmärgist tulenevalt võib kaaskäendaja väita, et temalt 

tagasinõudena nõutav ei ole kooskõlas kaaskäendajate solidaarse vastutuse põhimõttega ja 

seega ei vastuta ta nõutavas ulatuses.356  

 

Käendaja poolse täitmise korral lähevad käendajale üle kõik võlausaldaja õigused täidetud 

kohustuse osas, sh käendajale läheb üle ka õigus vabastada põhivõlgnik teatud osas või ka 

täielikult kohustuse täitmisest. Kui käendaja, kes on täitnud tagatava kohustuse, vabastab 

põhivõlgniku mingis osas kohustuse täitmisest, siis vabanevad ka kaaskäendajad tulenevalt 

käenduse aktsessoorsest iseloomust vastavas osas kohustusest alluda põhikohustuse täitnud 

kaaskäendaja tagasinõudele – põhikohustuse teatud ulatuses lõppemise korral lõpeb vastavas 

ulatuses ka käendus ja sellega koos vastavas ulatuses ka käendaja tagasinõue teiste 

kaaskäendajate vastu.357  

 

Võlausaldajal on õigus kas täielikult või osaliselt loobuda nõudest mõne kaaskäendaja vastu 

(VÕS § 66 lg 1). Samas ei välista võlausaldaja poolt nõudest loobumine teiste kaaskäendajate 

poolt sisesuhtest tuleneva tagasinõude esitamist (VÕS § 69 lg 3). Võlausaldaja poolt nõudest 

loobumine omab tähendust üksnes suhetes võlausaldajaga ega mõjuta kaaskäendajate 

omavahelist tagasinõudeõigust.358 Nii on Tallinna Ringkonnakohus asunud seisukohale, et 

võlausaldaja ja ühe kaaskäendaja vahel sõlmitud võlaõiguslikud lepingud (käenduslepingu 

lõpetamise leping ja nõude loovutamise leping) ei mõjuta kaaskäendajate omavahelisi suhteid. 

Võlausaldaja ja ühe kaaskäendaja vahelised võlaõiguslikud kokkulepped ei saanud muuta 

ülejäänud käendajate kohustuste ulatust, kuna need isikud ei olnud nimetatud kokkulepete 

osalised. Käenduse lõpetamise leping tähendab oma sisult võlausaldaja poolt nõudest 

loobumist ühe solidaarvõlgniku vastu. See ei saa aga luua sellele solidaarvõlgnikule 

suuremaid õigusi teiste solidaarvõlgnike suhtes ega suurendada teiste solidaarvõlgnike 

                                                 
356 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 497, Rn 17.  
357 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 339. 
358 Samas, p 339.  
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kohustusi võlausaldaja suhtes. Omavahelistes suhetes vastutavad solidaarvõlgnikud vastavalt 

VÕS § 69 lg-le 2 ning seda olukorda ei saa üks võlgnikest kokkuleppel võlausaldajaga muuta. 

Kuna võlausaldaja ja ühe kaaskäendaja vahelised kokkulepped ei saa muuta teiste 

kaaskäendajate kohustuste ulatust, ei oma need kaaskäendajate omavahelistes suhetes 

tähtsust.359 Seega kaaskäendaja, kelle suhtes võlausaldaja on nõudest loobunud, jääb 

kaaskäendajate omavahelistes suhetes siiski vastutavaks.  

 

Kuigi seaduse järgi on käendajal kohustuse täitmise korral tagasinõue kaaskäendaja vastu 

omavahelises suhtes kaaskäendajale langevas ulatuses, võib käendaja sellest tagasinõudest 

kokkuleppega ka loobuda (VÕS § 207). Selliselt võib käenduslepingust tuleneda, et 

kaaskäendajatel ei ole omavahelisi tagasinõudeid, samuti võivad kaaskäendajad omavahel 

kokku leppida, et nad ei esita teineteise vastu tagasinõudeid. Kaaskäendaja poolt 

tagasinõudest loobumise kokkuleppeks võib Riigikohtu seisukoha kohaselt teatud juhtudel 

lugeda ka võlausaldaja poolt nõude esitamisel võlgniku, võlausaldaja ja kõikide 

kaaskäendajate vahel sõlmitud kokkulepet, mille kohaselt võlausaldaja nõude täidavad 

põhivõlgnik ja üks käendajatest ning mille täitmisel võlausaldaja loeb nõude lõppenuks. 

Riigikohtu seisukoha kohaselt võib sellist tagatava kohustuse täitmise kokkulepet teatud 

juhtudel tõlgendada kui kaaskäendajate vahelist kokkulepet, millega kohustuse täitmisel 

osalev kaaskäendaja loobub teiste kaaskäendajate vastu tagasinõude esitamisest. 360  

 

Sageli soovivad kaaskäendajad kohustuse täitnud kaaskäendaja tagasinõuet tasaarvestada oma 

nõudega võlausaldaja vastu.361 Kaaskäendaja võib küll oma nõude tasaarvestada 

võlausaldajaga enne kohustuse täitmist käendaja poolt, kuid senise võlausaldaja vastu mingist 

muust õigussuhtest tulenevat nõuet ei saa kaaskäendaja tasaarvestada põhikohustuse täitnud 

käendaja tagasinõudega (VÕS § 67 lg 1).  

 

Käendaja tagasinõue kaaskäendajate vastu võib teatud juhtudel ka olla välistatud. Käendaja 

tagasinõuet ohustab aegumine. Aegumise osas kohaldatakse samu põhimõtteid, mis käendaja 

tagasinõude korral põhivõlgniku vastu. Vastavalt VÕS § 70 lg-le 1 lõpeb põhikohustuse 
                                                 
359 TlnRgKo 30.12.2002, 2-2/1568/02. 
360 RKTKo 23.05.2005, 3-2-1-55-05, otsuse p 15. Viidatud kohtuasjas pidas kohus sõlmitud kokkulepet 
kaaskäendaja poolt tagasinõudest loobumise kokkuleppeks eelkõige põhjusel, et heas usus tegutsenud 
kaaskäendajal oli kokkulepet sõlmides alus mõistlikult eeldada, et teine käendaja, kes võla tasumisel osales, 
temalt midagi nõudma ei hakka, kuna käendus anti äriühingu, mille osanik oli kokkuleppe alusel kohustuse 
täitnud käendaja, huvidest lähtudes ja ka võla tasumise kokkulepe sõlmiti eelkõige kohustuse täitnud käendaja 
isiklikes ja temaga seotud osaühingute huvides.  
361 G. Andrews, R. Millett. Op cit, p 338.  
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täitnud kaaskäendaja tagasinõude aegumistähtaeg ajal, mil aeguks võlausaldaja nõue 

kaaskäendaja suhtes, kelle vastu tagasinõue esitati. Põhivõlgniku vastu suunatud tagasinõude 

korral võib käendaja positsiooni kindlustada käendaja ja põhivõlgniku vahelisest sisesuhtest 

tulenev tagasinõue, mille aegumistähtaeg algab kohustuste täitmisest. Kaaskäendajate vahel 

selline sisesuhe üldjuhul puudub ja seega on käendaja tagasinõue kaaskäendajate vastu 

aegumise osas rohkem ohustatud kui käendaja nõue põhivõlgniku vastu.362 Seda enam omab 

kaaskäendaja vastu suunatud tagasinõude osas tähendust seadusest tulenev tagasinõude 

aegumistähtaja pikenemine. Vastavalt VÕS § 70 lg-le 2 ei aegu kaaskäendaja kui 

solidaarvõlgniku tagasinõue enne kuue kuu möödumist päevast, mil käendaja täitis kohustuse 

või võlausaldaja esitas tema vastu hagi kohustuse täitmiseks. Sätte eesmärgiks on vältida 

olukordi, kus kohustuse täitnud käendaja esitab tagasinõude vahetult enne aegumistähtaja 

lõppu selliselt, et kaaskäendaja, kelle vastu tagasinõue esitati, ei suuda enam esitada 

tagasinõuet põhivõlgniku või teiste kaaskäendajate vastu.363  

 

Kaaskäendajate kui solidaarvõlgnike Kaaskäendaja vastuväidete puhul on oluline eristada 

vastuväiteid, mis omavad tähendust üksnes konkreetse käendaja suhtes võlausaldajaga ega 

mõjuta kaaskäendaja vastutust sisesuhtes (sellisteks on eelkõige võlausaldaja poolt nõudest 

loobumine mõne kaaskäendaja osas, tasaarvestamisvõimalus nõudega võlausaldaja vastu)  

ning vastuväiteid, mis on kõigile kaaskäendajatele siduvad (kohustuse täitmine kaaskäendaja 

poolt).  

 

 

                                                 
362 Samas, p 341.  
363 P. Varul jt. Op cit, lk 217, § 70, komm 4.2. 
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4. Käendaja tagasinõue mitme erineva tagatise korral 

4.1. Võlausaldaja õigus nõuda täitmist mitme erineva tagatise korral  

Põhikohustuse täitmine on sageli tagatud mitme tagatisega. Põhikohustuse täitmise 

tagamiseks võib olla sõlmitud mitu käenduslepingut, kuid põhikohustuse täitmist võidakse 

korraga tagada ka eri liiki tagatistega. Nii võib põhikohustuse täitmine samaaegselt olla 

tagatud ühe või mitme võlaõigusliku tagatisega ja ühe või mitme asjaõigusliku tagatisega.  

 

Erinevate tagatiste paljususe korral tõusetuvad eelkõige kaks peamist küsimust – kas 

võlausaldaja õigus nõuda täitmist oleneb seatud tagatise liigist ning kas eri liiki tagatise 

andjate sisesuhted ja õigus esitada tagasinõue põhivõlgniku vastu sõltuvad tagatise liigist. 

