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… osa
Õigusvastaselt kahju tekitamine

1. peatükk.
ÜLDSÄTTED

§ 1. Õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine
(1) Isik, kes tekitas teisele isikule õigusvastaselt kahju, peab sellele isikule
kahju hüvitama, kui ta vastutab vastavalt seadusele kahju tekitamise eest. Kui
kahju tekitamine on jätkuv või kui isikut üksnes ähvardatakse õigusvastase kahju
tekitamisega, võib kahjustatu või ähvarduse saaja samuti nõuda kahju tekitava
käitumise või sellega ähvardamise keelamist.
(2) Kahju hüvitamise ulatusele ja viisidele kohaldatakse üldosa §-des 123 141 sätestatut.
(3) Käesolevas peatükis sätestatud nõuded ei mõjuta kahjustatud isiku
õigust nõuda kahju hüvitamist muul õiguslikul alusel, kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti.
(4) Lepinguliste kohustuste rikkumisest tuleneva kahju eest vastutab
lepingupool üksnes vastavalt üldosa sätetele. Kui lepingulise kohustuse
rikkumisega põhjustati isiku surm või kahjustati tema keha või tervist, vastutab
kahju tekitaja selle eest käesolevas osas sätestatut järgides, välja arvatud juhul,
kui kahju ei tekitatud tahtlikult või hooletult.

§ 2. Kahju tekitamise õigusvastasus
(1) Kahju tekitamine loetakse õigusvastaseks, kui see tekitati isiku õiguse
rikkumisega või seaduslikku kohustust rikkuva teo või tegevusetusega või heade
kommete vastase käitumisega, välja arvatud juhul, kui:
1) kahju tekitamiseks tuleneb õigus avalikust õigusest;
2) kahjustatud isik nõustus kahju tekitamisega;
3) kahju tekitaja tegutses õigustatud hädakaitse- või hädaseisundis;
4) kahju tekitaja kasutas oma õiguse teostamiseks või kaitseks omaabi, kui
ta ei oleks vastavalt asjaoludele saanud õigeaegselt abi ametivõimudelt ja üksnes
omaabi teel võis takistada nõude kaotsiminekut või selle maksmapaneku olulist
raskenemist.
(3) Kahju tekitamist ei loeta õigusvastaseks, kui kahju tekitaja poolt rikutud
sätte eesmärgiks ei ole kaitse sellise kahju eest, nagu kandis kahjustatu.

§ 3. Asjaolud, mille eest kahju tekitaja vastutab
(1) Lepinguvälise kahju tekitaja vastutab tema poolt tekitatud kahju eest
üksnes juhul, kui ta ta tekitas kahju tahtlikult või hooletult, kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti.
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(2) Hooletuseks loetakse käesoleva osa tähenduses isiku käitumist, kes ei
järgi temal vastavalt asjaoludele ja tema isiklikele omadustele lasuvat hoolsust.
Vajalik hoolsus määratakse, arvestades kahju tekitaja iga, haridust, teadmisi ning
tema teisi võimeid ja omadusi.

§ 4. Kahju tekitamine noorema kui 14 - aastase isiku poolt
Noorem kui 14 - aastane isik ei vastuta oma käitumisega õigusvastaselt
tekitatud kahju eest, kui see vastab õiglusele, arvestades isiku vanust, arengut,
teo liiki, asjaosaliste majanduslikke suhteid, sealhulgas olemasolevat või käibes
eeldatatavat kindlustatust ja muid asjaolusid.

§ 5. Kahju tekitamine isiku poolt puuduse mõju all
(1) Paragrahvis 4 sätestatut kohaldatakse ka 14 - aastase või vanema
isiku vastutusele kahju tekitamise eest, kes on kahju tekitanud füüsilise või
psüühilise puuduse mõju all olles. Mööduvaid häireid, mis viivad tagasi
joovastavatele vahenditele, kahju hüvitamise kohustuse suhtes ei arvestata, kui
häiritu ei ole oma olukorda sattunud asjaolude tõttu, mille eest ta ei vastuta.

§ 6. Kahju tekitamine mitme isiku poolt ühiselt

(1) Kui õigusvastast kahju tekitasid mitu isikut ühiselt või kui ei ole võimalik
kindlaks teha, kes mitmest asjaosalisest on oma tegevusega kahju põhjustanud,
vastutavad nad kahju eest solidaarselt.
(2) Lõikes 1 sätestatud juhul loetakse kahju tekitajatega võrdseks ka kahju
tekitanud teo organiseerijad, kihutajad ja kaasaaitajad.
(3) Kas ja millises ulatuses võivad lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud esitada
üksteise vastu tagasinõude, otsustab kohus vastavalt asjaoludele.

§ 7. Kahju tekitava tegevuse keelamise piirangud
(1) Kohus võib lükata tagasi nõude, millega taotletakse õigusvastast kahju
tekitava käitumise keelamist, kui sellist käitumist tuleb mõistliku arusaama järgi
taluda inimestevahelises kooselus või sallida tähtsate ühiskondlike huvide tõttu.
Kahjustatu võib siiski nõuda kahju hüvitamist vastavalt käesolevas osas
sätestatule
(2) Paragrahvis 18 nimetatud juhtudel ei vastuta teenistuja või töötaja
lõikes 1 nimetatud käitumisega tekitatud kahju eest.
(3) Kohus võib siiski keelata käitumise, kui kahju tekitaja ei täida oma kahju
hüvitamise või tagatise andmise kohustust.
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§ 8. Teabe ümberlükkamine
(1) Kui isik vastutab andmete avaldamise või mittetäiliku avaldamise või
faktilise iseoomuga andmete eksitava avaldamise eest, võib kohus kahjustatud
isiku nõudel ette näha andemete ümberlükkamise või paranduse kahju tekitaja
kulul avaldamise kohtu poolt määratud viisil.
(2) Lõikes 1 sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui kahju tekitamine ei olnud
õigusvastane, kuna andmete avaldaja ei teadnud andemete ebaõigsusest või
mittetäielikkusest ega pidanudki seda teadma.

2. peatükk. MITTEVARALISTE ÕIGUSTE KAHJUSTAMINE

§ 9. Au teotamine
Isik võib nõuda au teotamise lõpetamist, tema au teotavate andemete
ümberlükkamist, kui au teotaja ei tõenda nende vastavus tegelikkusele, samuti au
teotamisega tekitatud kahju hüvitamist.

§ 10. Eraelu kaitse
(1) Isik võib nõuda tema eraelu puutumatuse rikkumise lõpetamist ning
rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
(2) Eraelu puutumatuse rikkumiseks loetakse ilma seadusliku aluseta ja
isiku tahte vastaselt:
1) isiku eluruumi sisenemist või kinnisasjal viibimist;
2) isiku ja tema valduses olevate asjade läbiotsimist;
3) isiku poolt või temale posti, telegraafi või muul üldkasutataval viisil
edastatavate andemete saladuse rikkumine, samuti isiku käsikirjade,
kirjavahetuse, märkmete ja muude isiklike dokumentide või andmete kasutamist;
4) isiku sidevahendite kaudu teabe saamist või nende töö katkestamist;
5) isiku eraelu vaatluse all hoidmist;
6) andmete kogumist isiku eraelu kohta.
(3) Kohus võib eraaelu puutumatuse rikkumiseks tunnistada ka lõikes 2
nimetamata tegeveuse, millega seadusliku aluseta või isiku tahte vastaselt
kahjustatkse tema eraelu.

§ 11. Isiku nime kaitse
(1) Isik, kelle huve on kahjustatud tema nime kasutamisega, võib nõuda
nime õigustamatu kasutamise lõpetamist, samuti sellega temale tekitatud kahju
hüvitamist.
(2) Lõikes 1 sätestatut kohaldatakse ka avalikult kasutatava varjunime
suhtes.
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§ 12. Muude mittevaraliste õiguste kaitse
Isik võib nõuda ka §-des 9 - 11 nimetamata mittevaraliste õiguste
õigusvastase rikkumise lõpetamist ja sellega tekitatud kahju hüvitamist.

3. peatükk.
MAJANDUSLIKE HUVIDE KAHJUSTAMINE

§ 13. Majanduslikult kahjulike asjaolude avaldamine
(1) Kui isik avaldab või levitab teisele isikule majanduslikult kahjulikku
asjaolu, peab ta hüvitama sellega tekitatud kahju, kui ta ei tõenda, et asjaolu
vastab tegelikkusele.
(2) Kahju hüvitamise kohustust vastavalt lõikes 1 sätestatule ei ole, kui
avaldajal või levitajal või isikul, kellele asjaolu avaldati või levitati, oli avaldamise
või levitamise suhtes õigustatud huvi ning avaldaja või levitaja kontrollis asjaolu
põhjalikkusega, mis vastab ähvardava tagajärje raskusele.

§ 14. Teabe avaldamise õigusvastasus
Isik, kes avalikustab või põhjustab sellise teabe avalikustamise, mis
puudutab kaupu või teenuseid, mida tema või isik, kelle jaoks ta tegutseb, pakub
oma majandus- või kutsealase tegevuse raames, tegutseb õigusvastaselt, kui see
teave on eksitav ühes või mitmes osas, iseäranis kui see puudutab:
1) kaupade või teenuste olemust, koosseisu, kogust, kvaliteeti, tunnuseid
või kasutusvõimalusi;
2) kaupade või teenuste päritolu, tootmise viisi ja aega;
3) kaupade või teenuste tarne kogust;
4) kaupade või teenuste hinda või selle arvutamise meetodit;
5) eripakkumise põhjuseid või eesmärki;
6) isikutele antud autasusid, tunnistusi või muid hinnanguid või avaldusi, või
kasutatud teaduslikke või erialaseid termineid, tehnilisi tulemusi või statistilisi
andmeid;
7) tingimusi, vastavalt millele kaupu tarnitakse, teenuseid osutatakse või
makseid tehakse;
8) garantiide ulatust, sisu ja kestust;
9) isikut, kelle poolt või kelle juhtimise või järelevalve all või kelle kaasabil
kaupa toodetakse või toodeti või teenuseid osutatakse;
10) võrdlust teiste kaupade või teenustega.

§ 14. Tõendamiskohustus ja kahju hüvitamine
(1) Kui vastavalt §-le 14 esitatakse nõue isiku vastu, kes täielikult või
osaliselt on määranud või põhjustanud teabe sisu ja esitamise, kannab see isik
teabes sisalduvate või sellest tulenevate asjaolude, millel väidetavalt põhineb
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teabe eksitav iseloom, õigsuse ja täielikkuse tõendamise kohustust, välja arvatud
juhul, kui selline tõendamiskohustuse jaotus ei ole mõistuspärane.
(2) Kui isik, kes täielikult või osaliselt on määranud või põhjustanud teabe
sisu ja esitamise, on tekitanud kahju õigusvastaselt §-le 14, vastutab see isik
sellest tuleneva kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et kahju tekkis
asjaolude tõttu, mille eest ta ei vastuta.

§ 15. Eksitava teabe ümberlükkamine
(1) Kui isik on tekitanud teisele isikule §-s 14 nimetatud teabe
avalikustamisega või avalikustamise põhjustamisega kahju või võib seda
tõenäoliselt teha, võib kohus avalikustamise või avalikustamise põhjustamise teise
isiku nõudel mitte ainult keelata, vaid määrata ka avaliku ümberlükkamise kohtu
poolt määratud tingimustel.
(2) Esimeses lõikes nimetatud nõuded võib lisaks kahju kannatanule
esitada ka juriidiline isik, kelle eesmärgiks on hoolitseda nende isikute huvide eest,
kes teostavad majandus- või kutsealast tegevust või kes on kutsealasele või
majandustegevusele mittesuunatud kaupade või teenuste tarbijad, samuti muud
isikud juhul, kui teavet võib mõistuspäraselt pidada seotuks eesmärgiga, mida nad
taotlevad ja kui teabe avalikustamine mõjutab või tõenäoliselt mõjutab seda
eesmärki.

§ 16. Muu majanduslik kahjustamine
Kui isik asjaolude tõttu, mille eest ta vastutab, käitub mõnel järgnevalt
nimetatud viisist, peab ta hüvitama sellest tekkinud kahju niivõrd, kui ta oleks
pidanud kahju ulatust ette nägema:
1) annab teisele isikule varaliste asjaolude kohta ebaõiget teavet või
puuduliku soovituse või seda vaatamata uutele arusaamistele ei paranda, kuigi
talle kuulub tema kutsealase tegevuse tõttu eriline usaldusseisund ja teabe või
soovituse saaja võis seda usaldust kasutada;
2) õigustamatu ähvarduse, ettevõtte toimimise faktiliste segamistega,
lubamatu boikoti, demonstratsiooni, streigiga või muul õigusvastasel viisil sekkub
teise isiku vabasse majandustegevusse ja põhjustab sellega teise isiku ettevõtte
täieliku või osalise seiskamise;
3) teise isiku kutsealast või ärilist reputatsiooni ebakohaste
väärtushinnangutega alavääristab.

4. peatükk.
VASTUTUS TEISTE ISIKUTE POOLT TEKITATUD KAHJU EEST

§ 17. Vastutus laste ja teovõimetute või piiratud teovõimega isikute
eest
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(1) Noorema kui 14 - aastase lapse käitumisega teisele isikule tekitatud
kahju eest vastutavad tema vanemad (lapsendajad) või eestkostjad, kui kahju
tekitamine oli muus osas peale lapse vanuse õigusvastane.
(2) 14 - 16 aastase lapse käitumisega teisele isikule tekitatud kahju eest
vastutavad tema vanemad (lapsendajad) või eestkostjad, välja arvatud juhul, kui
nad tõendavad, et keegi ei saa neile midagi ette heita lapse käitumise ärahoidmise
osas.
(3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse ka isikute suhtes, kes võtavad
lapse üle järelevalve teostamise kohustuse lepinguga.
(4) Lapse ja vanemate (lapsendajate), eestkostjate või lõikes 3 nimetatud
isikute omavahelises suhtes on vastutavaks üksnes vanemad (lapsendajad),
eestkostjad või lõikes 3 nimetatud isikud.
(5) Lõigetes 1 - 4 sätestatut kohaldatakse ka teovõimetute või piiratud
teovõimega isikute ja nende eestkostjate või hooldajate omavahelises suhtes.

§ 18. Vastutus töötajate ja teenistujate eest
(1) Kui õigusvastaselt põhjustab kahju töötaja, teenistuja või käsundisaaja,
vastutab selle kahju eest tööandja või käsundaja, kui kahju tekitati seoses
tööülesannete või käsundi täitmisega või kui tööülesannete või käsundi täitmkse
tõttu tekkis kahju tekitamise risk ja kui tööandjal või käsundajal oli vastavalt tema
ja kahju tekitanu vahelisele õigussuhtele kontroll kahju tekitanud käitumise üle.
(2) Kui töötaja, teenistuja või käsundisaaja ei töötanud selle tööandja või
käsundaja majandus- või kutsealases tegevuses, vastutab füüsilisest isikust
tööandja või käsundaja üksnes juhul, kui töötaja, teenistuja või käsundisaaja,
tegutses kahju tekitades sellise kohustuse täitmisel, mida tal oli kästud teostada.
(3) Kui kahju eest vastutavad nii tööandja või käsundaja kui töötaja,
teenistuja või käsundisaaja, on nende vastastikuses suhtes kahju hüvitamiseks
kohustatud ainult tööandja või käsundaja, välja arvatud juhul, kui kahju põhjustati
töötaja, teenistuja või käsundisaaja tahtluse või raske hooletuse tõttu või kui kahju
hüvitamine töötaja, teenistuja või käsundisaaja poolt on asjaolusid arvestades
mõistuspärane.

§ 19. Vastutus esindaja eest
Kui esindaja tekitab esindusest tulenevate õiguste teostamisel
õigusvastaselt kahju teisele isikule, vastutab kahju eest ka esindatav.

Eelnõu, 1996

5. peatükk.
RISKIVASTUTUS JA MUU SÜÜTA VASTUTUS
1. jagu.
Üldsätted

§ 20. Riskivastutuse mõiste
(1) Kui kahju põhjustatakse seeläbi, et realiseerub eriti ohtlikule tegevusele
iseloomulik risk, vastutab selle eest isik, kes seda käitab, isegi kui seejuures on
tegemist õiguskorra poolt talutava tegevusega.
(2) Tegevus loetakse eriti ohtlikuks, kui see oma olemuselt või seejuures
kasutatud ainete, vahendite või allikate poolest on kohane ka kogu asjatundja
poolt oodatava hoolsuse rakendamise korral sagedasi või raskeid kahjusid
tekitada. Seda tuleb iseäranis siis eeldada, kui võrreldava riski eest on seaduses
juba eraldi vastutus ette nähtud.
(3) Erisätted teatud iseloomuliku riski eest jäävad kehtima.

§ 21. Süü arvestamine
(1) Kui eriti ohtliku tegevusega tegeleja või isiku, kelle eest ta on vastutav,
süüline käitumine aitas kaasa kahju tekkimisele või suurenemisele, tuleb seda
arvestada kui tema täiendavat süüd arvestada hüvitise arvestamisel (§ 25) ja selle
jagamise vahel mitme vastutuskohustusliku isiku vahel (§ 28 ja 30).
(2) Lõikes 1 sätestatut kohaldatakse vastavalt ka muudel juhtudel, milles
seadus näeb ette isiku vastutuse sõltumata tema süüst.

§ 22. Transpordivahendi pidaja vastutus
(1) Rööbassõiduki, auto, õhusõiduki, veesõiduki või muu inimeste või
asjade transportimiseks määratud mootoriga käitatava transpordivahendi pidaja
peab, kui transpordivahendi käitamine põhjustab inimese surma või kahjustab
tema keha või tervist või asja, hüvitama kahjustatule sellest tuleneva kahju.
(2) Hüvituskohustus vastavalt lõikele 1 on välistatud, kui:
1) kahjustatakse veetavat asja, välja arvatud juhul, kui reisija seda kannab
või kaasas kannab;
2) kahjustatakse transpordivahendi pidaja poolt hoidmiseks võetud asja;
3) õhusõiduki käitamise korral põhjustatakse veetava isiku surm või
kahjustatakse tema keha või tervist;
4) veesõiduki käitamisel kahjustatakse muid asju (keskkokknakahjustused
jms.);
5) kahju põhjustas vääramatu jõud või kannatanu tahtlus, välja arvatud
juhul, kui see tekkis õhusõiduki käitamisel.
(4) Kui keegi kasutab transpordivahendit ilma pidaja teadmata ja tahteta, on
pidaja asemel tema kohustatud kahju hüvitamiseks. Seejuures jääb pidaja kahju
hüvitamiseks kohustatuks, kui transpordivahendi kasutamine sai võimalikuks
asjaolude tõttu, mille eest ta vastutab. Lauses 1 sätestatut ei kohaldata, kui
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transpordivahendi kasutaja oli pidaja poolt seatud transpordivahendi käitamiseks
või kui transpordivahend anti tema käsutusse talle üle pidaja poolt.

§ 23. Vastutus ohtlike asjade ja rajatiste eest
(1) Kui rajatisest lähtub selles toodetud, ladustatud või edastatud energia
või tule- või lõhkeohtlike, mürgiste või söövitavate asjade tõttu eriline oht, peab
rajatise pidaja, kui riski realiseerumise tõttu põhjustatkse inimese surm või
kahjustatakse tema keha või tervist või asja, kahjustatule hüvitama sellest
tuleneva kahju. Sama vastutus on asjade valdajatel, millest lähtub nende tule- või
lõhkeohtlike, mürgiste või söövitavate omaduste tõttu eriline risk.
(2) Kui rajatisest või asjast lähtub muul kui lõikes 1 nimetatud põhjusel
eriline oht, peab rajatise pidaja või asja valdaja samal viisil ohu realiseerumisega
tekkinud kahju hüvitama.
(3) Hüvituskohustust lõike 1 järgi ei ole, kui kahju on tekkinud rajatise
pidaja valduses oleva ehitise või kinnisasja sees.
(4) Hüvituskohustust lõigete 1 ja 2 järgi ei ole, kui kahju on tekitatud
vääramatu jõu poolt, välja arvatud juhul, kui see viib tagasi juhtmestike
äralangemisele, mis teenivad varustamist elektrienergiaga, või mittekohalike
torujuhtmerajatiste purunemisele või muule kahjustamisele nafta, naftatoodete või
gaasi jaoks.

§ 24. Omanikuõiguste teostamine
Kes oma kinnisasja õiguspärase majandamise puhul, eriti ehitamise puhul,
naabritele mööduvalt ülemäärasi, aga vältimatuid negatiivseid tagajärgi põhjustab
ja sellega olulist kahju tekitab, sellelt võib nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

§ 25. Tagavad abinõud
(1) Kes on ohustatud teise isiku hoonest või muust asjast tuleneva kahjuga,
võib omanikult nõuda, et see võtaks ohu tõrjumiseks vajalikud abinõud tarvitusele.
(2) Kehtima jäävad avalik - õiguslikud korraldused ja määramised isikute ja
asjade kaitseks.

§ 26. Ehitise ja muu sarnase asja valdaja vastutus
(1) Kes valdab ehitist, vastutab kahju eest, mis see kokkuvarisemise. osade
eraldumise, sealt millegi väljaheitmise või allalangemisega või muul viisil isikule
surma põhjustamise või tema keha või tervise kahjustamisega, asjade või
keskkonna kahjustamisega põhjustab, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et kahju
ei vii tagasi ei konstruktsiooni- ega korrashoiupuudusteni. Kehtima jääb valdaja
võimalik tagasinõudeõigus teiste isikute vastu, kes on tema suhtes selle eest
vastutavad on.
(2) Kui ehitis ei ole isiku omandis, kes seda õiguspäraselt valdab, vastutab
omanik valdajaga solidaarselt.
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(3) Ehitise varasem valdaja vastutab kahju eest solidaarselt, kui
kokkuvarisemine või eraldumine tekib ühe aasta möödumisel pärast tema valduse
lõppemist, välja arvatud juhul, kui ta oma valduse ajal käibes vajalikku hoolsust
järgis või hilisem valdaja selle hoolsuse järgimisega ohu oleks tõrjuda võinud.
(4) Kes võtab üle ehitise alahoidmise valdaja jaoks või peab ehitist talle
kuuluva kasutusõiguse tõttu üleval pidama, vastutab kokkuvarisemise või
eraldumise läbi põhjustatud kahju eest samal viisil nagu valdaja.
(5) Eeeldatakse, et kinnisasja, kus ehitis asub omanik, on ka ehitise
valdaja, kui ta ei tõenda vastupidist.

§ 27. Vastutus looma eest
(1) Kes peab looma, vastutab kahju eest, mis see tekitab isiku surma
põhjustamisega või tema elu või tervise või asjade või keskkonna kahjustamisega.
Looma omanik vastutab solidaarselt looma õiguspärase pidajaga.
(2) Kinnisasja valdaja võib kolmandatele isikutele kuuluvaid loomi, kes
kinnisasjal kahju tekitavad, oma hüvitusnõude tagamiseks valdusse võtta ja, kui
asjaolud seda õigustavad, isegi surmata. Ta on siiski kohustatud viivitamata looma
omanikule sellest teada andma ja, kui omanik ei ole talle teada, tema
väljaselgitamiseks vajalikud teod tegema.

§ 28. Vastutuse piiramatus
(1) Vastutuse korral käesoleva peatüki kohaselt ei või kostja esitada
vastuväitena oma vähest vanust ega vaimset või füüsilist puudust.
(2) Alla 14 a. lapse üle järelevalvet teostav vanem (lapsendaja) või
eestkostja vastutab tema asemel §-des 23 ja 27 nimetatud asjade ja loomade
eest, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse majandustegevuses.

§ 29. Solidaarne vastutus
Käesolevas peatükis nimetatud juhtudel vastutavad kaasvaldajad või pidajad tekitatud kahju eest solidaarselt.

2. jagu.
Vastutus puudulike toodete eest

§ 30. Tootja vastutus
(1) Toote valmistanud isik (tootja) vastutab kahju eest, kui puudustega
toode põhjustab isiku surma või tema keha või tervise kahjustamise või asja
hävimise või kahjustamise rohkem kui 9000 krooni ulatuses ja toode on sellist liiki,
mida kasutatakse tavaliselt eraviisiliselt või tarbimiseks ja kahjustatud isik kasutas
seda põhiliselt eraviisiliselt.
(2) Tootja ei vastuta puudustega tootele endale põhjustatud kahju eest.
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(3) Kui kahju eest, mis puudustega toote läbi põhjustati, vastutavad mitu
isikut, vastutavad nad solidaarselt. Hüvituskohustuslaste omavahelises suhtes
sõltub, kui ei ole määratud teisiti, kohustus hüvitamiseks ning sooritatava hüvituse
ulatus asjaoludest, iseäranis sellest, kuivõrd kahju on esmajoones põhjustatud ühe
või teise poole poolt.