Seoses kohustuse täitmise nõudega tõusetub esmajärjekorras küsimus sellest, kas võlausaldaja 

on tagatiste realiseerimisel seotud kindla järjekorraga või on võlausaldaja eri liiki tagatiste 

andjate osas vaba valima, kelle vastu ta nõude esitab.364 Tegemist on üsna uudse küsimuste 

ringiga, mida seadustes üldjuhul reguleeritud ei ole.365  

 

Kirjanduses ja õiguspraktikas ollakse läbivalt ühtsel seisukohal, et võlausaldaja ei ole tagatise 

andjatelt tagatava kohustuse täitmise nõudmisel piiratud erinevate tagatiste realiseerimise 

järjekorraga – erinevaid tagatise andjaid tuleks kohelda võrdsetena ja võlausaldajal peaks 

olema õigus vabal valikul otsustada, kelle vastu nõue esmalt esitada.366 Üldlevinud seisukoha 

kohaselt on võlausaldaja tagatiste kasutamise osas erinevate tagatiste koosesinemise korral 

vaba ning võlausaldaja õigus nõuda tagatise andjalt põhikohustuse täitmist ei ole piiratud 

tagatise seadmise aja või tagatise liigiga, v.a juhul, kui tagatise seadmise lepingus või 

põhilepingus ei ole kokku lepitud teisiti.367  

 

Erandina üldreeglist on enamike riikide regulatsioonis ette nähtud käendaja eelisseisund 

(vastutusprivileeg) põhivõlgniku vara suhtes seatud tagatiste ees. Juhul, kui käendatava 

kohustuse tagamiseks on põhivõlgniku vara suhtes seatud pandiõigus või kui võlausaldaja 

võib teostada põhivõlgniku vara suhtes seadusest tulenevat pandiõigust, võib käendaja kuni 

põhivõlgniku pankroti väljakuulutamiseni pandi ulatuses nõuda, et võlausaldaja rahuldaks 

                                                 
364 U. Drobnig. Op cit, p 626.  
365 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2551, art IV.G. – 1:105, comm C. 
366 Samas, p 2552, art IV.G. – 1:105, comm C. 
367 H. Rüßmann. Mehrfachsicherungen. Vorhanden: http://ruessmann.jura.uni-sb.de/Kredit/Ausarbeitungen 
/mehrfach.html, 10. März 2006.  
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oma nõude pandi arvel (VÕS § 149 lg 5). Sama põhimõte on sätestatud ka BGB § 772 lg-s 2, 

seejuures on BGB § 772 lg-s 2 täpsustatud, et juhul, kui pant tagab ka mõnd teist nõuet, peab 

võlausaldaja esmalt rahuldama nõue pandi arvel üksnes juhul, kui pandi eseme väärtus katab 

mõlemad tagatavad nõuded, rõhutades, et käendaja vastutusprivileeg kehtib üksnes ulatuses, 

milles eelduslikult pandi arvel nõue on võimalik rahuldada.   

 

Ka Šveitsi OR art 495 lg 2 kohaselt võib käendaja põhikohustuse täitmise tagamiseks seatud 

pandi olemasolul nõuda, et võlausaldaja rahuldaks oma nõude eelnevalt pandi arvel. Kuigi 

OR art 495 lg 2 sätestab võlausaldajale otseselt üksnes pandi realiseerimise kohustuse enne 

käendaja vastu nõude esitamist, kohaldatakse Šveitsis praktikas vastavat põhimõtet kõikide 

tagatava kohustuse suhtes seatud asjaõiguslike tagatiste suhtes (hüpoteek, käsipant, õiguste 

pantimine, kinnipidamisõigus, omandireservatsioon jms)368, s.t käendajale võimaldatakse 

võlausaldaja nõude osas kõigi asjaõiguslike tagatise andjate suhtes eelisseisund. Töö autori 

arvates tuleks eeltoodud laiendavast käsitlusest lähtuda ka võlaõigusseaduse kontekstis – 

ilmselgelt ei ole VÕS § 149 lg 5 mõtteks eristada panti teistest põhikohustuse täitmise 

tagamiseks seatud asjaõiguslikest tagatistest ega anda käendajale vastutusprivileeg üksnes 

pandi, kuid mitte teiste asjaõiguslike tagatise suhtes.   

 

Šveitsi regulatsiooni kohaselt on käendajal õigus võlausaldajalt nõuda nõude rahuldamist 

pandi vm asjaõigusliku tagatise arvel sõltumata sellest, kas pantijaks on põhivõlgnik või 

kolmas isik. Asjaõiguslike tagatiste esmane vastutus ja isiklike tagatiste käsitlemine 

subsidiaarsena asjaõiguslike tagatiste kõrval on kantud ideest, mille kohaselt vajab käendus 

kui isiklik tagatis, mille korral võlausaldaja nõue on suunatud kogu käendaja vara suhtes, 

rohkem kaitset ja käsitlemist pigem täiendava tagatisena, erinevalt asjaõiguslikust tagatisest, 

kus kohustuse täitmise eest vastutatakse üksnes konkreetse panditud eseme väärtusega. 

Käenduse lugemist riskantsemaks ja koormavamaks võrreldes asjaõiguslike tagatistega ei 

peeta siiski kuigi veenvaks ning selle alusel erinevate tagatiste eelistamine on küsitav – 

sõltuvalt asjaoludest võib kogu pantija varale seatud asjaõiguslik tagatis olla märksa 

koormavam kui käendaja vastutuse maksimumsummaga piiratud käendus.369 

 

Erinevalt Šveitsi obligatsiooniõigusest, kus seadus ei tee vahet, kas  asjaõiguslik tagatis on 

seatud põhivõlgniku või kolmanda isiku varale, kehtib nii Saksa kui ka Eesti regulatsiooni 

                                                 
368 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 495, Rn 10.  
369 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2552, art IV.G. – 1:105, comm C.  
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kohaselt erand üksnes juhul, kui pantijaks on põhivõlgnik – kui pant on seatud põhivõlgniku 

asemel kolmanda isiku varale, erandit ei kohaldata ning kolmandast isikut pantija ja käendaja 

on võlausaldaja ees tagatava kohustuse täitmise nõude esitamise osas võrdsed. Sellisel juhul 

kehtib üldpõhimõte, et võlausaldaja on vaba valima, kelle vastu ta nõude esitab ning 

võlausaldaja võib põhivõlgniku vastu suunatud nõude rahuldada nii käendaja vastu nõude 

esitamise kui ka pandi realiseerimise teel.370 Sellise seisukohaga tuleb nõustuda, sest käendaja 

eelistamine kolmandast isikust pantija ees ei ole põhjendatud. Töö autori arvates on 

võlausaldaja poolt nõude esitamisel põhjendatud käendaja eelisseisund üksnes põhivõlgniku 

kui kohustuse täitmise eest lõplikult vastutava isiku vara suhtes seatud asjaõiguslike tagatiste 

puhul, et vältida teiste tagatise andjate hilisemaid tagasinõudeid põhivõlgniku vastu.  

 

4.2. Mitme tagatise andja tagasinõuete konkurentsi tekkimine 

Eri liiki tagatiste paljususe korral tekib küsimus seoses erinevate tagatise andjate poolt 

põhikohustuse täitmise tagajärjel põhivõlgniku ja teiste tagatise andjate vastu tekkivate 

tagasinõuete teostamisega. Kui põhikohustuse täitmine on tagatud näiteks nii käenduse kui ka 

pandiõigusega ja võlausaldaja nõude rahuldab käendaja, läheb vastavalt VÕS § 152 lg-le 1 

käendajale üle võlausaldaja nõue põhivõlgniku vastu ja koos sellega nõude täitmise 

tagamiseks seatud tagatis ning käendajal tekib õigus nõuda tagasinõude rahuldamist pandi 

arvel. Kui tagatud põhikohustuse täidab pantija, läheb pantijale vastavalt AÕS §-le 291 

rahuldatud ulatuses üle võlausaldaja nõue põhivõlgniku vastu ning õigus nõuda tagasinõude 

rahuldamist põhikohustuse täitmist tagavalt käendajalt. Pantija tagasinõudele kohaldatakse 

seejuures käenduse kohta käivaid sätteid (AÕS § 291 viimane lause).  

 

Olukord on komplitseeritum ja vaidlusi tekitavam juhul, kui põhikohustus täidetakse mitme 

erineva tagatise andja poolt.371 Kuna seadus näeb lisaks käendusele ka teiste aktsessoorsete 

tagatise korral võlausaldaja nõude ülemineku põhikohustuse täitnud tagatise andjale (AÕS § 

291), viib põhikohustuse täitmine mitme eri liiki tagatise andja poolt tagasinõuete 

konkurentsini. Tagasinõuete konkurents võib tekkida ka mitteaktsessoorsete tagatiste korral, 

kuna põhikohustuse täitnud tagatise andja omandab tagatava kohustuse täitmisel tagatud 

nõude (AÕS § 349 lg 3).372  

 

                                                 
370 P. Varul jt. Op cit, lk 515, § 149, komm 3.5.2.  
371 H. Weber. Sicherungsgeschäfte. München, 1996, S 36.  
372 P. Schlechtriem. Op cit, lk 191. 
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Eri liiki tagatiste andjate poolt põhikohustuse täitmisel tekib küsimus, kas erinevate tagatiste 

andjad on tagasinõuete osas võrdses olukorras või eelistatakse üht teisele ning kes 

lõppkokkuvõttes peab kandma põhivõlgniku võimalikku maksejõuetuse riski.373   

 

Erinevate riikide õiguskordades on enamasti reguleeritud olukorrad, kus põhikohustuse on 

täitnud mitu ühte liiki tagatiste andjat (nt mitu kaaskäendajat). Selliste tagatise andjate 

vastutus on solidaarne ning nende tagasinõuded võrdväärsed.374 Samas ei reguleerita tavaliselt 

olukorda, kus kohustuse täitmist on tagatud mitme erineva tagatisega, põhikohustus on 

täidetud mitme eri liiki tagatise andja poolt ning kus kõikidel kohustust mingis osas täitnud 

tagatise andjatel tekib tagasinõue põhivõlgniku vastu, s.t tekib põhivõlgniku vastu esitatavate 

tagasinõuete konkurents.375 Samuti tekib küsimus, kas ja millistel tingimustel võib kohustuse 

täitnud tagatise andja esitada tagasinõude teist liiki tagatise andja vastu.376  

 

Nii õiguskirjanduses kui ka praktikas ollakse ühiselt seisukohal, et võlausaldaja poolt tagatise 

andja vastu nõude esitamise või tagatise andja poolt põhikohustuse täitmise järjekord ei anna 

tagatise andjale eelisseisundit põhivõlgniku või teiste tagatise andjate vastu tagasinõude 

esitamisel.377 Põhimõtteliselt ei ole alust üht tagatise andjat teisele eelistada ja teatud tagatise 

andjat asetada raskemasse olukorda. Mitme tagatise korral ei oleks õiglane võimaldada 

põhikohustuse täitnud tagatise andjal esitada teiste tagatise andjate vastu tagasinõue kogu 

täidetud põhikohustuse ulatuses, samas ei peaks põhikohustuse täitnud tagatise andja jääma 

üksi vastutama ja kandma põhivõlgniku maksejõuetuse riski, kui põhikohustus oli tagatud ka 

teiste tagatistega.378 Seega vajab olukord, kus põhikohustuse on täitnud mitu eriliiki tagatise 

andjat ning neil on põhikohustuse täitmise tagajärjel tekkinud tagasinõuded põhivõlgniku ja 

teiste tagatise andjate vastu, lahendamist.  

 

                                                 
373 P. Bülow. Sicherungsgeberausgleich. – G. Jahr (Hrsg). Gedächtnisschrift für Dietrich Schultz. München, 
1997,  S 49.  
374 Samas, Op cit, S 54.  
375 Samas, Op cit, S 49.  
376 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 507, Rn 26.  
377 H. Rüßmann. Mehrfachsicherungen. Vorhanden: http://ruessmann.jura.uni-sb.de/Kredit/Ausarbeitungen 
/mehrfach.html, 10. März 2006. 
378 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 239, Rn 636.  
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4.3. Mitme tagatise andja tagasinõuete konkurentsi lahendamise viisid  

4.3.1. Käendaja eelistatus asjaõigusliku tagatise andja ees 

Põhikohustuse tagamisel eri liiki tagatistega tekib küsimus, kas teatud liiki tagatise andjaid 

tuleks teiste ees eelistada tulenevalt tagatise olemusest – kui kohustus on tagatud käenduse, 

hüpoteegi ja asjadele või õigustele seatud pandiga, siis kas kohustuse täitmisel on kõikidel 

tagatise andjatel ühesugune õigus esitada tagasinõue põhivõlgniku ja teiste tagatise andjate 

vastu.  

 

Erinevate tagatiste andjate tagasinõuete konkurentsi puhul toetutakse teoorias kahele 

tagasinõuete konkurentsi lahendamise viisile:  

1) käendaja eelistatus asjaõigusliku tagatise andja ees;  

2) asja- ja võlaõigusliku tagatise andja võrdväärsus.  

 

Asjaõigusliku tagatise andja ees käenduse eelistatuse lähtepunktiks on põhimõte, mille järgi 

väheneb käendaja vastutus, kui võlausaldaja tegevuse tulemusena vähenevad nõude 

tagamiseks antud muud tagatised.379 Vastavalt VÕS § 145 lg-le 5 juhul, kui võlausaldaja 

tegevuse tulemusena vähenevad käenduslepingu sõlmimise ajal olemas olnud ja käendatava 

nõude tagamiseks antud muud tagatised, väheneb käendaja vastutus tagatiste vähenemisele 

vastava summa võrra, kui võlausaldaja ei tõenda, et käendaja kahju on väiksem. Samasugune 

põhimõte on sätestatud ka BGB §-s 776. Sellest tuletatakse käendaja eelistatus teiste tagatiste 

andjate suhtes ka tagasinõude esitamisel põhivõlgniku vastu. Selle seisukoha toetajad leiavad, 

et juhul, kui tagatava kohustuse täidab käendaja, lähevad talle võlausaldaja nõude üleminekul 

üle teised kohustuse täitmise tagamiseks seatud tagatised ning on tal õigus esitada tagasinõue 

muuhulgas ka hüpoteegiga koormatud kinnisasja omaniku või pantija vastu ja nõuda täitmist 

hüpoteegiga koormatud kinnisasja või muu pandiga tagatud asja arvel. Kui aga põhikohustus 

täidetakse võlgnikuks mitteoleva hüpoteegiga koormatud kinnisasja omaniku või pantija 

poolt, vabaneb käendaja vastutusest ja asjaõigusliku tagatise andjal puudub tagasinõue 

käendaja vastu.380 Põhikohustuse täitmisel mitme erineva tagatise andja poolt on käendajal 

teiste tagatise andjate ees eesõigus nõuda põhivõlgnikult käendaja poolt põhikohustuse 

täitmisel kantud kulutuste hüvitamist. Käendaja eesõigus tähendab, et teistel põhikohustuse 

                                                 
379 H. Weber. Op cit, S 36.  
380 D. Reinicke, K. Tiedtke. Op cit, S 240, Rn 638. 
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täitnud tagatise andjatel on õigus tagasinõuet teostada alles seejärel, kui käendaja tagasinõue 

on rahuldatud.381  

 

Seisukoha vastaste kohaselt ei saa lisatagatiste vähenemise tõttu käendaja vastutuse 

vähenemise põhimõttest tuletada käendaja tagasinõude eelistatust teiste põhikohustust täitnud 

tagatise andjate tagasinõuete ees. Põhimõte, mille kohaselt väheneb käendaja vastutus, kui 

võlausaldaja tegevuse tulemusena vähenevad nõude tagamiseks antud muud tagatised, 

reguleerib kitsalt võlausaldaja ja käendaja vahelist sisesuhet ning paneb võlausaldajale 

hoolsuskohustuse üksnes käendaja suhtes. Põhimõtte eesmärgiks on vältida käendaja 

vastutuse suurenemist. Vastav säte reguleerib võlausaldaja ja käendaja vahelisi suhteid enne 

põhikohustuse täitmist käendaja poolt ning see ei ole analoogia korras kohaldatav olukorras, 

kus käendaja on täitnud käenduslepingust tuleneva kohustuse. Eeltoodust tulenevalt ollakse 

valdavalt seisukohal, et nimetatud sättest ei saa tuletada tagajärgi erinevate tagatiste andjate 

tagasinõuete eelistatuse suhtes.382 Töö autor nõustub ülaltoodud seisukohaga – sättest, mille 

kohaselt väheneb käendaja vastutus võlausaldajast tulenevatel põhjustel kohustuse tagamiseks 

seatud tagatiste vähenemisel, käendaja eelistatuse tuletamine on meelevaldne ja vastuolus 

sätte eesmärgiga, milleks tuleks pidada eelkõige käendaja võimaliku hilisema tagasinõude 

tagamise säilimist.  

 

Mõnede autorite arvates tuleneb õigustus käendaja eelistamiseks erinevate tagatiste andjate 

tagasinõuete konkurentsi situatsioonis sellest, et käenduse puhul on tegemist isikliku 

tagatisega, kus põhikohustuse täitmise tagamine põhineb käendaja isiklikul vastutusel, s.t 

juhul, kui põhivõlgnik ei täida temal lasuvat kohustust, võib võlausaldaja esitada nõude mitte 

üksnes põhivõlgniku, vaid ka käendaja vastu ning võlausaldaja nõude rahuldamine tagatakse 

käendaja kui kolmanda isiku varaga, tema võimega täita kohustus võlgniku asemel. 

Asjaõigusliku tagatise korral on vastutuse objektiks mingi ese (panditud kinnis- või vallasasi) 

ning põhikohustuse täitmine tagatakse panditud eseme väärtusega. Asjaõigusliku tagatise 

korral ei vastuta pantija isiklikult põhikohustuse täitmise eest. Eeltoodust tulenevalt on asutud 

seisukohale, et isikliku vastutuse tõttu vajab käendaja suuremat kaitset kui asjaõiguslike 

tagatiste andjad ning seetõttu tuleb käendajale anda eesõigus tagasinõude teostamisel.383 

Samas ei toeta mitmed autorid ülaltoodud seisukohta ning leiavad, et kuigi kogu varaga 

                                                 
381 P. Bülow (Sicherungsgeberausgleich), Op cit, S 54. 
382 Samas, Op cit, S 55.  
383 H. Rüßmann. Mehrfachsicherungen. Vorhanden: http://ruessmann.jura.uni-sb.de/Kredit/Ausarbeitungen 
/mehrfach.html, 10. März 2006.  
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kolmanda isiku kohustuse eest vastutava käendaja risk võib tunduda kõrgem kui asjaõigusliku 

tagatise andja vastutus, mis on piiratud panditud asja väärtusega, ei tulene seadusest alust 

selliseks eristamiseks ning puudub ka majanduslik põhjendatus eelistada käendajat pantijale. 

Pigem vastupidi – asjaõiguslikku tagatist hinnatakse üldjuhul tagatisena kõrgemalt kui 

mistahes isiklikke tagatisi, sh käendust. Saksa õiguskirjanduses ollakse läbivalt seisukohal, et 

kuna seadusest ei tulene otseselt käendaja eelistatust tagasinõuete osas, tuleb ülekaalukalt 

toetada lahendust, kus erinevad tagatise andjad vastutavad sisesuhtes solidaarvõlgnikena ja 

ühe tagatise andja nõudeid ei saa eelistada teise tagatise andja nõuete ees sõltuvalt tagatise 

liigist.384  

 

Samas on õiguskordi, kus käendaja eelistatus tagasinõude teostamisel teiste tagatiste andjate 

ees tuleneb seadusest ning kus käendaja eelistatust teistsuguse kokkuleppe puudumisel 

eeldatakse. Käendaja eelistatus tagasinõude esitamisel on sätestatud Šveitsis – kui nõue 

rahuldatakse panditud asja arvelt või täidab võlgnikuks mitteolev pantija vabatahtlikult 

tagatava nõude, võib pantija esitada tagasinõude käendaja vastu üksnes juhul, kui tagasinõude 

esitamise võimalus oli eelnevalt kokku lepitud pantija ja käendaja vahelise kokkuleppega (OR 

art 507 lg 4). Seega seaduse alusel on Šveitsis pantija poolt tagatava kohustuse täitmisel 

välistatud pantija tagasinõue käendaja vastu. Käendaja poolt teiste tagatise andjate vastu 

regressinõude esitamine ei ole piiratud ning käendaja on pantija ees tugevalt eelistatud. Samas 

on Šveitsis vastavad sätted dispositiivsed ja seetõttu on erinevate tagatiste andjatel võimalus 

ka teisiti kokku leppida.385  

 

Töö autori arvates pole käendaja tagasinõude eelistamine teiste tagatise andjate ees üksnes 

käendaja isikliku vastutuse tõttu põhjendatud. Nii käendaja kui ka mittevõlgnikust 

asjaõigusliku tagatise andja vastutavad põhikohustuse täitmise eest enda varaga. Erinevus 

seisneb üksnes selles, et asjaõigusliku tagatise korral on vastutus piiratud konkreetse 

koormatud asjaga. Samas on ka käenduse puhul erinevaid variante käendaja vastutuse 

piiramiseks (vastutuse maksimumsumma, vastutuse piiramine tähtajaga, käendaja täiendavas 

vastutuses kokkuleppimine jms), seejuures tarbijakäenduse puhul on vastutuse piiramine 

kohustuslik (VÕS § 143 lg 2). Pole põhjust arvata, et käendaja vastutus oleks koormavam kui 

asjaõigusliku tagatise andja vastutus.  