§ 31. Tootja
(1) Tootjaks loetakse käesoleva peatüki tähenduses:
1) isikut, kes valmistas lõpptoote, tooraine või toote osa;
2) iga isikut, kes pakub ennast välja tootjana, kui ta näitab tootel oma nime,
kaubamärgi või muu eraldustähise;
3) iga isikut, kes impordib toote Eestisse müügi, üürimise või muu
turustamisviisi eesmärgil oma majandustegevuse raames.
(2) Kui toote tootjat ei saa kindlaks teha, loetakse tootjaks iga isik, kes on
toote kahjustatud isikule tarninud, kui ta kahjustatud isikule pärast vastavat
üleskutset mõistuspärase aja jooksul tootjat või isikut ei nimeta, kes talle toote
tarnis.
(3) Lõikes 2 sätestatut kohaldatakse ka imporditud toodetele, mille puhul ei
saa importööri kindlaks teha, isegi kui tootja nimi on tootel näidatud.

§ 32. Toode
(1) Tooteks loetakse käesoleva seaduse tähenduses iga vallasasja, ka kui
see on osaks teisest vallasasjast või kinnisasjast, samuti elektrit.
(2) Põllumajanduslikke maasaadusi, samuti loomakasvatus-, mesindus-,
kalandus- ja jahindussaadusi loetakse alles siis toodeteks, kui need on läbinud
esmase käitlemise või töötlemise.

§ 33. Puudused
(1) Toode on puudustega, kui see ei paku ohutust, mida isik on õigustatud
ootama, arvestades kõiki asjaolusid, iseäranis:
1) liiki ja viisi, kuidas toodet avalikkusele esitleti;
2) toote kasutusviisi, millega mõistuspäraselt arvestada võib;
3) aega, millal toode käibesse lasti.
(2) Toodet ei loeta olevaks puudustega mitte ainult põhjusel, et hiljem on
käibesse lastud parem toode.

§ 34. Tootja vabanemine vastutusest
(1)Tootja ei vastuta tootest tuleneva kahju eest, kui ta tõendab, et:
1) ta ei ole toodet käibesse lasknud;
2) vastavalt asjaoludele on tõenäoline, et kahju põhjustanud puudus ei
olnud veel olemas tootja poolt toote käibesse laskmise ajal või et see puudus
tekkis hiljem;
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3) ta ei valmistanud toodet ei müügiks ega muuks majandusliku eesmärgiga
turustusvormiks ega valmistanud ega turustanud seda oma kutsealase tegevuse
raames;
4) puudus tuleneb sellest, et toode vastab avaliku võimu poolt kehtestatud
kohustuslikele nõuetele;
5) puudust ei saanud toote käibesse laskmise teaduslike ja tehniliste
teadmiste taseme järgi ära tunda.
(2) Tooraine või toote osa tootja ei vastuta lisaks, kui ta tõendab, et tooraine
või pooltoote puudus tuleneb lõpptoote konstruktsioonist või selle lõpptoote tootja
poolt antud juhistest.
(3) Kohus võib otsustada tootja vastutuse välistamise või vähendamise, kui
asjaolusid arvestades võib eeldada, et kahju tekkis nii toote puuduse kui asjaolude
tõttu, mille eest vastutab kahju kannatanu või isik, kelle eest viimane vastutab.
Tootja vastutust ei või vähendada, kui kahju tekkis nii toote puuduse kui kolmanda
isiku käitumise tulemusena, kuid nende omavahelises suhtes kohaldatakse
vastavalt § 6 lauses 2 sätestatut.

§ 35. Tõendamiskohustus
Kahju kannatanu peab tõendama kahju, puuduse ja põhjusliku seose
puuduse ja kahju vahel.

§ 36. Vastutuse välistamine
Kokkulepped, mis käesolevast peatükist tulenevat vastutust kahjustatud
isiku suhtes piiravad või välistavad, on tühised.

§ 37. Vastutuse maksimumsumma
(1) Kui isikutele tekitatud kahjud on põhjustatud toote või samasuguse
veaga samade toodete poolt, vastutab kahju hüvitamiseks kohustatud isiku kuni
ühe miljardi krooni ulatuses.
(2) Kui mitmele kahjustatud isikule sooritatavad hüvitused ületavad lõikes
1 ette nähtud maksimumsumma, vähenevad üksikud hüvitused suhtes, milles
nende kogusumma suhtub maksimumsummasse.

§ 38. Aegumine ja nõuete lõppemine
(1) Käesolevast peatükist tulenevad nõuded aeguvad kolme aasta jooksul
arvates päevast, millal kahjustatu kahjust, puudusest ja tootja isikust teada saab
või teada saama peab. Kui hüvituskohustuslase ja hüvitusõigustatu vahel
toimuvad läbirääkimised kahju hüvitamise suuruse üle, on aegumine peatunud
kuni läbirääkimiste jätkamisest keeldutakse.
(2) Käesolevast peatükist tulenevaid kahjustatud isiku nõudeid ei või enam
esitada, kui kahju põhjustanud toote käibesse laskmise päevale järgnevast
päevast on möödunud 10 aastat, välja arvatud juhul, kui kahjustatud isik on selleks
ajaks esitanud hagi tootja vastu.

Eelnõu, 1996

§ 39. Sätete kohaldamine
(1) Käesolevas peatükis sätestatut ei kohaldata kahju korral, mis tuleneb
tuumaõnnetustest ja on kaetud Eesti poolt ratifitseeritud rahvusvaheliste
konventsioonidega.
(2) Käesolevas peatükis sätestatu ei mõjuta poole õigusi lepingulisest või
lepinguvälisest vastutusest.

6. peatükk.
RIIGI JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTE VASTUTUS AVALIKE
FUNKTSIOONIDE TÄITMISEL TEKITATUD KAHJU EEST

1. jagu.
Üldsätted

§ 40. Riigi ja kohaliku omavalitsusüksuse vastutus
(1) Riik või kohaliku omavalitsuse üksus peab hüvitama isikule ebaõige teo
või tegevusetusega avaliku võimu teostamisel või sellega seotud tegevuses
põhjustatud kahju.
(2) Lõikes 1 sätestatut kohaldatakse ka avalik - õiguslikele juriidilistele
isikutele. kahtlane
(3) Tehnilise seadme riket loetakse kohustuse rikkumiseks, kui kohustuste
kandjal on inimeste asemel selle seadmega võimalik teostada iseseisvat avalikku
võimu ja rike vastaks nende kohustuste rikkumisele inimeste poolt.
(4) Isikud, kes rikuvad kohustust, samuti organid ja asutused, ei vastuta
kahjustatu ees. Organid käesoleva peatüki tähenduses on kõik seaduste täitmisel
(kohtualluvus või haldus) tegutsevad füüsilised isikud sõltumata sellest, kas nad
on ametisse määratud kestvalt või ajutiselt või üksikjuhtumil, kas nad on valitud,
nimetatud või muul viisil määratud organid ja kas nende suhte üle õiguskandjaga
otsustatakse avaliku või eraõiguse alusel.
(5) Riigi ja kohaliku omavalitsusüksuse poolt avaliku võimu teostamisel
tekitatud kahju hüvitamisele kohaldatakse vastavalt kahju hüvitamise üldiseid
sätteid, kui järgnevatest sätetest ei tulene teisiti.

§ 41. Kahju hüvitamise piirangud
(1) Kahjustatud isikul ei ole kahju hüvitamise nõudmise õigust, kui
kohustuste rikkumist ei olnud antud asjaoludel võimalik ka nõutavaid
hoolsusnõudeid järgides avaliku võimu teostamisel vältida. See ei kehti § 40
lõikes 3 sätestatud juhul.
(2) Kui kohustuste rikkumine seisneb õigusvastases põhiõigustesse
sekkumises, tuleb kahju hüvitada ka lõikes 2 nimetatud nõutavate hoolikusnõuete
järgimisel.
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(3) Paragrahv 40 lõikes 3 ja käesoleva § lõikes 3 sätestatud juhtudel ei
või kahjustatud isik nõuda saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju hüvitamist.
(4) Kui avaliku võimu teostamisel tehtud otsusest
tulenevalt kahju
kannatanud isik ei esita sellele otsusele asjaoludel, mille eest ta vastutab, kaebust
õiguskaitsevahendite kohaldamiseks või ei kasuta muid õiguskaitsevahendeid,
iseäranis ei pöördu halduskohtu poole, ja kui ta ei saa esitada tegemata jätmisele
mõistlikke vabandusi, ei teki vastutust § 40 alusel selle kahju eest, mida oleks
saanud ära hoida sellise kaebuse esitamisel või kaitsevahendite kasutamisel.
(5) Äritegevusega sekkumisega tekkinud kahjude eest on §-s 40 ette
nähtud rahaliste kaotuste hüvitamine lubatud ainult juhul ja määral, kui see näib
mõistuspärane, arvestades sekkumise iseloomu ja kestust, kahju põhjustanud
ebaõige teo või tegevusetuse iseloomu ja muid olulisi asjaolusid.
(6) Paragrahv 40 alusel määratud hüvitust vara kaotuse või kahjustamise
eest võib vähendada, kui see näib mõistuspärane, arvestades olemasolevat
kindlustuskatet või sellise katte saamise võimalusi.
(7) Paragrahv 40 alusel ei saa riigi vastu esitada kahju hüvitamise nõuet
Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu, Vabariigi presidendi otsuste, kuni selle
otsuse tühistamise või muutmiseni. Samuti ei saa sellist nõuet esitada madalama
astme kohta või organi otsuse peale, mis on kaevatud edasi apellatsioonikorras ja
kui seda otsust on menetletud Valitsuse või Riigikohtu poolt ilma seda otsuse
tühistamise või muutmiseta.

§ 42. Vastutus õigusmõistmise ja seadusandluse puhul
(1) Kui kohustuste rikkumine seisneb kohtuvõimu õigusvastases otsuses,
mis lõpetab kohtuliku menetluse siduva toimega, või kohtulikus sanktsioonis,
millega püütakse saada otsusele aluseid, siis hakkab vastutus kehtima vaid siis,
kui kohustuste rikkumine on kriminaalkuritegu või on otsus jõustunult tühistatud.
See toimub juhul, kui kohustuste rikkumine on kahjustanud kolmandat isikut, keda
otsuse siduv toime ei puuduta. Muud õigustmõistva võimu tegevust käesolev
seadus ei puuduta.
(2) Kui kohustuste rikkumine seisneb seadusandja õigusvastases
tegevuses, siis hakkab vastutus kehtima ainult siis, kui ja kuivõrd see on
sätestatud seadusega. Täidesaatva või õigustmõistva võimu vastutust kohustuste
rikkumise eest, mis põhineb eranditult seadusandja tegevusel, see ei puuduta.

§ 43. Hüvitus keha või tervise kahjustamise korral
(1) Kui keha või tervise kahjustamise tagajärjel kaotas kahjustatu töövõime
või see vähenes või kui suurenesid tema vajadused, hüvitatakse kahju rahalise
rendise maksmise teel.
(2) Rendis tuleb välja maksta iga kuu ette. Kahjustatule makstakse
täisrendis ka selle ajavahemiku eest, mille kestel ta enne selle lõppemist sureb.
(3) Rendise asemel võib kahju saaja nõuda hüvitust ühekordse maksena,
kui tal on selleks mõjuv põhjus.
(4) Nõuet ei välistata seepärast, et ülalpidamise peab kahjustatule tagama
keegi teine.
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§ 44. Vara sundvõõrandamine ja ohverdamine
(1) Puutumata jäävad hüvitusnõuded sundvõõrandamise ja üldiseks
hüvanguks ohverdamise korral.
(2) Kui sekkumine kellegi õigustesse, mis seaduse alusel nõuab
sundvõõrandamist või ohverdamist üldiseks hüvanguks, on õigusvastane, siis
võidakse nõuda õigustesse sekkumisest seadusega tagatud hüvitusnõuete kõrval
esitada nõudeid käesoleva peatüki järgi.
(3) Kui sekkumine tingib sundvõõrandamise või ohverdamise üldiseks
hüvanguks, ilma et hüvituse laad ja suurus sellise õigustesse sekkumise eest
oleks seadusega reguleeritud, siis vastutab kohustuste kandja samuti kui
õigusvastase põhiõigustesse sekkumise eest, kui tema vastutust ei määra
kindlaks käesoleva peatüki sätted.

§ 45. Vastutus erisätete alusel
(1) Käesolevast peatükist tulenevate nõuete kõrval võib esitada nõudeid
samadel asjaoludel sätete alusel, mis puudutavad
1) avalik-õiguslikest lepingutest ja analoogsetest õigussuhetest, kaasa
arvatud töösuhetest tekkivat vastutust;
2) vastutust ohu tekitamise korral, eriti ohtlike ettevõtete, rajatiste ja
materjalide omanike või valdajate, kahjulike keskkonnamõjude tekitajate või
loomapidajate puhul,
3) avalikõiguslikku hüvitamist võimude poolt tekitanud kahjude
kompenseerimiseks või leevendamiseks, kui hüvitusnõudeid ei ole võimalik
esitada § 44 lõike 2 ja 3 alusel;
4) avalikõiguslikke kahjutasusid ja nende menetlust, eriti maksude
maksmise korra järgi.
(2) Käesolevas peatükis sätestatut kohaldatakse riigile või kohaliku
omavaltsuse üksusele eriseadustest tuleneva vastutuse suhtes üksnes niivõrd, kui
vastavas eriseaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 46. Vastutus kahju hüvitamise üldsätete järgi
(1) Riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse vastutus tema osalemise korral
eraõiguskäibes põhineb sellele kehtivatel sätetel, kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti.
(2) Kohustuste kandja vastutab ka avaliku võimu teostamisel tekitatud
kahjue eest ainult eraõiguse sätete alusel:
1) oma kinnisasjade, veekogude, ehitiste ja muude rajatiste käibe tagamise
kohustuse rikkumisel;
2) osalemisel maismaa-, vee- ja lennuliikluses;
3) reisijate ja kaupade vedamisel transpordiettevõtete poolt, kaasa arvatud
raudtee ja posti teenustega;
4) arstlikul ja stomatoloogilisel ravil, välja arvatud ravi, mida tehakse
patsiendi tahte vastaselt;
5) varustamisel vee ja energiaga.
(3) Paragrahv 44 ja 45 lõikes 1 nimetatud nõudeid võib esitada lisaks
lõikes 2 nimetatud nõuetele, kui nad puudutavad samu asjaolusid.
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(4) Avalikku käibesse antud teede, tänavate, väljakute ja veeteede ning
veekogude kasutamise tagamise kohustust loetakse käesoleva peatüki
tähenduses
avalik-õiguslikuks kohustuseks. Selle rikkumise eest vastutab
kohustuste kandja ainult käesolevas peatükis sätestatu järgi. Sellisel juhul § 41
lõikes 2 sätestatut ei kohaldata.
(5) Isikud, kelle kaudu kohustuste kandja teostab lõigetes 1 - 3 nimetatud
tegevusi, kahju saaja ees ei vastuta. Nende asemel vastutab kohustuste kandja,
kelle nimel nad tegevust teostasid.

§ 47. Tagasinõuded
(1) Kui isik hüvitab kahjusaanule kahju käesolevas peatükis sätestatu
alusel, võib ta isikute vastu, kes tema organitena tegutsesid või rikkusid õigust või
põhjustasid õigusrikkumise tahtlikult või raske hooletuse tõttu, esitada
tagasinõude.
(2) Kui organ rikkus õigust või põhjustas õigusrikkumise raske hooletuse
tõttu, võib kohus õigluse eesmärgil tagasinõuet alandada.
(3) Kollegiaalorgani poolt vastu võetud otsuste ja korralduste eest
vastutavad ainult hääleõiguslikud liikmed, kes hääletasid selle poolt. Kui aga otsus
või korraldus põhineb aruandja asjaolude mittetäielikul või ebaõigel edastusel, ei
vastuta ka need hääleõiguslikud liikmed, kes selle poolt ei hääletanud, välja
arvatud juhul, kui nad jätsid raske hooletuse tõttu järgimata kohustustele vastava
hoolsuse.
(4) Organi vastu ei või esitada tagasinõuet tegevuse eest, mis toimus juhi
korraldusel, välja arvatud juhul, kui organ järgis ilmselt pädevusetu juhi korraldust
või rikkus korralduse järgimisel kriminaalseadust.
(5) Organ võib tagasinõudele esitada igasuguseid kahju hüvitanu poolt
esitamata jäänud vastuväited ja sellega vabaneda hüvitusest niivõrd, kui need
vastuväited oleksid mõistlikulöt kasutatuna viinud hüvitusnõude suhtes teistsuguse
otsuse tegemiseni.

§ 48. Kohtueelne menetlus
(1) Kahjustatu peab isikule, kelle vastu ta soovib hüvitusnõuet esitada,
esmalt esitama kirjaliku avalduse kolmekuise tähtaja jooksul avaldust selle kohta,
kas isik tunnustab hüvitusnõuet või keeldub hüvitamisest täielikult või osaliselt. Kui
kahjustatu ei esita isikule nõudeõiguse tunnustamise avaldust või ei tee seda
piisavalt selgelt või kui ta esitab hagi kohtusse enne kolmekuise tähtaja
möödumist või esitab nõude alles õigusvaidluse käigus, on õiguskandjal kolme
kuu jooksul alates nõude esitamisest, maksimaalselt aga kuni suulise menetluse
lõpuni õigus kohtukulude hüvitamisele, kui ta hüvitusnõuet tunnustab või selle
täidab.
(2) Kui nõue soovitakse esitada Eesti Vabariigi vastu, tuleb lõikes
nimetatud avaldus hüvituse saamiseks või hüvitusnõude tunnustamiseks esitada
Rahandusministeeriumile. Avalduses tuleb kirjeldada tegu, mis kahjusaanu
arvamuse põhjal oli piisavaks aluseks hüvitusnõudele ning hüvitusnõue esitada
täpsete arvudena. Samuti peab kahjustatu nimetama ära teenistusasutuse, mille
organ tema väidete kohaselt õigusvastaselt toimis. Kui kahjustatu võib seejuures
toetuda teenistusasutuse dokumentidele, siis peab ta ära tooma
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dokumendinumbri. Kõik kahjusaanu käes olevad dokumendid tuleb originaalis või
ärakirjana lisada.
(3) Rahandusministeerium teavitab kahjustatut sellest, kas tema
hüvitusnõuet tunnustatakse või lükatakse täielikult või osaliselt tagasi.

§ 49. Kohtulik menetlus
(1) Riiklikku vastutust puudutavate vaidluste suhtes langetab otsuse
vastava maa- või linnakohus, mille piirkonnas asub ametkond või asutus, kelle
tegevusel põhineb kahju hüvitamise nõue.
(2) Kohus uurib asjaolusid ametikohustuste korras. Ta võib määrata
tunnistuste kogumist ning peale osapoolte ärakuulamist võtta arvesse ka selliseid
asjaolusid, mida osapooled esitanud ei ole. Tagaselja otsus kostja vastu ei ole
lubatud.
(3) Kui on vaja tühistada õigusvastase sanktsiooni täitmine või kõrvaldada
muid avaliku võimu õigusvastase teostamise tagajärgi, uleb otsuses teatada, kas
ja kuidas tuleb tagajärjed kõrvaldada.
(4) Hüvitusnõude esitamisel ei pea määratud organit nimetama. Piisab
tõendusest, et kahju võis tekkida ainult kostjaks oleva isiku organi õigusrikkumise
tõttu.
(5) Kui hüvitusnõue tuleneb esimese või teise astme kohtu esimehe
käsutusest või ühe nende kohtute kollegiaalsest otsusest, määrab kõrgemalseisev
kohus arutamiseks ja otsustamiseks mõne teise sama astme kohtu.
(6) Kostjaks olev õiguskandja peab õiguskandjatele ja organitele, keda ta
kahju tekitamise eest vastutavaks peab, teatama õigusvaidluse algatamisest ning
viimased võivad õigusvaidlusega ühineda kolmandate isikutena.
(7) Kui õigusvaidluse otsus sõltub haldusasutuse otsuse õigusvastasuse
küsimusest,
mille
kohta
puudub
veel
halduskohtu
või
Riigikohtu
põhiseaduskolleegiumi otsus, ja kui kohus peab seda otsust õigusvastaseks, peab
ta menetluse katkestama, kui hagi ei saa § 41 lõike 4 alusel tagasi lükata ja
nõudma otsuse õigusvastasuse tuvastamist. Pärast otsuse saabumist peab kohus
menetlust jätkama ja õigusvaidluse suhtes langetama otsuse, millele on siduv
vastava otsuse teinud kohtu õiguslik seisukoht.
(8) Kui algatatud distsiplinaarmenetluse tulemus mõjutab eeldatavasti
õigusvaidluse otsust, võib kohus ise enne suuliseks arutuseks määratud päeva
katkestada avalduse alusel või ametikohustuste korras hagi menetlemise kuni
distsiplinaarmenetluse lõppemiseni.

§ 49. Nõuete aegumine
(1) Käesolevast peatükist kahjustatule tulenevad nõuded aeguvad kolme
aasta jooksul pärast kahjustatud isiku kahjust ja ametkonnast või asutusest
teadasaamisest, kelle tegevuse tulemusena kahju tekkis, sõltumata sellest aga
kümne aasta möödumisel kohustuste rikkumist.
(2) Kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise nõue aegub kümne aasta
möödumisel kahju tekitamisest.
(3) Paragrahvis 47 sätestatud tagasinõuded aeguvad kuue kuu
möödumisel arvates päevast, millal kahju hüvitaja tunnistas hüvitusnõuet
kahjustatu suhtes või kui temal jõustunud otsusega hüviotus välja mõisteti.
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(4) Nõuded võlgnetavate osamaksete tasumiseks aeguvad neli aastat peale
väljamaksmise tähtaja saabumist.
(5) Paragrahv 42 lõikes 1 sätestatud juhul hakkab aegumistähtaeg
kulgema arvates kohtuotsuse äramuutmisest.
(6) Kui kahju tekitaja ja kahjustatu vahel on läbirääkimised tasutava
hüvituse osas veel pooleli, on tähtaeg peatatud seni, kuni üks või teine pool
keeldub läbirääkimiste jätkamisest.

2. jagu. Politseistegevusega tekitatud kahju hüvitamine

§ 50. Politseitegevusega tekitatud kahju hüvitamine
(1) Eesti Vabariik peab käesolevas jaos sätestatut järgides hüvitama
kahju, mille on politsei- või muu avaliku korrakaitseorgan otseselt tekitanud oma
sunniõiguste teostamisel sunnimeetmetega, kui sundi teostati Eesti Vabariigi
territooriumil täitealal ja selle ajendiks ei olnud kahjustatu õigusvastane tegevus.
(2) Isikul, kellele tekib kahju lõike 1 tähenduses kehavigastuse või füüsilise
asja kahjustamisega, on õigus nõuda rahalist hüvitust ulatuses, milles see kahju ei
ole kaetud kindlustuse või kuriteo ohvrile ette nähtud hüvitusega. Mittevaralise
kahju hüvitamise nõuet ei ole.
(3) Kui kahju tekkimisel on süüdi ka kahjustatu, kannab ta selle eest
vastutust proportsionaalselt. Kui vastutussuhet ei ole võimalik kindlaks teha,
kannab ta poole vastutusest.
(4)
Käesolevas
jaos
sätestatut
kohaldatakse
vastavalt
kriminaaltäitemenetluse rakendamisel tekiattud kahju eest. Siseministrile vastavalt
käesolevas jaos sätestatule kuuluv pädevus kuulub sellisel juhul justiitsministrile.
Paragrahvides 50 - 53 ja 55 sätestatut kohaldatakse vastavalt ka tollitöötajate
poolt oma tegevusega õigusvastaselt tekitatud kahju eest.

§ 51. Nõuete üleminek
(1) Kahjustatu õigus nõuda seoses sunniõiguse teostamisega kolmandate
isikute suhtes §-s 50 nimetatud kahju hüvitamist, läheb Eesti Vabariigile üle
ulatuses, milles see teeb makseid vastavalt käesolevas jaos sätestatule.
(2) Eesti Vabariigi tagasinõuded isikute vastu, kes tegutsesid tema
organitena, esitatakse vastavalt 1. jao sätetele.

§ 52. Suhe kindlustusega
(1) Kui kahjustatul on kindlustushüvise nõudeõigus, mida tuleb arvestada
võtta hüvitise suuruse määramisel, peab ta sellest teatama siseministrile enne
otsuse langetamist.
(2) Hüvitise saaja, kes sai 1. lõike järgsest nõudeõigusest teada alles
tagantjärele, peab sellest teatama siseministrile ühe kuu jooksul peale sellest
teadasaamist.
(3) Siseminister peab hüvitise saajalt nõudma tagasihüvitust, kui see
hüvitus maksti kahju eest, mis oli kaetud kindlustushüvisega. Sellele lisaks tuleb
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nõuda, välja arvatud lõike 2 järgi õigeaegselt teatamise korral, ebaõigelt määratud
summa eest alates tasumisest või lõikes 2 nimetatud tähtaja mõõdumisest
kogunenud seaduslikke intresse.

§ 53. Kahjustatu teavitamine
Organ, kes sunniõigust kasutas, peab teavitama kahjustatut tekkinud
kahjust ja talle käesolevast peatükist tulenevatest õigustest ja võimalustest, samuti
tema poolt saadaoleva kindlustushüvitusest teatamata jätmise õiguslike
tagajärgede eest.