 

                                                 
384 P. Bülow (1997), Op cit, S 233, Rn 866. 
385 H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand. Op cit, art 507, Rn 26.  
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4.3.2. Asja- ja võlaõigusliku tagatise andja võrdväärsus  

Õigusteoorias ja -praktikas on valdavalt levinud seisukoht, mille järgi käsitletakse erinevate 

tagatiste andjaid solidaarvõlgnikena ning nende tagasinõudeid põhivõlgniku ja teiste tagatise 

andjate vastu võrdväärsetena, kui pole teisiti kokku lepitud. Nii kehtib Saksamaa 

kohtupraktika järgi erinevate tagatiste andjate vahel põhimõtteline võrdväärsus ja 

kohaldamisele kuuluvad üldised solidaarvõlgnike omavahelisi suhteid reguleerivad sätted.386  

 

Asja- ja võlaõigusliku tagatise andja tagasinõuete võrdväärsus tähendab, et kõigil 

põhikohustuse täitnud tagatise andjatel on ühesugune õigus esitada tagasinõue põhivõlgniku 

ja teiste tagatise andjate vastu ning tagasinõude teostamise osas ei eristata tagatise andjaid 

sõltuvalt põhikohustuse täitmise tagamiseks seatud tagatise liigist.387 Erinevate tagatiste 

andjate tagasinõuete võrdväärsuse põhjendamisel tuginetakse põhimõttele, mille kohaselt 

kohaldatakse põhikohustuse täitnud asjaõigusliku tagatise andja poolt põhivõlgniku vastu 

tagasinõude teostamisel käenduse sätteid ning tagasinõude teostamise osas ei ole 

põhimõtteliselt enam oluline, kas tagatise andja vastutas põhikohustuse täitmise eest käendaja 

või pantijana.  

 

Asja- ja võlaõigusliku tagatise andja võrdväärsust toetab töö autori arvates ka Eesti 

regulatsioon. Vastavalt VÕS § 152 lg-le 1 läheb põhivõlgniku kohustuse täitnud käendajale 

rahuldatud ulatuses üle võlausaldaja nõue põhivõlgniku vastu. Samuti läheb vastavalt AÕS §-

le 291 ja § 349 lg-le 3 põhikohustuse tasunud pantijale või hüpoteegiga koormatud kinnisasja 

omanikule, kes ei ole võlgnik, pantija või hüpoteegiga koormatud kinnisasja omaniku poolt 

rahuldatud ulatuses üle võlausaldaja nõue põhivõlgniku vastu. Seejuures kohaldatakse 

vastavalt AÕS §-le 291 ja § 349 lg-le 3 põhikohustuse tasunud pantija või hüpoteegiga 

koormatud kinnisasja omaniku tagasinõude osas käenduse sätteid. Seega on erinevate tagatiste 

andjate puhul tagasinõude teostamisel sisuliselt tegemist kaaskäendajatega ning erinevate 

tagatiste paljususe korral tuleb mitme tagatise andja tagasinõude osas lähtuda kaaskäendajate 

regulatsioonist.  

 

Eesti õigusalases kirjanduses on avaldatud seisukohta, mille kohaselt teise isiku kohustuse 

täitmise tagamiseks pandi seadmisel on pandi eseme omanik sisuliselt käendaja staatuses ning 

                                                 
386 P. Schlechtriem. Op cit, lk 191.  
387 H. Rüßmann. Mehrfachsicherungen. Vorhanden: http://ruessmann.jura.uni-sb.de/Kredit/Ausarbeitungen 
/mehrfach.html, 10. März 2006. 



125 

 

 

pandi puhul on tegemist nn esemelise käendusega. Nn esemelise käenduse korral on 

käendusest erinev üksnes see, et pandi eseme omanik ei vastuta kogu oma varaga nagu 

käendaja, vaid üksnes koormatud pandi esemega.388 Inglismaal praktikas pantija võtab 

üldjuhul kohustuse tagada põhikohustuse täitmist ka isikliku tagatisega (käendusega). 

Hoolimata sellest, kas isik tagab kohustuse täitmist pandi või mõne isikliku tagatisega, 

loetakse tagatise andjad käendajateks ning sellest tulenevalt käsitletakse kõiki tagatise andjaid 

võrdsete solidaarvõlgnikena.389  

 

Kuna mitme erineva tagatise andja poolt põhikohustuse täitmisel kohaldatakse tagatise 

andjate tagasinõudele põhivõlgniku vastu solidaarvõlgnike omavahelisi suhteid reguleerivaid 

sätteid, siis eeldatakse lisaks erinevate tagatiste andjate tagasinõuete võrdväärusele ka 

erinevate tagatiste andjate võrdsust osade vahel, s.t et tagatise andjad tagasid põhikohustuse 

täitmist võrdsetes osades. Eeltoodu ei kehti juhul, kui tagatiste suhe põhivõlga on erinev või 

kui on kokkulepitud teistsuguses vastutuse määras. Kui tagatiste suhe põhivõlga on erinev, 

peab sellest lähtuma ka tagasinõuete suuruse kindlaksmääramisel sarnaselt kaaskäendaja vastu 

suunatud tagasinõude ulatuse määramisel.390  

 

Võlaõigusseaduse kohaselt kohaldatakse erinevate tagatiste andjate vahelistele suhetele 

vastavalt solidaarvõlgnike omavaheliste suhete kohta sätestatut (VÕS § 69 lg 7). Käenduse ja 

pandiõiguse regulatsioon sellest üldreeglist erinorme ette ei näe. Seega on võlaõigusseaduse 

kontekstis erinevaid tagatisi andnud isikute poolt põhikohustuse täitmisel tekkiva tagasinõude 

osas lähtutud selgelt erinevate tagatise andjate võrdväärsuse põhimõttest. Selliselt on käendaja 

ja pantija võrdväärsest lähtumisel tehtud erand võlaõigusseaduse käenduse regulatsiooni 

peamiseks eeskujuks olevast Šveitsi regulatsioonist, kus on sätestatud käendaja eelistatus 

pantija ees.  

 

Töö autor toetab lähtepunktina tagatise andjate võrdvääruse põhimõtet, kuna käenduse 

eelistamiseks teiste tagatiste ees puudub piisavalt põhjendatud alus. Asjaolu, et ühel juhul 

tagatakse põhikohustuse täitmine tagatise andja võimega täita tagatav kohustus ja teisel juhul 

võimalusega rahuldada nõue asjaõiguslikult koormatud eseme arvel, ei anna alust ühe või 

teise tagatise andja tagasinõude eelistamisele.  

                                                 
388 P. Pärna. Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2004, § 349, komm 3.  
389 C. v Bar, E. Clive (Vol 3), p 2555, art IV.G. – 1:105, note 16.  
390 Vt ka käesoleva töö p 3.2.2 – kaaskäendaja vastu suunatud tagasinõude ulatus.  
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Kokkuvõte 

 

Käesolevas töös, mille uurimisobjektiks olid võlausaldaja ja käendaja vahelisest suhtest 

tulenev käendaja täitmiskohustus ning käendaja poolt käendatava kohustuse täitmisel 

tekkivad tagasinõuded põhivõlgniku ja kaaskäendajate vastu ning käendaja tagasinõude 

positsioon muud liiki tagatise andjate tagasinõuete suhtes ja uurimiseesmärgiks välja 

selgitada, millistel tingimustel on käendusega seotud isikute õigused ja huvid optimaalselt 

kaitstud, on tehtud alljärgnevad peamised järeldused.  

 

Käenduse aktsessoorsus ehk seotus põhikohustusega kui käenduse olulisim põhimõte ei ole 

absoluutne. Käenduse regulatsioon sisaldab sätteid, mis kalduvad kõrvale aktsessoorsuse 

põhimõttest ning mille kohaselt aktsessoorsus taandub käenduse tagamisfunktsiooni ees, 

võimaldades võlausaldaja jaoks nõude suurema tagatuse. Käenduse kui tagatise olemuse tõttu 

ei mõjuta käendaja kui tagatise andja täitmiskohustust sotsiaalsetest kaalutlustest lähtuvad 

põhikohustuse vähendamise või lõppemise võimalused, mis tulenevad eelkõige põhivõlgniku 

pärija vastutuse piiramisest, põhivõlgniku likvideerimis- või pankrotimenetlusest või 

saneerimismenetlusest. Aktsessoorsuse piiramine on töö autori arvates põhjendatud ja vajalik, 

et täita käenduse kui tagatise eesmärk ja tagada võlausaldajale kohustuse täies ulatuses ja 

algselt kokkulepitud tingimustel täitmine ka juhul, kui põhivõlgnik osutub maksejõuetuks, 

tema kohustust piiratakse, vähendatakse või muul viisil muudetakse või see lõpeb. 

Saneerimisseaduse regulatsioon on seejuures lisaks aktsessoorsuse põhimõttele selgelt 

erandlik ka teiste käenduse põhimõtete osas – selliselt ei taga saneerimisseadus käendajale 

põhivõlgniku vastu tagasinõuet käendaja poolt rahuldatud ulatuses ja tingimustel.  

 

Võlaõigusseaduses eeldatakse käendaja solidaarset vastutust, mille korral tekib käendaja 

vastutus põhivõlgniku poolt kohustuse rikkumisel. Käenduslepingu pooled võivad kokku 

leppida käendaja täiendavas vastutuses, mille puhul käendaja kohustus tekib üksnes juhul, kui 

võlausaldaja ei saa nõuet põhivõlgniku vastu rahuldada. Käendaja täitmiskohustuse 

tekkimiseks täiendava vastutuse puhul ei piisa üksnes võlausaldaja poolt nõude esitamisest 

esmalt põhivõlgniku vastu ning põhivõlgniku poolt kohustuse täitmisest keeldumisest. 