§ 54. Kohtuvälise menetluse erisused
(1) Hüvitusnõuded § 50 järgi tuleb esitada kirjalikult siseministrile, kes peab
sellest informeerima rahandusministeeriumi. Kui avalduse esitaja esitab ka 1.
jaost tulenevaid nõudeid, loetakse seda ka avalduseks 1. jao tähenduses.
(2) Kui hüvitusnõuded, mille puhul on võimalik tugineda §-le 50, esitatakse
otse Rahandusministeeriumile, peab viimane sellest teavitama Siseministeeriumit.
Kui Siseministeeriumile ei ole juba lõike 1 järgi avaldust esitatud, peab ta tegema
järelepärimise selle kohta, kas avaldust kavatsetakse esitada. Kui sellisel juhul
esitatakse § 50 järgi hüvitusnõue 14 päeva jooksul, loetakse avaldus siseministrile
saabunuks teabe saabumise päeval.
(3) Siseminister teeb avalduse kohta otsuse ning seejuures, ilma et
avalduse esitaja poolt täpsustatud nõue oleks talle siduv, määrama ära
hüvituskohustuse olemasolu ja vajaduse korral vastaval juhul avalduse esitaja
süülisusega proportsionaalse õigustatud hüvituskvoodi ning selle ning saadud
kahju põhjal tuleneva hüvitise suuruse. Otsust ei või vaidlustada halduskohtus.
(4) Kui kahjustatule määratud hüvitus ületab 30 000 krooni, peab
siseminister enne otsustamist saama ekspertiisi rahandusministeeriumilt.

§ 55. Kohtuliku menetluse erisused
(1) Hüvitusnõuestest § 50 järgi tulenevalt võib Eesti Vabariigi vastu esitada
hagi kohtusse pärast otsuse tegemist § 54 järgi või pärast kolme kuu möödumist
vastava avalduse saabumisest siseministrile, kui otsust ei ole selle ajakooksul
tehtud.
(2) Siseministri poolt tehtud hüvituse määramise otsus kaotab hagi
esitamisel kehtivuse, selles määratud hüvitus loetakse aga siiski Eesti Vabariigi
poolt tunnustatuks.
(3) Kui sama kahju eest esitatakse Liidu vastu hüvitusnõue ka §. jao sätete
alusel, ei takista see otsust käesoleva paragrahvi järgi.
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... osa
Alusetu rikastumine

§ 1. Alusetu rikastumine
(1) Kui isik on teise isiku soorituse tõttu või muul käesolevas osas
sätestatud viisil midagi ilma õigusliku aluseta saanud, peab ta alusetult saadu
(rikastumise) teisele isikule välja andma. Kui isik on teise isiku arvel rikastunud
muul kui käesolevas osas sätestatud viisil, kohaldatakse vastavalt käesolevas
osas sätestatut.
(2) Vara tagastamise ja üleandmise kohustusest vabastamine vastavast
nõudeõigusest ette loobumisega on tühine.
§ 2. Alusetult sooritatu tagasinõudmine
(1) Kui isik (sooritaja) on olemasoleva või tulevase või tingimusliku
kohustuse täitmiseks teisele isikule midagi sooritanud, võib ta sooritatu sellelt
isikult (saaja) tagasi nõuda, kui kohustust ei olemas, kohustus ei teki või langeb
hiljem ära või kui kohustusele on vastuväide, mis välistab kestvalt selle
sissenõutavuse.
(2) Isikul ei ole 1. lõikes nimetatud tagasinõudeõigust, kui:
1) sooritus vastas moraalsele kohustusele;
2) kohustus oli aegunud;
3) saaja võis mõistuspäraselt eeldada, et sooritaja tahtis sooritatu
vaatamata 1. lõike nimetatud asjaolude olemasolule sooritamisel talle jätta;
4) tühise tehingu täitmiseks sooritatu tagasinõudmine oleks vastuolus
tühisust ette nägeva seaduse sätte eesmärgiga.

§ 3. Suhted kolmandate isikutega
(1) Kui isik on §-s 2 nimetatud juhul isiku korraldusel, keda ta pidas
ekslikult oma võlausaldajaks, sooritanud kolmandale isikule, võib ta
võlausaldajaks peetult sooritatu tagasi nõuda nii nagu ta oleks sooritanud temale.
Kui võlausaldajaks peetud isik ei ole sooritust talle arvestataval viisil ajendanud,
on tagasinõue suunatud isiku vastu, kelelle sooritus tehti.
(2) Kui isik on §-s 2 nimetatud juhul ekslikult eeldatud lepingu alusel teise
isikuga kolmandale isikule sooritanud, võib ta sooritatu teiselt isikult tagasi nõuda
nii nagu ta oleks sooritanud temale. Kui teine isik ei ole sooritust talle arvestataval
viisil ajendanud, on tagasinõue suunatud ainult isiku vastu, kellele sooritus tehti.
(3) Kui isik on §-s 2 nimetatud juhul pärast nõude loovutamist ekslikult
eeldatud uuele võlausaldajale sooritanud, võib sooritatu ekslikult eeldatud algselt
võlausaldajalt tagasi nõuda, nii nagu ta oleks sooritanud temale. Kui ekslikult
eeldatud algne võlausaldaja ei ole sooritust talle arvestataval viisil ajendanud, on
tagasinõue suunatud ainult ekslikult eeldatud uue võlausaldaja vastu.
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(4) Lõigetes 1. - 3. nimetatud juhtudel kohaldatakse vastavalt §-des 6 ja 7
sätestatut.

§ 4. Käitumise ajendil sooritatu tagasinõudmine
(1) Kui sooritaja sooritab saajale mitte kohustuse täitmiseks, vaid
eesmärgiga ajendada saajat teatud käitumiseks ja saaja sai niisugusest
kavatsusest aru või pidi sellest aru saama, võib ta sooritatu tagasi nõuda, kui
sellist käitumist ei toimu.
(2) Sooritajal ei ole 1. lõikes nimetatud tagasinõudeõigust, kui selle
eesmärgi saavutamine oli algusest peale võimatu ja sooritaja teadis seda või pidi
seda teadma või kui sooritaja takistas eesmärgi saavutamist hea usu vastaselt.

§ 5. Sunni tõttu sooritatu tagasinõudmine
Kui sooritaja sooritab saajale mitte kohustuse täitmiseks, vaid sunni alusel,
võib sooritaja sooritatu tagasi nõuda, välja arvatud juhul, kui saaja tõendab, et tal
oli nõudeõigus üleandmisele.

§ 6. Tagasinõude ulatus
(1) Sooritatu võib saajalt §-des 1 - 3 nimetatud juhtudel välja nõuda tema
poolt sooritatu, saadud viljad, samuti selle, mis saaja omandab sooritatud eseme
hävimise, kahjustamise või äravõtmise eest. Kui alusetu täitmine sisaldab
rahasummat, on nõue sama summa ulatuses.
(2) Kui väljaandmine 1. lõike järgi ei ole sooritatu olemuse tõttu või muul
põhjusel võimalik, peab saaja hüvitama soorituse hariliku väärtuse ajal, millal
tekkis õigus nõuda väärtuse hüvitamist.
(3) Saaja ei ole sooritatu väljaandmiseks või väärtuse hüvitamiseks
kohustatud niivõrd, kui ta ei ole sooritatu äratarbimise, edasiandmise, hävimise
või halvenemise tõttu või muul põhjusel ei saadud soorituse ega selle väärtuse
võrra rikastunud.
(4) Kui saaja uskus soorituse omandamise kestvust ja on sellest tulenevalt
teinud seoses sooritusega kulutusi või talle on sellest tekkinud negatiivseid varalisi
tagajärgi, on ta soorituse väljaandmiseks või väärtuse hüvitamiseks kohustatud
ainult kulutuste või negatiivsete tagajärgede samaaegse hüvitamise vastu.
(5) Isik, kes õigustamatult sai teise isiku nimel rahasumma, mida sellele
teisele isikule ei võlgnetud, vabaneb oma kohustusest anda see tagasi, eeldusel,
et ta andis selle üle sellele teisele isikule aja jooksul, mil ta mõistuspäraselt ei
saanud ette näha vara selle kohustuse olemasolu võimalikkust.
(6) Neljandas lõikes sätestatut ei kohaldata, kui sooritaja ei ole soorituse
omandamise kestvusse uskumist ajendanud või kui ajendamist ei saa temale
arvestada.
(7) Soorituse väljaandmise või väärtuse hüvitamise riski kannab sooritaja.
(8) Tühise vastastikuse lepingu järgsete sooritamisel võib saaja 3. - 6.
lõikes sätestatule tugineda ainult siis, kui see tuleneb tühisust ette nägeva
seaduse sätte eesmärgist. Saaja on soorituse väljaandmise või väärtuse
hüvitamise kohustusest vabastatud, kui sooritatu hävis või halvenes asjaolu tõttu,
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mille eest lepingu kehtivuse korral vastutaks sooritaja. Pooled peavad sooritused
välja andma või väärtused hüvitama samaaegselt. Vastavalt kohaldatakse üldosa
§-s 89 kohaldatakse vastavalt. Holland:

§ 7. Saaja teadmine soorituse aluse puudumistest
(1) Saaja vastutab soorituse väljaandmise või väärtuse hüvitamise eest
ainult § 5 1., 2. ja 7. lõikes ja käesoleva paragrahvi 2. ja 3. lõikes sätestatu alusel,
kui:
1) saaja teab soorituse õigusliku aluse puudumisest saamisel või ei tea
seda seda jämeda hooletuse tõttu - arvates soorituse saamisest;
2) saaja saab soorituse õigusliku aluse puudumisest teada hiljem või peab
sellest teada saama - arvates ajast, mila ta sai teada või pidi teadma;
3) soorituse väljaandmiseks või väärtuse hüvitamiseks on esitatud hagi arvates hagi esitamisest teadasaamisest.
(2) Kui saaja ei saa vilju, mida ta oleks võinud korrapärase majandamise
reegleid järgides saada, peab ta need hüvitama, kui saamatatjäämine toimus
asjaolude tõttu, mille eest ta vastutab. Rahalised võlad peab ta intressima. Saaja
peab välja andma soorituse üleandmisest saadud kasu.
(3) Kui sooritusena üle antud ese on hävinud või halvenenud, peab saaja
lisaks hüvitama sooritajale sellest tekkinud kahju, kui hävimine või halvenemine
toimus asjaolude tõttu, mille eest ta vastutab.
(4) Kui saaja on sooritatud esemele teinud vajalikke kulutusi, võib ta nõuda
sooritajalt nende hüvitamist volituseta asjaamise sätete järgi. Muude kui vajalike
kulutuste hüvitamist ei või ta nõuda.

§ 8. Kolmanda isiku väljaandmiskohustus
Kui §-des 1 - 7 nimetatud juhul annab soorituse väljaandmiseks kohustatud
isik talle sooritatu tasuta üle kolmandale isikule, on viimane kohustatud selle
väljaandmiseks nii nagu ta oleks saanud soorituse võlausaldajalt ilma õigusliku
aluseta, juhul kui väljaandmiseks kohustatud isik oma kohustus ei täida.
Vastavalt kohaldatakse §-des 6 ja 7 sätestatut.

§ 9. Väärtuse hüvitamise nõue õiguse rikkumisel
(1) Kui isik rikub teise isiku nõusolekuta tema omandit või muud õigust või
varalise väärtusega õigushüve käsutamise, äratarbimise, kasutamise,
ühendamise, segamise või ümbertöötamisega või muul viisil, peab õigustatud
isikule hüvitama eseme hariliku väärtuse. Kui omandi või muu õiguse käsutamine
ei ole kehtiv, võib õigustatud isik nõuda käsutajalt väärtuse hüvitamist samaaegse
käsutuse heakskiitmise vastu
(2) Esimeses lõikes nimetatud harilik väärtus määratakse rikkumise aja
seisuga. Tasulise käsutuse korral eeldatakse, et harilikuks väärtuseks on
käsutamisest saadu.
(3) Kui soorituse saamiseks õigustamata isikule tehakse sooritus, mis on
õigustatud isiku suhtes kehtiv, võib õigustatud isik soorituseks õigustamata isikult
sooritatu välja nõuda.
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(4) Kui omandi või muu õiguse rikkuja ei teadnud oma õiguse puudumisest
ega pidanudki seda teadma, ei ole tal 1. ja 3. lõikes nimetatud kohustusi niivõrd,
kui ta ajal, millal hüvitusnõue muutus sissenõutavaks, ei ole enam eseme
väärtuse võrra rikastunud. Rikkuja rikastumist ei vähenda kulutused, mis rikkuja
tegi eseme omandamiseks.
(5) Kui rikkuja teadis teise isiku õigustusest või pidi seda teadma, võib
viimane nõuda rikkujalt lisaks harilikule väärtusele ka seda ületavat kasumit.
Rikkuja peab õigustatud isikut teavitama, millist kasu talle võõra eseme
kasutamine andis.
(6) Kui eseme käsutamiseks õigustamata isik teostab eseme suhtes tasuta
käsutuse, mis on õigustatu suhtes kehtiv, on isik, kes saab käsutuse alusel
otseselt õigusliku eelise, õigustatu suhtes kohustatud ainult soorituse
väljaandmiseks. Vastavalt kohaldatakse 4. ja 5. lõikes sätestatut.

§ 10. Kulutuste väljanõudmine
(1) Kui isik täidab teadlikult või ekslikult teise isiku kohustuse, võib ta
nõuda viimaselt oma soorituse ja kulutuste hüvitamist niivõrd, kui teine isik on
nõude esitamise ajal kohustusest vabanemise tõttu rikastunud.
(2) Kui isik teeb teadlikult või ekslikult kulutusi teise isiku esemetele, võib ta
teiselt isikult nõuda oma kulutuste hüvitamist, kuivõrd teine isik on seeläbi
rikastunud.Rikastumise kindlasktegemiseks on määrav aeg, millal võlgnik saab
oma asja tagasi või saab muul viisil väärtuse suurenemist kasutada.
(3) Isikul ei ole 2. lõikes nimetatut nõuet, kui:
1) teine isik võib nõuda kulutustega loodu äravõtmist ja nõuab seda;
2) ta on asjaolude tõttu, mille eest ta vastutab, jätnud teisele isikule
kavandatud kulutustest õigeaegselt teatamata;
3) teine isik ei ole kulutuste tegemisele enne nende teostamist vastu
vaielnud.

§ 11. Nõuete aegumine
Käesolevast osas sätestatud nõuded aeguvad kahe aasta jooksul arvates
ajast, millal nõude esitamiseks õigustatud isik sai teada oma nõude olemasolust,
vaatamata teadmisele aga 10 aasta möödumisel nõude tekkimisest. Paragrahvis
9 nimetatud nõuete aegunistähtaeg algab ajast, millal nõude esitamieks
õigustatud isik sai teda rikkumisest ja hüvitamiseks kohustatud isikust.
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10. OSA
LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED
1. peatükk
TASU AVALIK LUBAMINE

1 jagu.
Üldsätted

§ 1146. Mõiste
Teatud teo tegemise, iseäranis tulemuse saavutamise eest, avalikult tasu
lubanud isik peab maksma teo teinud isikule tasu, isegi kui teo tegija ei tegutsenud
arvestades tasu lubamist.

§ 1147. Tasu lubamise tagasivõtmine või selle tingimuste muutmine
(1) Tasu lubanud isik võib lubaduse kuni teo tegemiseni tagasi võtta või selle
tingimusi muuta, kui tagasivõtmine tehakse teatavaks samal viisil kui tasu lubamine.
(2) Tasu lubamisel võib tasu lubanud isik tasu lubamise tagasivõetavusest
loobuda. Tasu lubamise tagasivõetamatust eeldatakse teo tegemiseks tähtaja
määramise korral.
(3) Tasu lubamise tagasivõtmise korral peab tasu lubanud isik hüvitama
kolmandatele isikutele kulutused, mida need on heas usus teinud tuginedes tasu
lubamisele, kui tasu lubanud isik ei tõenda, et kulutusi teinud isik ei oleks tasu
lubamise aluseks olnud tegu teinud. Kulutused hüvitatakse kuni lubatud tasu
ulatuses.

§ 1148. Teo tegemine mitme isiku poolt eraldi
(1) Kui tegu, mille eest tasu lubati, tehakse mitme isiku poolt erineval ajal,
kuulub tasu teo esimesena teinule.
(2) Kui tegu on tehtud mitme isiku poolt eraldi, kuid samaaegselt, kuulub
igaühele neist võrdne osa tasust. Kui tasu ei saa selle olemuse tõttu jagada või kui
tasu lubamise sisu järgi peab tasu saama üksnes üks isik, heidavad tasule õigustatud
isikud omavahel liisku.

§ 1149. Mitme isiku ühine osalemine teo tegemisel
(1) Kui tulemuse saavutamisele, mille eest on tasu lubatud, on kaasa aidanud
mitu isikut, peab tasu lubaja jagama tasu õiglaselt nende isikute vahel, arvestades
igaühe osa tulemuses. Kui tasu jaotus on ilmselt ebaõiglane, võib teo tegemises
osalenud isik nõuda tasu jaotuse määramist kohtu poolt.
(2) Kui teo tegijad ei ole nõus tasu jagamisega, võib tasu lubaja keelduda tasu
maksmisest, kuni teo tegijad on omavahelise vaidluse tasu jaotamise üle lõpetanud.
Iga teo tegija võib nõuda tasu hoiustamist ühiselt tegijatele.
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(3) Kui tasu ei saa selle olemuse tõttu mitme isiku vahel jagada või kui tasu
lubamise sisu järgi peab tasu saama üksnes üks isik, heidavad tasule õigustatud
isikud tasu saamise üle liisku.

2. jagu
Konkurss
§ 1150. Konkursi tingimused
(1) Tasu lubamisel teatud teo parima tegemise eest (konkurss) tuleb mõistlikul
viisil teatavaks teha konkursi tingimused, eelkõige konkursi ese, pakkumiste
tegemise viis ja tähtaeg ning parima pakkumise aktseptimise avaldamise tähtaeg ja
kord. Konkursi korral on tasu lubamine kehtiv, kui selle teatavakstegemisel on
määratud tähtaeg pakkumiste esitamiseks.
(2) Tasu lubaja (konkursi korraldaja) ei või muuta teatavaks tehtud konkursi
tingimusi, välja arvatud juhul, kui ta jättis endale selle õiguse avalikustatud konkursi
tingimustes ja muutmine tehakse teatavaks samal viisil kui konkursi tingimused.

§ 1151. Pakkumiste tagasivõtmine ja muutmine
(1) Pakkumise esitanud isik ei või pakkumist tagasi võtta pärast
konkursitingimustes määratud tähtaja möödumist.
(2) Pakkumist võib muuta või täiendada üksnes tähtaja jooksul, mil seda saab
vastavalt lg-s 1 sätestatule tagasi võtta ning üksnes konkursitingimustes ette nähtud
ulatuses.

§ 1152. Pakkumiste arvestamine
(1) Pakkumist võib konkursil arvestada üksnes juhul, kui pakkumise sisu
vastab konkursi tingimustele. Pakkumine võib tingimustest kõrvale kalduda üksnes
tingimustes määratud ulatuses.
(2) Pakkumist ei või konkursil arvestada, kui see on esitatud pärast konkursi
tingimustes määratud tähtaja möödumist.
(3) Pakkujad võivad nõuda konkursil osalemise tõttu tehtud kulutuste
hüvitamist, üksnes juhul, kui selline võimalus on ette nähtud konkursitingimustes.
See ei mõjuta § 1147 lg-s 3 sätestatut.

§ 1153. Konkursi kohta tehtud otsused
(1) Otsuse selle kohta, kas taotlus vastab konkursi nõuetele või millist mitmest
taotlusest tuleb eelistada, teeb konkursi tingimustes isik, viimase puudumisel aga
konkursi korraldaja. Otsus konkursi kohta on asjaosalistele siduv ning seda ei saa
vaidlustada.
(2) Kui konkursitingimustes ei ole parima pakkumise valimise viisi määratud,
võib konkursi korraldaja aktseptida pakkumise, mis talle kõige rohkem sobib.
(3) Konkursi korraldaja võib lükata tagasi kõik tehtud pakkumised, kui ta on
endale selle õigus konkursi tingimustega jätnud.
(4) Otsus konkursi tulemuste kohta tuleb teha konkursitingimustes ettenähtud
tähtaja jooksul. Otsus tehakse teatavaks pakkujatele.
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§ 1154. Mitu samaväärset pakkumist
Mitme samaväärse pakkumise korral tuleb tasu jagada pakkujate vahel
vastavalt § 1148 lg-s 2 sätestatule.

§ 1155. Õiguste üleandmise nõue
(1) Autoriõiguse, muu sarnase õiguse või omandi üleandmist teosele võib tasu
lubaja nõuda üksnes juhul, kui ta on tasu lubamises üleandmise kohustuse ette
näinud. Auhinnatud teoste autoritele säilib õigus saada tasu oma teoste kasutamise
eest konkursi korraldaja poolt üldistel alustel, kui konkursitingimustes ei ole ette
nähtud teisiti.
(2) Konkursi korraldaja peab tasu mitteväärinud teosed konkursist osavõtjaile
tagastama, kui konkursi tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

2. peatükk
ASJADE ETTENÄITAMINE

§ 1156. Asja ettenäitamine
Asja valdaja vastu asja suhtes nõudeõigust omav isik, samuti isik, kes tahab
veenduda sellise nõudeõiguse olemasolus, võib nõuda valdajalt asja ette näitamist või
asja ülevaatamise võimaldamist, kui tal on selle vastu õigustatud huvi.

§ 1157. Dokumentidega tutvumine
Teise isiku valduses asuva dokumendiga tutvumise vastu õigustatud huvi
omav isik võib valdajalt nõuda tutvumise lubamist, kui dokument on koostatud tema
huvides või kui dokumendis on kajastatud tema ja teise isiku vahel olemasolev
õigussuhe või läbirääkimiste kulg.

§ 1158. Asja ettenäitamise koht
Asi, sealhulgas dokument, tuleb ette näidata või sellega tutvumist võimaldada
asja asukohas. Kumbki pool võib mõjuval põhjusel nõuda ettenäitamist või tutvumise
võimaldamist muus kohas.

§ 1159. Risk ja kulutused
Ettenäitamisega seotud riski ja kulutused kannab ettenäitamist nõudnud isik.
Valdaja võib kuni kulude tasumiseni ja riski vastu tagatise andmiseni ettenäitamisest
keelduda.
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3. peatükk
KÄSUNDITA ASJAAJAMINE
§ 1160. Käsundita asjaajamise mõiste
(1) Kui isik (asjaajaja) teeb midagi teise isiku (soodustatu) jaoks, ilma et ta
oleks viimase poolt käsundatud või tema suhtes teo tegemiseks muul viisil õigustatud
või kohustatud, on tal selles peatükis sätestatud õigused ja kohustused, kui
asjaajamise ülevõtmine vastab soodustatu tegelikule või eeldatavale tahtele ja
huvidele või asjaajamise ülevõtmatajätmise korral jääks õigeaegselt täitmata
soodustatu seadusest tulenev ülalpidamiskohustus või muu kohustus, mille täitmine on
tungivalt avalikes huvides.
(2) Kui asjaajamist ei võetud üle soodustatu huvidele ja tahtele vastavalt, võib
soodustatu asjaajamise tagantjärele heaks kiita. Heakskiidu korral loetakse
asjaajamine ülevõetuks soodustatu huvidele ja tahtele vastavalt.

§ 1161. Asjaajaja vastutus
(1) Asjaajaja peab tegutsema arvestades soodustatu huve ning lähtudes tema
tegelikust või eeldatavast tahtest. Soodustatu huve ja tahet ei arvestata niivõrd, kui
see oleks vastuolus avalike huvidega või tema seadusliku ülalpidamiskohustusega.
(2) Lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmatajätmise korral vastutab asjaajaja
soodustatu ees nagu lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest.
(3) Kui asjaajamise eesmärgiks on soodustatut ähvardava olulise kahju
tõrjumine, vastutab asjaajaja üksnes tahtluse ja raske hooletuse korral, välja arvatud
juhul, kui ta võib nõuda hüvitust vastavalt § 1164 lg-s 3 sätestatule.
(4) Kui asjaajaja võttis asjaajamise üle soodustatu väljendatud või arusaadava
tahte vastaselt ja see tahe ei olnud vastuolus heade kommete ega seaduse sätetega,
vastutab asjaajaja ka juhuse tõttu soodustatule tekkinud kahju eest, kui ta ei tõenda,
et kahju oleks tekkinud ka ilma tema sekkumiseta.
(5) Piiratud teovõimega asjaajaja vastutab tekitatud kahju eest üksnes
õigusvastaselt kahju tekitamise sätete järgi ning saadu väljaandmise eest üksnes
alusetu rikastumise sätete järgi.
(6) Kui asjaajamisest võtab osa mitu isikut, vastutab igaüks neist üksnes oma
osavõtu ulatuses.

§ 1162. Eksimus soodustatu isikus
Kui asjaajaja ei tea, kes on soodustatu või kui ta peab soodustatuks ekslikult
vale isikut, tulenevad asjaajamisest õigused ja kohustused tegelikule soodustatule.