Käendaja täitmiskohustuse tekkimiseks täiendava vastutuse korral peab võlausaldaja 

tõendama, et nõuet ei ole võimalik põhivõlgniku vastu rahuldada, mistõttu tuleb täiendava 

vastutuse korral käendaja täitmiskohustuse tekkimiseks lugeda põhivõlgniku suhtes 
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täitemenetluse ebaõnnestumist või hiljemalt põhivõlgniku pankroti väljakuulutamist – 

mõlemal juhul on selge, et nõuet ei saa põhivõlgniku vastu rahuldada ja põhivõlgniku varast 

nõude rahuldamiseks ei piisa ning võlausaldaja peab nõude rahuldamiseks vähemalt osaliselt 

nõudma täitmist käendajalt. Käendaja täiendava vastutuse korral sõltub käendaja 

täitmiskohustuse tekkimine eelkõige käenduslepingus sätestatust ja konkreetsetest asjaoludest, 

mistõttu tuleks käenduslepingus üheselt fikseerida, millal käendaja täitmiskohustus täiendava 

vastutuse korral tekib. Samas tuleks töö autori arvates käendaja täiendava vastutuse puhul 

käenduslepingus võlausaldaja huvide kaitseks ette näha võlausaldaja võimalus esitada 

põhikohustuse rikkumise korral teatud juhtudel nõue otse käendaja vastu, et välistada asjatu 

täite- või pankrotimenetlus ja sellega kaasnevad kulud olukorras, kus on ilmselge, et 

täitemenetlus põhivõlgniku vara suhtes ei vii võlausaldaja nõude rahuldamiseni või see on 

oluliselt raskendatud.  

 

Käendaja täitmiskohustuse ulatuse puhul tõusetub küsimus käenduse laienemisest põhilepingu 

tühisuse või tühistamise tagajärjel tekkivatele nõuetele, eelkõige kehtetu tehingu alusel saadu 

tagasinõudmisele suunatud alusetu rikastumise nõuetele. Aktsessoorsuse põhimõttest 

tulenevalt vastutab käendaja põhivõlgnikuga samas ulatuses. Samas tekib käenduse kui 

aktsessoorse tagatise korral käendaja täitmiskohustus üksnes kehtiva põhilepingu puhul. 

Tühine või tühistatud tehing on kehtetu algusest peale, mistõttu ei ole sellisel juhul tekkinud 

ka põhikohustust, mille täitmist sooviti tagada ning aktsessoorsusest tulenevalt tuleb asuda 

seisukohale, et põhilepingu kehtetuse korral vabaneb käendaja vastutusest. Vastavalt VÕS § 

145 lg-le 2 vastutab käendaja põhikohustuse rikkumisest tulenevate tagajärgede, eelkõige 

viivise ja leppetrahvi maksmise ja kahju hüvitamise eest, samuti lepingust taganemise või 

lepingu ülesütlemisega seotud kulude hüvitamise eest ning võla põhivõlgnikult 

sissenõudmisega seotud kulude hüvitamise eest, kui käendajale on antud sissenõudmise 

kavatsusest õigeaegse teatamisega võimalus neid kulusid vältida. Kuigi käendaja 

täitmiskohustuse ulatust reguleeriv norm iseseisvalt on dispositiivne, muudab töö autori 

arvates VÕS § 142 lg 6, mille kohaselt on tühine kokkulepe, millega kaldutakse käendaja 

kahjuks kõrvale seaduses käenduse kohta sätestatust, käendaja täitmiskohustuse ulatust 

reguleeriva normi imperatiivseks normiks. Käendaja võtab käenduslepinguga kohustuse 

vastutada üksnes VÕS § 145 lg-s 2 sätestatud põhivõlgniku kohustuste eest, mistõttu tuleb ka 

käendaja vastutuse ulatuse regulatsioonist tulenevalt eitada käenduse laienemist põhilepingu 

kehtetusest tulenevatele nõuetele. Erandi moodustavad olukorrad, kus käendaja 

käenduslepingu sõlmimisel oli teadlik põhikohustuse kehtetust kaasatoovast asjaolust.  
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Käendaja täitmiskohustuse ulatust mõjutab võlausaldaja poolt hea usu põhimõttest tuleneva 

teatamiskohustuse täitmine. Käendaja vastutab tagatava kohustuse eest täies ulatuses, 

sealhulgas ka kohustuse rikkumisest tulenevate tagajärgede, eelkõige viivise ja leppetrahvi 

maksmise ning kahju hüvitamise eest, samuti lepingust taganemise või lepingu ülesütlemisega 

seotud kulude hüvitamise eest. Samuti on käendaja täitmiskohustusega hõlmatud 

võlausaldajal seoses põhivõlgnikult kohustuse sissenõudmisega tekkinud kulud, kuid seda 

üksnes juhul, kui võlausaldaja on teavitanud käendajat põhivõlgniku vastu sissenõude 

pööramise kavatsusest ja seeläbi andnud käendajale võimaluse nimetatud kulude tekkimist 

vältida (VÕS § 145 lg 2). Eelkõige hea usu põhimõttest ja sisuliselt sellest tulenevast 

võlausaldaja teatamiskohustusest lähtudes kehtib autori seisukoha kohaselt ka käendaja vastu 

esitatud viivise, leppetrahvi ja kahju hüvitamise nõude ulatuse puhul reservatsioon sarnaselt 

käendaja vastutusele põhivõlgnikult võla sissenõudmisega seotud kulude eest. Kuigi VÕS § 

146 lg 1 seob võlausaldaja teatamiskohustuse käendaja nõudega teabe järele, peab heas usus 

käituv võlausaldaja käendajat teavitama tagatava kohustuse rikkumisest ehk sisuliselt 

käendaja täitmiskohustuse tekkimisest viivitamata, sh ka juhul, kui käendaja selleks 

konkreetset teabenõuet esitanud pole, et anda käendajale võimalus vältida ebamõistlikult suurt 

viivise või kahju nõuet ja sellega kaitsta käendaja huve.  

 

Põhivõlgniku pankroti korral on võlausaldaja seadusest tulenevalt kohustatud 

pankrotimenetlusest teadasaamisel viivitamata teatama sellest käendajale ja esitama oma 

nõude põhivõlgniku pankrotimenetluses, et vältida käendaja täitmiskohustuse suurenemist 

põhivõlgniku poolt kohustuse rikkumise korral ja tagada käendajale võimalus põhivõlgniku 

vastu tagasinõude esitamiseks juhul, kui käendaja põhivõlgniku asemel täidab põhikohustuse. 

Kuigi seaduse kohaselt peab võlausaldaja käendajat teavitamata üksnes põhivõlgniku pankroti 

korral, s.t põhivõlgniku pankroti väljakuulutamisel, tuleb autori arvates lähtuda põhimõttest, 

et võlausaldaja on kohustatud käendajale teatama ka põhivõlgniku pankrotimenetluse 

lõpetamisest raugemisega pankrotti välja kuulutamata – pankrotimenetluse lõpetamine 

raugemisega pankrotti väljakuulutamata viitab olulistele probleemidele põhivõlgniku 

maksejõulisuses, mistõttu on tegemist asjaoludega, mis võivad mõjutada käendaja 

täitmiskohustuse ulatust ning millest võlausaldaja on hea usu põhimõttest tulenevalt 

kohustatud käendajat teavitama.  
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Käenduslepingud, sh tarbijakäenduslepingud sõlmitakse praktikas sageli tüüptingimustel. 

Tüüptingimustena on probleemsed käenduslepingu tingimused, mille kohaselt põhilepingu 

muutmisel, sh põhikohustuse suurendamisel laienevad muudatused käenduslepingule ilma 

täiendava kokkuleppeta ning mille kohaselt vastutab käendaja kõigi nõuete, sealhulgas 

tingimuslike ja tulevikus tekkivate nõuete täitmise eest, mis tulenevad põhivõlgniku ja 

võlausaldaja vahelisest lepingust ja selle võimalikest lisadest. Kuigi aktsessoorsuse tõttu on 

käendaja täitmiskohustuse ulatus seotud põhikohustuse suurusega, ei saa sellist käendaja 

vastutuse suurendamist tüüptingimustel aktsepteerida. Kui tüüptingimustes nähakse ette 

käendaja kohustus allutada ennast igasugustele muudatustele põhilepingus, tuleb selline 

tüüptingimus lugeda tühiseks – tüüptingimustega ei saa laiendada käendaja vastutust 

käenduslepingu sõlmimise ajal mitteteadaolevas ulatuses ega panna käendajale kohustust 

vastutada piiramatus ulatuses ja määratlemata kohustuste täitmise eest ilma täiendava 

kokkuleppeta. Vastavad tüüptingimused tuleb lugeda tühiseks.  

 

Käendajal on õigus lisaks käendaja ja võlausaldaja vahelisest suhtest tulenevatele 

vastuväidetele tugineda võlausaldaja nõude korral põhivõlgnikule kuuluvatele vastuväidetele. 

Õigus tugineda nii käendaja ja võlausaldaja vahelisest suhtest tulenevatele vastuväidetele kui 

ka põhivõlgnikule kuuluvatele vastuväidetele annab tunnistust käendaja erilisest positsioonist 

võlausaldaja suhtes. Käendaja erinevad vastuväited on olulise tähtsusega eelkõige käendaja 

kaitse seisukohalt, välistades võlausaldaja rikastumise käendaja arvel. Samas arvestades, et 

vastuväidete mittekasutamine võib vähendada käendaja tagasinõuet põhivõlgniku vastu ning  

käendajale on tagatud põhivõlgniku vastu tagasinõude tekkimine üksnes põhjendatud 

ulatuses, on käendajale põhivõlgniku vastuväidete võimaldamise eesmärgiks ka põhivõlgniku 

kaitse. 