§ 1163. Soodustatu teavitamine
(1) Asjaajaja peab enne asjaajamise ülevõtmist asjaajamise kavatsusest
soodustatule teatama ja ootama ära tema nõusoleku, kui see on ohustamata
soodustatu või avalikke huvisid ning teatamist võib asjaajajalt mõistlikult oodata.
(2) Muus osas kohaldatakse asjaajaja kohustustele vastavalt §-des 649 ja 651
sätestatut.
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§ 1164. Kulutuste hüvitamine
(1) Asjaajaja võib nõuda soodustatult asja ajamisel tehtud kulutuste hüvitamist
ja ülevõetud kohustustest vabastamist, kui ta võis kulutuste tegemist või kohustuste
ülevõtmist vastavalt asjaoludele pidada vajalikuks.
(2) Oma kutsetegevuses tegutsev asjaajaja võib nõuda soodustatult mõistlikku
tasu, kui tal ei ole lepingust tulenevaid tasunõudeid teiste isikute vastu. Tasunõuet ei
ole kehtetu lepingu täitmise korral asjaaja poolt. See ei mõjuta muust õiguslikust
alusest tulenevaid nõudeid.
(3) Asjaajajal ei ole lg-test 1 ja 2 tulenevaid õigusi, kui tal ei olnud kavatsust
nõuda soodustatult kulutuste hüvitamist.

§ 1165. Asjaajamise soodustatu huvidele mittevastavus
(1) Kui asjaajamine ei vastanud § 1160 lg-s 1 sätestatud nõuetele ja kui
soodustatu asjaajamist tagantjärele heaks ei kiitnud, peab asjaajaja kõrvaldama
soodustatule asjaajamisest tulenenud tagajärjed ja hüvitama sellest tekkinud kahju.
Kui asjaajaja ei võinud asjaajamise ülevõtmisel aru saada, et § 1160 lg-s 1 nimetatud
eeldused ei ole täidetud, vastutab ta üksnes asjaajamise hoolika läbiviimise eest.
Paragrahvi 649 ja § 1161 lg-t 3 kohaldatakse vastavalt.
(2) Soodustatu peab lg-s 1 nimetatud juhul andma asjaajajale alusetu
rikastumise sätete järgi välja kogu tema poolt asjaajamise tõttu saadu.

§ 1166. Asjaajamine ohu tõrjumiseks
(1) Kui asjaajaja tegutses soodustatut vahetult ähvardava olulise ohu
tõrjumiseks, võib ta nõuda kahju hüvitamist, kui tekkinud kahju oli ohu tõrjumisega
seotud erilise riski tagajärg. Kahju hüvitamise nõue on välistatud niivõrd, kui selle peab
kandma asjaajaja tööandja, käsundaja või ravikindlustuse kandja.
(2) Lõikes 1 nimetatud nõue on suunatud ohustatu või tema ülalpidamiseks
kohustatud isikute vastu solidaarvõlgnikena, asjade ohustamise korral aga nende
omanike vastu solidaarvõlgnikena.
(3) Asjaajajal on lg-test 1 ja 2 tulenevad õigused üksnes niivõrd, kui asjaajaja
võis enese ohustamist pidada vastavalt asjaoludele vajalikuks. Kui asjaajaja tegutses
ühtlasi oma huvides, tuleb mõistlikult arvestada negatiivseid tagajärgi, mis
ohuolukorrast tulenevalt teda ennast ähvardasid.

§ 1167. Asjaajamine enda huvides
(1) Selles peatükis sätestatut ei kohaldata, kui keegi ajab võõraid asju, arvates,
et tegemist on tema oma asjadega.
(2) Kui keegi ajab võõraid asju kui enda omi, kuigi ta teab, et tal ei ole selleks
õigustatud, võib soodustatu esitada § 1161 lg-test 1 ja 5 ning § 1165 lg-st 1 tulenevad
nõuded. Nõuete esitamise korral võib asjaajaja nõuda oma kulutuste hüvitamist
vastavalt alusetu rikastumise sätetele.
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4. peatükk
ALUSETU RIKASTUMINE

§ 1168. Kohustuse täitmiseks saadu tagasinõudmine
(1) Kui isik on olemasoleva või tulevase kohustuse täitmiseks teisele isikule
midagi sooritanud, võib saadu tagasi nõuda, kui kohustust, mida täita sooviti, ei ole
olemas, kohustus ei jõustu või see langeb hiljem ära või kui kohustusele saab esitada
vastuväite, mis välistab kestvalt selle täitmise nõude.
(2) Lg-s 1 nimetatud tagasinõudeõigust ei ole kui:
1) täideti moraalne kohustus;
2) kohustus oli aegunud;
3) saaja võis mõistlikult eeldada, et isik tahtis vaatamata lg-s 1 nimetatud
asjaoludele saadu talle jätta;
4) tühise kohustustehingu täitmiseks üleantu tagasinõudmine oleks vastuolus
tühisust ette nägeva seaduse sätte eesmärgiga.

§ 1169. Suhted kolmandate isikutega
(1) Kui isik on §-s 1168 nimetatud juhul andnud isiku korraldusel, keda ta
pidas ekslikult oma võlausaldajaks, midagi üle kolmandale isikule, võib ta nõuda
üleantu tagastamist võlausaldajaks peetud isikult nii nagu ta oleks üle andnud
temale. Kui võlausaldajaks peetud isik ei ole üleandmist talle arvestataval viisil
ajendanud, on tagasinõue suunatud isiku vastu, kellele üle anti.
(2) Kui isik on §-s 1168 nimetatud juhul andnud midagi kolmandale isikule üle
lepingu alusel teise isikuga, mille olemasolu ta ekslikult eeldas, võib ta nõuda üleantu
tagastamist teiselt isikult nagu ta oleks üle andnud temale. Kui teine isik ei ole
üleandmist talle arvestataval viisil ajendanud, on tagasinõue suunatud üksnes isiku
vastu, kellele üleandmine toimus.
(3) Kui isik on §-s 1168 nimetatud juhul pärast nõude loovutamist täitnud
kohustuse ekslikult eeldatud uuele võlausaldajale, võib ta üleantu nõuda tagasi
ekslikult eeldatud algselt võlausaldajalt, nagu ta oleks täitnud kohustuse temale. Kui
ekslikult eeldatud algne võlausaldaja ei ole üleandmist talle arvestataval viisil
ajendanud, on tagasinõue suunatud üksnes ekslikult eeldatud uue võlausaldaja
vastu.
(4) Lõigetes 1 - 3 nimetatud juhtudel kohaldatakse vastavalt §-des 1172 ja
1173 sätestatut.

§ 1170. Käitumise ajendil üleantu tagasinõudmine
(1) Kui isik on teisele isikule midagi sooritanud mitte kohustuse täitmiseks vaid
eesmärgiga ajendada saajat teatud käitumiseks ja saaja sai teise isiku niisugusest
kavatsusest aru või pidi sellest aru saama, võib saadu tagasi nõuda, kui sellist
käitumist ei toimu.
(2) Lg-s 1 nimetatud tagasinõudeõigust ei ole, kui eesmärgi saavutamine oli
algusest peale võimatu ja isik, kes teist isikut teatud käitumiseks ajendas, teadis seda
või pidi sellest teadma või kui ta takistas eesmärgi saavutamist hea usu vastaselt.
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§ 1171. Tagasinõude ulatus
(1) Sooritaja võib §-des 1168 - 1169 nimetatud juhtudel saajalt välja nõuda
tema poolt saadu, saaja poolt saadud kasu, samuti selle, mis saaja omandab üleantud
eseme hävimise, kahjustamise või äravõtmise eest.
(2) Kui lg-s 1 väljaandmine vastavalt lg-le 1 ei ole saadu olemuse tõttu või
muul põhjusel võimalik, peab saaja hüvitama selle hariliku väärtuse ajal, millal tekkis
õigus nõuda väärtuse hüvitamist.
(3) Väljaandmise ega väärtuse hüvitamise kohustust ei ole niivõrd, kui saaja ei
ole saadu äratarbimise, edasiandmise, hävimise või halvenemise tõttu või muul
põhjusel ei saadu ega selle väärtuse võrra rikastunud.
(4) Kui saaja uskus saadu omandamise kehtivusse ja on sellest tulenevalt
teinud kulutusi või kui talle on sellest tekkinud negatiivseid varalisi tagajärgi, peab ta
saadu välja andma või selle väärtuse hüvitama üksnes kulutuste või negatiivsete
tagajärgede samaaegse hüvitamise vastu sooritaja poolt. See ei kehti, kui sooritaja ei
ole saadu omandamise kehtivusse uskumist ajendanud või kui ajendamist ei saa
temale arvestada.
(5) Saadu väljaandmise või väärtuse hüvitamise riski kannab sooritaja.
(6) Tühise vastastikuse lepingu kohaselt saadu tagastamisel võib saaja lg-tes
3 – 5 sätestatule tugineda üksnes juhul, kui see tuleneb tühisust ette nägeva
seaduse sätte eesmärgist. Väljaandmise ega väärtuse hüvitamise kohustust ei ole,
kui saadu hävis või halvenes asjaolu tõttu, mille eest lepingu kehtivuse korral
vastutaks sooritaja. Pooled peavad nende poolt üleantu välja andma või selle
väärtuse hüvitama samaaegselt. Vastavalt kohaldatakse §-s 101 sätestatut.
§ 1172. Saaja teadmine üleandmise aluse puudumistest
(1) Saaja vastutab saadu väljaandmise või väärtuse hüvitamise eest üksnes §
1171 lg-tes 1, 2 ja 6 ja selle paragrahvi lg-tes 2 ja 3 sätestatu alusel, kui:
1) saaja teab üleandmise õigusliku aluse puudumisest saamisel või ei tea
seda raske hooletuse tõttu - arvates saamisest;
2) saaja saab üleandmise õigusliku aluse puudumisest teada hiljem - arvates
ajast, mil ta sai sellest teada;
3) saadu väljaandmiseks või väärtuse hüvitamiseks on esitatud hagi - arvates
hagi esitamisest teadasaamisest.
(2) Saaja peab hüvitama kasu, mida ta oleks võinud korrapärase
majandamise reegleid järgides saada, kuid mida ta oma süülise käitumise tõttu ei
saanud.
(3) Kui saadu on hävinud või halvenenud, peab saaja lisaks lg-tes 1 ja 2
sätestatule sooritajale hüvitama sellest tekkinud kahju, kui hävimine või halvenemine
toimus tema süül.
(4) Kui saaja on teinud vajalikke kulutusi, võib ta sooritajalt nõuda nende
hüvitamist käsundita asjaajamise sätete järgi. Muude kulutuste hüvitamist ei või
nõuda.

§ 1173. Kolmanda isiku väljaandmiskohustus
Kui §-des 1168 - 1172 nimetatud juhul annab saadu väljaandmiseks
kohustatud isik saadu tasuta üle kolmandale isikule, peab viimane selle välja andma
nagu talle oleks sooritatud ilma õigusliku aluseta, kui väljaandmiseks kohustatud isik
oma kohustust ei täida. Vastavalt kohaldatakse §-des 1171 ja 1172 sätestatut.
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§ 1174. Väärtuse hüvitamise nõue õiguse rikkumisel
(1) Kui isik rikub teise isiku nõusolekuta tema omandit või muud õigust või
valdust käsutamise, kasutamise, äratarbimise, ühendamise, segamise või
ümbertöötamisega või muul viisil, tuleb õigustatud isikule hüvitada rikkumise teel
saadu harilik väärtus. Kui omandi või muu õiguse käsutamine ei ole kehtiv, võib
õigustatud isik käsutajalt nõuda väärtuse hüvitamist käsutuse samaaegse
heakskiitmise vastu (tsiviilseadustiku üldosa seaduse eelnõu § 106 lg 2).
(2) Lõikes 1 nimetatud harilik väärtus määratakse rikkumise aja seisuga.
Tasulise käsutuse korral eeldatakse, et harilikuks väärtuseks on käsutamisest saadu.
(3) Kui kohustus täidetakse isikule, kes ei ole täitmise vastuvõtmiseks
õigustatud, kuid täitmine on õigustatud isiku suhtes kehtiv või kui õigustatud isik selle
vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse eelnõu § 106 lg-le 2 heaks kiidab, võib
õigustatud isik kohustuse täitmiseks sooritatu õigustamata isikult välja nõuda.
(4) Kui omandi, muu õiguse või valduse rikkuja ei teadnud oma õigustuse
puudumisest või ei teadnud sellest raske hooletuse tõttu, ei ole tal lg-tes 1 ja 3
nimetatud kohustusi niivõrd, kui ta hüvitusnõue sissenõutavaks muutumise ajal ei ole
enam rikkumise teel saadu ulatuses rikastunud. Rikkuja rikastumist ei vähenda
kulutused, mis rikkuja tegi saadu omandamiseks.
(5) Kui rikkuja teadis õigustuse puudumisest või ei teadnud sellest raske
hooletuse tõttu, võib rikkujalt lisaks harilikule väärtusele nõuda rikkumise teel saadud
tulu väljaandmist. Rikkuja peab õigustatud isikut teavitama, millist tulu talle rikkumise
teel saadu andis.
(6) Kui eseme käsutamiseks õigustamata isik käsutab eset tasuta selliselt, et
käsutus on õigustatud isiku suhtes kehtiv, peab käsutuse alusel otseselt õigusliku
eelise saanud isik õigustatud isikule saadu välja andma. Vastavalt kohaldatakse lgtes 4 ja 5 sätestatut.