 

Käendaja võib tugineda põhikohustuse aegumisele. Arvestades, et käendaja solidaarse 

vastutuse korral muutub käendaja täitmiskohustus sissenõutavaks koos põhikohustuse 

sissenõutavaks muutumisega, aeguvad nõuded põhivõlgniku ja käendaja vastu üldjuhul samal 

ajal. Põhinõude aegumise peatumise osas on töö autor asunud seisukohale, et põhivõlgniku 

kui ühe solidaarvõlgniku kohustuse aegumise peatumine ei oma tähendust käendaja kui teise 

solidaarvõlgniku kohustuse aegumisele ja käendaja täitmiskohustuse osas kulgeb aegumine 

edasi vaatamata põhikohustuse suhtes aegumise peatumisele. Samast põhimõttest tuleb 

lähtuda ka põhikohustuse aegumise katkemise korral. Käendajal kui kolmandast isikust 

tagatise andjal peab olema võimalik tagatist andes ette näha vastutuse ajalist kestust.  
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Käenduslepingu võib olla tühine heade kommete vastasuse tõttu. Käenduslepingu tühisust 

heade kommete vastasuse tõttu tuleb tunnistada eelkõige äärmiselt ebasoodsas olukorras ja 

ebasoodsatel tingimustel sõlmitud käenduslepingu puhul ning käendaja ebamõistlikult 

ulatusliku vastutuse korral, kus esineb suur ebaproportsionaalsus käendaja maksevõime ja 

käendaja vastutuse vahel. Käendusleping võib olla heade kommetega vastuolu tõttu tühine 

olukorras, kus füüsiline isik võlausaldaja poolt tehingu sõlmimisele kallutatuna kohustub 

vastutama äriühingu kohustuste eest ulatuses, mis ületavad kordades keskmise mõistliku isiku 

arusaama kohaselt kohustusi, mida füüsilisel isikul oleks tavapärase majandamise käigus 

võimalik täita ning kus käendaja on ilmselgelt ülekoormatud. Arvestades, et lepingupooltel on 

tulenevalt lepinguvabaduse põhimõttest õigus määrata lepingu sisu ja selle tingimused ning 

põhimõtteliselt ei saa välistada käendaja tahet käenduslepingu sõlmimisel teadlikult ulatusliku 

vastutuse võtmiseks, peab üldjuhul lisaks ebamõistlikult ulatuslikule vastutusele 

käenduslepingu heade kommete vastasuse alusel tühisuse tuvastamiseks eksisteerima asjaolu, 

mille tõttu käendaja tahe käendusleping sõlmida ei olnud vabalt ja teadlikult kujunenud ning 

mis piiras käendaja võimalust või oskust tehingu sisu vastavalt oma tegelikule tahtele määrata 

(erakorraline vajadus, sõltuvussuhte, kogenematus). Käendaja vastutuse äärmiselt ulatusliku 

ebaproportsionaalsuse korral tuleks autori arvates siiski eeldada, et käendaja ei tegutsenud 

lepingut sõlmides vabatahtlikult ja teadlikult. Käendusele kui tagatistehingule on samas 

iseloomulik suure riski võtmine põhivõlgniku kohustuse täitmise eest, mistõttu üldjuhul 

kohustuse täitmise tagamiseks käendaja poolt ulatusliku vastutuse võtmine ainuüksi ei saa 

olla tehingu tühisuse aluseks. Käenduslepingu tühisus heade kommetega vastuolu tõttu kui 

lepinguvabaduse piirang peaks jääma äärmuslikuks vahendiks käendaja õiguste kaitsel.  

 

Tarbijakäenduslepingu puhul peab käendaja vastutus olema piiratud käendaja vastutuse 

maksimumsummaga ning vastutuse maksimumsumma puudumisel on tarbijaga sõlmitud 

käendusleping tühine. Käendajal on enamasti isiklik seos põhivõlgnikuga, mis võib tuleneda 

ka käendaja töö- või ametisuhtest põhivõlgnikuga. Tarbijakäenduslepingu tuvastamiseks tuleb 

eristada käendaja isiklikku seotust põhivõlgnikuga ja käendaja vahetut majanduslikku huvi 

põhilepingu sõlmimise, selle täitmise või põhivõlgniku majandustegevuse suhtes. Juriidilise 

isiku juhtorgani liikme käendus on tarbijakäendus (ja sellele rakenduvad tarbijakäenduse 

nõuded, sh vastutuse maksimumsumma nõue), kui juhtorgani liikmel ei ole lisaks juhtorgani 

liikmeks olemisele muud isiklikku vahetut majanduslikku seost põhivõlgnikuga või huvi 

põhivõlgnikuks oleva juriidilise isiku majandustegevuse või põhivõlgniku majandustegevuses 
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sõlmitud käendusega tagatavate lepingute täitmise vastu. Juriidilise isiku juhtorgani liikme 

käendus ei ole tarbijakäendus, kui käendajal on valitsev mõju ühingu üle või kui tal on muu 

isiklik majanduslik huvi tagatava kohustuse täitmise vastu. Käendaja, kes on käenduslepingu 

sõlminud ajendatuna isiklikust vahetust majanduslikust huvist põhilepingu sõlmimise, selle 

täitmise või põhivõlgniku majandustegevuse vastu, ei vaja käendajana 

tarbijakäenduslepingust tulenevat kaitset.  

 

Käendaja võib põhivõlgniku vastu tagasinõude esitamisel tugineda nii võlausaldaja õiguste 

üleminekule, sisesuhtele kui ka solidaarvõlgnike omavahelisele suhtele, samuti kõigile 

alustele korraga. Käendaja tagasinõude alused ei välista, vaid täiendavad teineteist ja 

konkretiseerivad igal üksikul juhul tagasinõude eeldusi ja selle ulatust.  

 

Võlausaldaja nõude üleminek tagatud kohustuse täitnud käendajale on käenduse kui tagatise 

olemusest tulenev instituut. Võlausaldaja õiguste üleminek käendajale tähendab, et käendatud 

kohustuse täitnud käendaja astub võlausaldaja asemele ja tal on kõik õigused, mis 

võlausaldajal olid põhivõlgniku vastu. Võlausaldaja õiguste üleminek välistab põhivõlgniku 

alusetu rikastumise. Kohustuse täitnud käendajale seaduse alusel üleminevad võlausaldaja 

õigused tagavad põhikohustuse täitnud käendaja huvide piisava kaitstuse.  

 

Võlausaldaja õiguste üleminek seaduse alusel tähendab, et õiguste üleminekut ei saa täielikult 

välistada. Küll tuleb aktsepteerida käendatava põhikohustuse tagamiseks seatud teiste 

tagatiste ülemineku välistamist ja piiramist. Kuigi võlausaldaja õiguste ülemineku eesmärgiks 

on käendaja poolt põhikohustuse täitmisel tekkinud kulutuste hüvitamise lihtsustamine ja 

seega eelkõige käendaja huvide kaitse, tuleb käendaja õiguste kaitse kõrval austada 

tagatiskokkuleppe poolte õigust määrata seatud tagatise saatust.  

 

Võlausaldaja õiguste üleminekul tuleb järgida põhimõtet, et võlausaldaja õiguste üleminek ei 

või kahjustada võlausaldajat. Võlausaldaja õiguste osalise ülemineku korral jääb senisele 

võlausaldajale käendajale mitteüleläinud nõude osa rahuldamise eesõigus, samuti eesõigus 

tagatistele ja kõrvalkohustustest tulenevatele õigustele. Võlausaldaja eesõigus piirab käendaja 

tagasinõude teostamist kuni kogu tagatava kohustuse võlausaldajale täitmiseni, et tagada 

võlausaldaja huvide kaitse tagatava kohustuse osalisel täitmisel käendaja poolt.  
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Käendaja tagasinõuet põhivõlgniku vastu ohustab ka aegumine. Nõude aegumise osas on 

autor asunud seisukohale, et põhikohustuse täitmisel käendaja poolt on tegemist võlausaldaja 

nõudeõiguse üleminekuga käendajale, mitte iseseisva nõude tekkimisega. Seega ei alga nõude 

üleminekuga uus aegumistähtaeg. Aegumistähtaeg algas juba hetkest, mil põhivõlgnik oma 

kohustust rikkus.  

 

Ühe ja sama kohustuse täitmist tagavad käendajad, s.o kaaskäendajad vastutavad solidaarselt, 

mistõttu kohalduvad kaaskäenduse puhul solidaarvõlgnike vastutust ja omavahelisi suhteid 

reguleerivad sätted käenduse kui tagatise iseloomust tulenevate erisustega. Käendajate 

vastutuse ulatuse ja käendajate omavaheliste suhete osas on oluline vahet teha osa- ja 

kaaskäendusel. Seaduses sätestatud kaaskäenduse ja käendajate omavahelise solidaarse 

vastutuse eeldusest lähtuvalt tekib osakäendus üksnes juhul, kui võlausaldaja ja käendaja on 

kokku leppinud, et käendaja tagab ainult põhikohustuse teatud osa täitmist ja käendajalt saab 

täitmist nõuda üksnes tagatud põhikohustuse osa suhtes. Vastava kokkuleppe puudumisel 

kohaldub mitme käendaja korral kaaskäenduse eeldus.  

 

Kaaskäendajate solidaarvastutus võlausaldaja ees tähendab, et võlausaldajal on 

kaaskäendajate kui solidaarvõlgnike puhul õigus nõuda kogu kohustuse täitmist nii kõigilt 

kaaskäendajatelt ühiselt kui ka igalt kaaskäendajalt eraldi või mõnelt kaaskäendajalt koos. 

Kaaskäendajate vastutuse summalise piiramise korral on töös jõutud järeldusele, et käendajate 

välissuhtes vastutuse ulatuse määramisel lähtuda käsitlusest, mille kohaselt vastutavad 

kaaskäendajad käendajate maksimumvastutuse kattuvas ulatuses solidaarselt ning 

maksimumvastutuse kattuvat ulatust ületavas osas vastutab kõrgema maksimumvastutusega 

kaaskäendaja kohustuse täitmise eest eraldi.  

 

Kaaskäendaja poolt võlausaldaja nõude rahuldamisel muutub oluliseks kaaskäendajate 

omavaheline suhe e sisesuhe, mis määrab, kuidas peab lõppastmes jagunema vastutus 

kohustuse täitmise eest kaaskäendajate vahel. Kohustuse täitnud käendajal tekib paralleelselt 

tagasinõudega põhivõlgniku vastu tagasinõue teiste kaaskäendajate vastu kaaskäendajate 

sisesuhtest tulenevas ulatuses. Põhivõlgniku ja kaaskäendajate vastu suunatud tagasinõude kui 

kahe paralleelselt eksisteeriva tagasinõude puhul tuleb töö autori seisukoha kohaselt lähtuda 

põhimõttest, et kohustuse täitnud kaaskäendaja on vaba valima, kas ta esitab tagasinõude 

põhivõlgniku või kaaskäendaja vastu ning ei ole mõistlik kohustuse täitnud käendajale seada 

tagasinõuete esitamise osas piiranguid. Ainuüksi käenduse kui tagatise iseloom ei õigusta 
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tagasinõuete esitamise järjekorra määramisega käendaja paralleelsete tagasinõuete teostamise 

piiramist.  

 

Tagatava kohustuse osalisel täitmisel tekkinud tagasinõude puhul konkureerib käendaja 

tagasinõue võlausaldaja nõudega teiste kaaskäendajate vastu. Tagatava kohustuse osalise 

täitmise korral on töö autor jõudnud järeldusele, et võlaõigusseaduse kontekstis erinevalt 

Saksa praktikas kujunenud seisukohast, kus käendaja saab koheselt nõuda tagasinõude 

täitmist teistelt kaaskäendajatelt, on kaaskäendajatel senise võlausaldaja eesõiguse tõttu õigus 

keelduda käendaja tagasinõude täitmisest kuni võlausaldaja nõude täies ulatuses 

rahuldamiseni. Võlaõigusseaduses sätestatud senise võlausaldaja eesõigus nõude 

rahuldamisele ja tagatiste kasutamisele piirab kohustuse osaliselt täitnud käendaja tagasinõude 

teostamist.  

 

Kaaskäendajate solidaarne vastutus tähendab, et kaaskäenduse puhul eeldatakse, et vastutus 

kaaskäendajate vahel tuleb jaotada võrdselt ja kaaskäendajad vastutavad põhikohustuse 

täitmise eest sisesuhtes võrdsetes osades. Juhul, kui käendajate vastutus on piiratud 

maksimumsummadega, on töös jõutud järeldusele, et kaaskäendajate sisesuhtes vastutuse 

määramisel tuleb lähtuda käsitlusest, mille kohaselt vastutavad käendajad sisesuhtes 

proportsionaalselt vastavalt käendajate maksimumsummade omavahelisele suhtele.  

 

Võlausaldajal on õigus kas täielikult või osaliselt loobuda nõudest mõne kaaskäendaja vastu. 

Samas ei välista võlausaldaja poolt mõne kaaskäendaja suhtes nõudest loobumine teiste 

kaaskäendajate poolt sisesuhtest tuleneva tagasinõude esitamist. Võlausaldaja poolt nõudest 

loobumine omab tähendust üksnes käendaja suhetes võlausaldajaga ega mõjuta 

kaaskäendajate omavahelist tagasinõudeõigust. Senise võlausaldaja vastu mingist muust 

õigussuhtest tulenevat nõuet ei saa kaaskäendaja tasaarvestada põhikohustuse täitnud 

käendaja tagasinõudega, kaaskäendaja võib oma nõude tasaarvestada senise võlausaldaja 

nõudega üksnes enne teise kaaskäendaja poolt vastavas ulatuses kohustuse täitmist.  

 

Põhikohustuse täitmine võib olla tagatud korraga ühe või mitme võlaõigusliku tagatisega ja 

ühe või mitme asjaõigusliku tagatisega. Võlausaldaja ei ole tagatise andjatelt tagatava 

kohustuse täitmise nõudmisel piiratud erinevate tagatiste realiseerimise järjekorraga – 

erinevaid tagatise andjaid tuleb autori arvates kohelda võrdsetena ning võlausaldajal on 

sõltumata tagatise seadmise ajast ja tagatise liigist õigus vabal valikul otsustada, kelle vastu 
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nõue esmalt esitada. Erandina on põhjendatud käendaja eelisseisund (vastutusprivileeg) 

põhivõlgniku vara suhtes seatud pandi või muu asjaõigusliku tagatise ees, s.t käendajal on 

õigus nõuda, et võlausaldaja rahuldaks esmalt nõude põhivõlgniku varale seatud tagatise 

arvel. Samas tuleb käendaja vastutusprivileegi aktsepteerida üksnes ulatuses, milles 

eelduslikult põhivõlgniku vara suhtes seatud tagatise arvel nõue on võimalik rahuldada.  

 

Kui tagatud põhikohustus täidetakse eri liiki tagatisi andnud isikute poolt või mitme 

põhikohustuse täitmise tagamiseks seatud asjaõigusliku tagatise arvel, lähevad võlausaldaja 

õigused üle kõigile tagatud põhikohustuse täitnud tagatise andjatele vastava tagatise andja 

poolt rahuldatud ulatuses ning võlausaldaja õiguste ülemineku tulemusena tekib neil 

rahuldatud ulatuses tagasinõue põhivõlgniku vastu. Seega võib eksisteerida korraga mitu 

paralleelset tagasinõuet põhivõlgniku vastu ja tekkida tagasinõuete konkurents.  

 

Erinevate tagatiste andjate tagasinõuete konkurentsi puhul toetutakse kas käendaja 

eelistatusele või erinevate tagatise andjate võrdväärusele. Käendaja eelistatusest lähtumise 

korral on käendajal tagatava kohustuse täitmise korral eesõigus esitada põhivõlgniku ja teiste 

tagatise andjate vastu tagasinõue ning asjaõiguslike tagatise andjatel on õigus tagasinõuet 

põhivõlgniku ja teiste tagatise andjate vastu teostada alles pärast seda, kui käendaja 

tagasinõue on rahuldatud. Töö autori arvates on sättest, mille kohaselt väheneb käendaja 

vastutus võlausaldajast tulenevatel põhjustel kohustuse tagamiseks seatud tagatiste 

vähenemisel (VÕS § 145 lg 5), käendaja eelistatuse tuletamine meelevaldne ja vastuolus sätte 

eesmärgiga säilitada käendaja hilisema tagasinõude tagatus põhikohustuse täitmiseks seatud 

tagatistega. Samuti pole põhjendatud käendaja tagasinõude eelistamine teiste tagatise andjate 

ees üksnes käenduse kui isikliku tagatise tõttu. Asjaõigusseadus näeb võla tasunud pantija 

osas ette käenduse regulatsiooni kohaldamise ja tagatava põhikohustuse täitnud erinevate 

tagatiste andjad muutuvad sisuliselt kaaskäendajateks, mistõttu toetab Eesti regulatsioon 

erinevate tagatise andjate võrdväärsust. Eeltoodust tulenevalt on töös jõutud järeldusele, et 

erinevate tagatise andjate tagasinõuete konkurentsi puhul tuleb lähtuda seisukohast, mille 

kohaselt käsitletakse erinevate tagatiste andjaid solidaarvõlgnikena ja nende tagasinõudeid 

põhivõlgniku vastu võrdväärsetena võlaõiguslikku tagatist asjaõiguslikule tagatisele 

eelistamata.  

 

 

02. juuni 2010. a         Karin Mölder 
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Duty of Performance and the Rights of Recourse of the Surety 

Summary 

 

The rapid development of modern credit market has increased the demand for different 

securities. The conclusion of surety contract does not require a complicated procedure as 

compared to proprietary securities. Therefore suretyship as a personal security is very 

widespread and plays the major role in practice.  

 

By granting suretyship, a surety obliges itself to render a performance to the creditor for the 

purpose of security. The suretyship means that in addition to a creditor and a principal debtor 

there is also a third person – a surety. Under the contract of suretyship, the surety undertakes 

to be liable to the creditor of a third party (principal debtor) for the performance of the 

obligation of the principal debtor. By assuming personal security like suretyship, a third 

person, the surety, becomes liable to the creditor with all its assets and this creates a special 

risk for the surety. If the principal debtor fails the secured obligation, the surety is obliged to 

satisfy the demand of the creditor. The purpose of the suretyship is to reduce the risk of non-

payment of the creditor and to secure the position of the creditor, not to discharge the 

principal debtor. The liability of the surety is only in addition to, and not in substitution for 

the liability of the principal debtor. Therefore the surety after paying off the principal debt is 

entitled to take recourse from the principal debtor. This was really the obligation of the 

principal debtor and it is only fair that the principal debtor repays the surety. When the surety 

has paid the creditor, certain rights of recourse may become available to him.  

 

If there are co-sureties, the surety who pays the creditor, may be entitled, in addition to the 

recourse rights against the principal debtor, to contribution from the other co-sureties. The 

third persons who have created proprietary security for securing the same obligation and who 

have performed part of the obligation of the principal debtor may be entitled to recourse from 

the principal debtor. As the surety, who paid the creditor part of the obligation, has the same 

right, there will be competition between the recourse rights.  

 

The author was inspired to write on the subject of the duty of performance and the rights of 

recourse of the surety the fact that the regulation of suretyship in the Law of Obligations Act 

(hereinafter LOA) is not sufficiently investigated. While suretyship, as a personal security is 
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very widespread, the regulation of suretyship has considerable practical meaning. In addition 

to this for the time being there is sufficient legal practice to analyse it.  

 

The purpose of the paper is to answer the question, on what conditions the rights of the 

persons related to suretyship are sufficiently protected, so that the claim of the creditor should 

be efficiently secured and that the suretyship should not be excessively burdensome for the 

surety.  

 

The author compares the valid regulation of suretyship with former regulations and also with 

the regulations of suretyship in other countries, especially with the regulations in German, 

Switzerland, France, Quebec and Russia. The author also analyses the court practice of 

suretyship in Estonia.  

 

The main problems of the paper can be divided into two groups – the liability of the surety 

and the rights of recourse of the surety against the principal debtor, co-sureties and other 

security providers. The structure of the paper is based on the mains problems of the paper. 

The paper is divided into four chapters.  

 

The first chapter is about the obligation of surety to perform the principal obligation. The 

obligation of performance is the most disputable aspect in the regulation of suretyship. The 

majority suits about the suretyship are related to the obligation to perform of the surety, 

especially to the arousal, extent and termination of the obligation. In the first part of this 

chapter the character of suretyship is analysed. Suretyship is accessory to the secured 

principal obligation. The validity, terms and extent of the suretyship depend on the validity, 

terms and extent of the obligation of the principal debtor. There is no valid suretyship, unless 

there is a valid principal obligation to be secured. The conditions and the extent of the 

obligation of the surety may usually not exceed the conditions and the extent of the principal 

obligation. The surety is entitled to invoke the creditor the defences to which the principal 

debtor is entitled against the creditor. The purpose of accessority is to protect the position of 

the surety. However the principle of accessority is not absolute. The suretyship regulation 

includes enactments, which limit the principle of accessority. The principle of accessority 

does not apply if the debtor’s obligations are reduced or discharged in an liquidation, 

insolvency or reorganisation proceedings. To grant the effect of the suretyship as a security, 

surety shall not set up defences concerning the limited liability of a successor or a defence 
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concerning termination or reduction of the obligation of the principal debtor in the case of 

liquidation or bankruptcy proceedings of the debtor or also in the case of reorganisation 

proceedings. The author alleges that the limitation of the principle of accessority for the 

security purpose is adequate and justified. In addition to limitation of the principle of 

accessority the Reorganisation Act enacts also other extensive exceptions from the underlying 

principles of the suretyship.  

 

According to LOA § 145 (1) the principal debtor and the surety are solidarily liable to the 

creditor in the case of non-performance, unless the contract of suretyship prescribes that the 

surety is liable only if the claim of the creditor against the principal debtor cannot be satisfied 

(subsidiary liability). In the case of solidary liability the duty of performance arises when the 

debtor will not perform the obligation. In the case of subsidiary liability the determination of 

the arising time of the performance obligation is more complicated. When the parties have 

agreed on the subsidiary liability, before demanding performance from the surety, the creditor 

must have undertaken appropriate attempts to obtain satisfaction from the debtor. The author 

is supporting the position that in case of subsidiary liability the surety is obliged to perform, 

when the execution proceeding against the debtor has been inefficient or at the latest in the 

event of declaration of bankruptcy of the debtor. The author holds the position that the parties 

should also agree on exceptions in the contract of suretyship, that the creditor is not obliged to 

undertake appropriate attempts to obtain satisfaction from the debtor before demanding 

performance from the surety, when it is obviously impossible or exceedingly difficult to 

obtain satisfaction from the debtor.  

 

The surety is liable for the obligation secured by the suretyship in full. The surety is also 

liable for the consequences arising from non-performance, in particular for payment of fines 

for delay, contractual penalties and compensation for damage, and for compensation for 

expenses relating to withdrawal from or cancellation of the contract. The surety is also liable 

for payment of compensation for costs relating to the collection of the debt from the principal 

debtor. But the surety is liable for these costs only if the surety had been notified of the 

intention to collect on time and therefore the surety could have avoided the costs.  

 

According to the principle of good faith the rights shall not be exercised in an unlawful 

manner or with the objective to cause damage to another person. Therefore according to the 

principle of good faith the creditor has to take into account the reasonable interests of the 



138 

 

 

surety. The creditor must act in the way, which is best for the surety to the extent that this is 

possible without detriment to his own interests. The creditor must inform the surety about the 

situation of non-performance by the debtor to enable the surety to protect his interests. The 

failure of the creditor to take reasonable care for the interests of the surety and failure of the 

obligation to inform according to the principle of good faith, will lead to an obligation to pay 

damages, which may be compensated with the obligation of the surety to pay the creditor.  

 

The surety may raise against the creditor very different defences. The surety may raise against 

the creditor also all the defences, which belong to the principal debtor, except those, which 

are purely personal to the principal debtor. The surety may have also the benefit of special 

suretyship defences. Suretyship is quite high-risk for the surety, but different defences provide 

the surety sufficient protection. A contract is void, when it is contrary to good morals. When 

surety takes an unduly large liability for the obligation of the debtor and has entered into the 

surety contract under extremely unfavourable conditions, where the other party took 

advantage of the urgent needs, dependence or inexperience of the surety, the contract of 

surety may be void because the contrary to good morals.  

 

In the second chapter the subrogation of the rights of creditor and the recourse right against 

the debtor are analysed. If the surety performs an obligation of the principal debtor, the claim 

of the creditor against the principal debtor transfers to the surety to the extent the claim is 

satisfied by the surety. The surety paying off the principal debt shall stand in the place of the 

creditor, and have all the rights, which he had, for the purpose of obtaining the right of 

recourse. Subrogation has been described as the substitution of the surety in place of the 

creditor with respect to the creditor’s lawful claims and rights. The subrogation occurs when 

the surety discharges the obligation of the principal debtor to the creditor. The subrogation of 

the rights of creditor is valid without a declaration of intent from the creditor. Subrogation 

does not depend on any implied contract with the principal debtor. In case of part 

performance, the creditor has priority to the satisfaction of the claim to the extent that the 

claim is not assigned to surety and the pre-emptive right to rights and security arising from 

accessory obligations. 

 

The surety who has performed the obligation of the principal debtor, which is the subject of 

his guarantee, is entitled to stand in the shoes of the creditor and to enjoy all the rights that the 

creditor had against the principal debtor. The surety acquires the lawful claims and rights of 
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the creditor. Securities given to secure the principal debt and rights arising from accessory 

obligations that are related to the claim of the creditor, including pre-emptive rights for the 

occasion of bankruptcy or compulsory execution, which are not inseparably bound to the 

person assigning the claim and which are transferable shall transfer to the surety. The rights of 

the creditor to interest and contractual penalties also transfer to the surety. The surety is 

entitled to every remedy, which the creditor has against the principal debtor, to enforce every 

security and all means of payment. The surety is entitled also to securities entered into 

without the knowledge of the surety.  

 

The surety who has paid the debt of another is entitled to all the rights of the person he paid to 

enforce his right of recourse. The surety is entitled to recourse the extent of the loss, which he 

has suffered. If a surety performs an obligation of the principal debtor in part or in full, the 

surety shall notify the principal debtor of the performance. If the surety fails to notify the 

principal debtor of the performance of the obligation and the principal debtor performs the 

same obligation, the surety shall not have a right of recourse against the principal debtor if the 

principal debtor did not know and did not have to know that the surety has performed the 

obligation. This shall not preclude nor restrict the right of the surety to make a claim arising 

from unjustified enrichment against the creditor. Against the surety’s right to claim recourse, 

the principal debtor may set up all such defences, which the principal debtor had against the 

creditor as well as defences arising from the legal relationship between the principal debtor 

and the surety.  

 

In the third chapter the relations between the creditor and several sureties and the relations 

between co-sureties are analysed. If several persons secure the one and the same obligation, 

such persons shall be solidarily liable to the creditor (co-sureties). It does not affect the 

sureties being co-sureties, who are solidarily liable for the obligation, that the sureties did not 

undertake the suretyship together. As a result of the analysis the author alleges that there is a 

presumption of co-suretyship by securing an obligation by several sureties according to the 

Law of Obligations Act, unless agreed otherwise.  

 

The solidary liability of the co-sureties means that the creditor may require full or partial 

performance of the secured obligation from all the sureties collectively, from any one surety 

or from some of the sureties separately. The liability of the surety can be limited by the 

maximum amount of money. If the liability of the co-sureties or one of the co-sureties is 
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limited by the maximum amount of money, the co-sureties are solidary debtors up to the 

amount, which covers all the maximum amounts of the sureties and for any amount 

surpassing the amount covered by all co-sureties, the co-surety, who has the upper maximum 

amount, is liable alone. The amount, which covers all the maximum amounts, is the upper 

limit of the liability, the co-sureties are solidarily liable for.   

 

In relations between themselves, co-sureties are liable for the performance of the secured 

obligation in equal shares, unless otherwise provided by the contract. If the co-surety has 

performed the secured obligation, the claim of the creditor against the other sureties transfers 

to the surety. The author is supporting the position that in the case the liability of the co-

sureties or one of the co-sureties is limited by the maximum amount of money, between the 

co-sureties each co-surety is liable in the same proportion that the maximum amount assumed 

by that co-surety bore to the total of the maximum amounts assumed by all the co-sureties.  

 

In the forth chapter the relations between several different security providers are analysed. If 

the debtor or a third person in addition to the suretyship has provided proprietary security, the 

security providers will be treated equally. The creditor should be free to choose, which of the 

security providers to turn to first. On the relations between the surety and the third persons 

who have created proprietary security for securing the same obligation or the same part of the 

obligation and who have performed the obligation of the principal debtor, the regulation of 

relations between solidary debtors applies and they are equal to take recourse against the 

principal debtor – the author is supporting the position that the providers of personal security 

and proprietary security in principle should be treated equally.  

 

 

2nd June, 2010        Karin Mölder 
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81. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 19.10.2005. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-93-05.  

82. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 30.01.2006. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-158-05.  

83. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 23.03.2006. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-8-06.  

84. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 12.06.2006. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-50-06.  
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85. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 15.11.2006. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-100-06.  

86. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21.12.2006. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-113-06.  

87. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 07.11.2007. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-102-07.  

88. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.04.2008. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-33-08.  

89. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 05.11.2008. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-89-08.  

90. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20.04.2009. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-33-09.  

91. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 08.12.2009. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-126-09.  

92. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 23.02.2010. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-3-10.  

93. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 18.03.2010. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-12-10.  

94. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 13.04.2010. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 3-2-1-24-10.  

95. Tallinna Ringkonnakohtu 04.03.2002. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-2/190/02. 

96. Tallinna Ringkonnakohtu 24.01.2003. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-2/114/03.  

97. Tallinna Ringkonnakohtu  26.04.2007. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-05-21648.  

98. Tallinna Ringkonnakohtu 12.06.2008. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-05-24194. 

99. Tallinna Ringkonnakohtu 23.03.2009. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-06-16812. 

100. Tallinna Ringkonnakohtu 01.04.2009. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-07-46164.  

101. Tallinna Ringkonnakohtu 27.04.2009. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-08-52544.  

102. Tallinna Ringkonnakohtu 12.11.2009. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-07-13861.  

103. Tallinna Ringkonnakohtu 25.11.2009. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-07-28748.  

104. Tartu Ringkonnakohtu 01.06.1998. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr II-2-53/98.  

105. Tartu Ringkonnakohtu 12.10.1999. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr II-2-349/99.  

106. Tartu Ringkonnakohtu 26.032001. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-2-216/2001. 

107. Tartu Ringkonnakohtu 30.03.2001. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-2-8/2001.   

108. Tartu Ringkonnakohtu 23.11.2001. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-2-203/2001.  

109. Viru Ringkonnakohtu 04.11.2003. a kohtuotsus. Tsiviilasi nr 2-2-262/03.  

 

 

  

 