§ 1175. Tagasinõudeõigus kohustuse täitmisel
Kui isik täidab teadlikult või ekslikult teise isiku kohustuse, võib ta teiselt isikult
nõuda oma kulutuste hüvitamist niivõrd, kui teine isik on nõude esitamise ajal
kohustusest vabanemise tõttu rikastunud.

§ 1176. Kulutuste väljanõudmine
(1) Kui isik teeb teadlikult või ekslikult kulutusi teise isiku esemetele, võib ta
teiselt isikult nõuda oma kulutuste hüvitamist niivõrd, kui teine isik on seeläbi
rikastunud. Rikastumise kindlakstegemiseks on määrav aeg, millal võlgnik saab oma
asja tagasi või saab muul viisil väärtuse suurenemist kasutada.
(2) Isikul ei ole lg-s 1 nimetatut nõuet:
1) kui teine isik võib nõuda kulutustega loodu äravõtmist ja nõuab seda;
2) kui ta on oma süül jätnud teisele isikule kavandatud kulutustest õigeaegselt
teatamata;
3) kui teine isik ei ole kulutuste tegemisele enne nende tegemist vastu
vaielnud;
4) kuni teine isik ei ole väärtuse suurenemisest tulu saanud.
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5. peatükk
ÕIGUSVASTASELT KAHJU TEKITAMINE
1. jagu.
Üldsätted

§ 1177. Õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine
(1) Teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik peab sellele isikule kahju
hüvitama, kui ta vastutab vastavalt seadusele kahju tekitamise eest. Kui
õigusvastaselt kahju tekitamine on jätkuv või kui isikut üksnes ähvardatakse kahju
tekitamisega, võib kahjustatu või ähvarduse saaja samuti nõuda kahju tekitava
käitumise või sellega ähvardamise keelamist.
(2) Õigusvaselt tekitatud kahju hüvitatakse üldosas sätestatud alustel ja korras.
(3) Käesolevas peatükis sätestatud kahju hüvitamise nõuded ei mõjuta
kahjustatud isiku õigust nõuda kahju hüvitamist muul õiguslikul alusel, kui seaduses ei
ole sätestatud teisiti. Lepinguliste kohustuste rikkumisest tuleneva kahju eest vastutab
lepingupool üksnes vastavalt lepingu rikkumise sätetele. Kui lepingulise kohustuse
rikkumisega põhjustati isiku surm või talle tekitati kehavigastus või tervisekahjustus,
vastutab kahju tekitaja selle eest käesolevas peatükis sätestatut järgides, kui kahju
tekitati süüliselt.
§ 1178. Kahju tekitamise õigusvastasus
(1) Kahju tekitamine loetakse õigusvastaseks, kui see tekitati isiku õiguse
rikkumisega või seaduslikku kohustust rikkuva teo või tegevusetusega või heade
kommete vastase käitumisega, välja arvatud juhul, kui:
1) kahju tekitamise õigus tuleneb avalikust õigusest;
2) kahjustatud isik nõustus kahju tekitamisega;
3) kahju tekitaja tegutses õigustatud hädakaitse- või hädaseisundis;
4) kahju tekitaja kasutas oma õiguse teostamiseks või kaitseks omaabi, kui ta
ei oleks vastavalt asjaoludele saanud õigeaegselt abi ametivõimudelt ja üksnes
omaabi teel võis takistada nõude kaotsiminekut või selle maksmapaneku olulist
raskenemist.
(3) Kahju tekitamist ei loeta õigusvastaseks, kui kahju tekitaja poolt rikutud
sätte eesmärgiks ei ole kaitse sellise kahju eest, nagu kandis kahjustatu.

§ 1179. Süü vastutuse alusena
(1) Õigusvastaselt kahju tekitaja vastutab tema poolt kahju tekitamise eest
üksnes juhul, kui ta tekitas kahju süüliselt, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
(2) Hooletuseks loetakse käesoleva peatüki tähenduses isiku käitumist, kes ei
järgi temalt vastavalt asjaoludele ja tema isiklikele omadustele oodatavat hoolsust.
Vajalik hoolsus määratakse arvestades kahju tekitanud isiku iga, haridust, teadmisi
ning tema teisi võimeid ja omadusi.
(3) Kui isik on kahju hüvitamiseks kohustatud sõltumata oma süüst tuleb tema
süülist käitumist täiendavalt arvestada kahju hüvitise arvestamisel ja hüvitise
jagamisel mitme hüvitamiseks kohustatud isiku vahel, kui see aitas kaasa kahju
tekkimisele või suurenemisele.
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§ 1180. Kahju tekitamine noorema kui 14 - aastase isiku poolt
Alla 14 - aastane isik ei vastuta oma käitumisega õigusvastaselt tekitatud kahju
eest, kui see vastab õiglusele, arvestades isiku vanust, arengut, teo liiki, asjaosaliste
majanduslikke suhteid, sealhulgas olemasolevat või käibes eeldatavat kindlustatust ja
muid asjaolusid.

§ 1181. Kahju tekitamine isiku poolt puuduse mõju all
Paragrahvis 1180 sätestatut kohaldatakse ka 14 - aastase või vanema isiku
vastutusele kahju tekitamise eest, kes on kahju tekitanud füüsilise või psüühilise
puuduse mõju all olles. Joovastavatest vahenditest tingitud mööduvaid häireid kahju
hüvitamise kohustuse suhtes arvestatakse üksnes juhul, kui häiritud isik on sellisesse
olukorda sattunud muul põhjusel kui oma tegevuse tõttu.
§ 1182. Kahju tekitamine mitme isiku poolt ühiselt
Kui õigusvastaselt tekitasid kahju mitu isikut ühiselt või kui ei ole võimalik
kindlaks teha, kes mitmest isikust on oma tegevusega kahju põhjustanud, vastutavad
nad kahju tekitamise eest solidaarselt. Kahju tekitajatega loetakse võrdseks ka kahju
tekitanud teo organiseerijad, kihutajad ja kaasaaitajad.

§ 1183. Vastutus laste ja hoolduse alla antud isikute tekitatud kahju eest
(1) Alla 14 - aastase lapse käitumisega teisele isikule tekitatud kahju eest
vastutavad tema vanemad (lapsendajad) või eestkostjad, kui kahju tekitamine oli
muus osas peale lapse vanuse õigusvastane, sõltumata oma süüst.
(2) 14 - 16 aastase lapse käitumisega teisele isikule tekitatud kahju eest
vastutavad tema vanemad (lapsendajad) või eestkostjad, välja arvatud juhul, kui nad
tõendavad, et keegi ei saa neile midagi ette heita lapse käitumise ärahoidmise osas.
(3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse ka isikute suhtes, kes lepinguliselt
kohustub lapse üle järelevalvet teostama.
(4) Lapse ja vanemate (lapsendajate), eestkostjate või lõikes 3 nimetatud
isikute omavahelises suhtes on vastutavaks üksnes vanemad (lapsendajad),
eestkostjad või lõikes 3 nimetatud isikud.
(5) Lõigetes 1 - 4 sätestatut kohaldatakse ka vaimsete puuduste tõttu
hooldusele antud täisealiste teovõimetute või piiratud teovõimega isikute ja nende
hooldajate omavahelises suhtes.

§ 1184. Vastutus töötajate ja teenistujate eest
(1) Kui õigusvastaselt põhjustab kahju töötaja, teenistuja või muu käsundisaaja
või töövõtja, vastutab selle kahju eest käsundaja või tellija, kui kahju tekitati seoses
lepingu täitmisega või kui lepingu täitmise tõttu tekkis kahju tekitamise risk ja kui
käsundajal või tellijal oli vastavalt tema ja kahju tekitanu vahelisele õigussuhtele
kontroll kahju tekitanud käitumise üle.
(2) Kui käsundisaaja või töövõtja ei töötanud selle käsundaja või tellija
majandus- või kutsetegevuses, vastutab füüsilisest isikust käsundaja või tellija üksnes
juhul, kui käsundisaaja või töövõtja tegutses kahju tekitades sellise kohustuse
täitmisel, mida tal oli kästud teostada.
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§ 1185. Kahju tekitava tegevuse keelamise piirangud
(1) Kohus võib lükata tagasi õigusvastaselt kahju tekitava käitumise keelamise
nõude, kui sellist käitumist tuleb mõistliku arusaama järgi taluda inimestevahelises
kooselus või sallida tähtsate ühiskondlike huvide tõttu. Kahjustatud isik võib siiski
nõuda kahju hüvitamist vastavalt käesolevas peatükis sätestatule
(2) Kohus võib lg-s 1 nimetatud juhul siiski keelata käitumise, kui kahju tekitaja
ei täida oma kahju hüvitamise või tagatise andmise kohustust.
§ 1186. Teabe ümberlükkamine
(1) Kui isik vastutab andmete avaldamise või mittetäiliku avaldamise või
faktilise iseloomuga andmete eksitava avaldamise eest, võib kohus kahjustatud isiku
nõudel otsustada andmete ümberlükkamise või paranduse avaldamise kahju tekitaja
kulul kohtu poolt määratud viisil.
(2) Lõikes 1 sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui kahju tekitamine ei olnud
õigusvastane, kuna andmete avaldaja ei teadnud andemete ebaõigsusest või
mittetäielikkusest ega pidanudki seda teadma.

2. jagu.
Mittevaraliste õiguste kahjustamine

§ 1187. Au teotamine
Isik võib nõuda au teotamise lõpetamist, tema au teotavate andemete
ümberlükkamist, kui au teotaja ei tõenda nende vastavus tegelikkusele, samuti au
teotamisega tekitatud kahju hüvitamist.

§ 1188. Eraelu kaitse
(1) Isik võib nõuda tema eraelu puutumatuse rikkumise lõpetamist ning
rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
(2) Eraelu puutumatuse rikkumiseks loetakse ilma seadusliku aluseta ja isiku
tahte vastaselt:
1) isiku eluruumi sisenemist või kinnisasjal viibimist;
2) isiku ja tema valduses olevate asjade läbiotsimist;
3) isiku poolt või temale posti, telegraafi või muul üldkasutataval viisil
edastatavate andemete saladuse rikkumine, samuti isiku käsikirjade, kirjavahetuse,
märkmete ja muude isiklike dokumentide või andmete kasutamist;
4) isiku sidevahendite kaudu teabe saamist või nende töö katkestamist;
5) isiku eraelu vaatluse all hoidmist;
6) andmete kogumist isiku eraelu kohta;
7) muul viisil isiku eraelu kahjustamist.

§ 1189. Isiku nime kaitse
Isik, kelle huve on kahjustatud tema nime või avalikult kasutatava varjunime
õigustamatu kasutamisega, võib nõuda nime õigustamatu kasutamise lõpetamist,
samuti sellega temale tekitatud kahju hüvitamist.
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§ 1190. Muude mittevaraliste õiguste kaitse
Isik võib nõuda ka §-des 1187 - 1189 nimetamata mittevaraliste õiguste
õigusvastase rikkumise lõpetamist ja sellega tekitatud kahju hüvitamist.
3. jagu.
Majanduslike huvide kahjustamine

§ 1191. Majanduslikult kahjulike asjaolude avaldamine
Teisele isikule majanduslikult kahjuliku asjaolu avaldanud või seda levitanud
isik peab hüvitama sellega tekitatud kahju, kui ta ei tõenda, et asjaolu vastab
tegelikkusele või kui avaldajal või levitajal või isikul, kellele asjaolu avaldati või levitati,
oli avaldamise või levitamise suhtes õigustatud huvi ning avaldaja või levitaja kontrollis
asjaolu põhjalikkusega, mis vastab ähvardava tagajärje raskusele.

§ 1192. Teabe avaldamise õigusvastasus
Isik, kes avalikustab või põhjustab sellise teabe avalikustamise, mis puudutab
kaupu või teenuseid, mida tema või isik, kelle jaoks ta tegutseb, pakub oma
majandus- või kutsetegevuses, tegutseb õigusvastaselt, kui see teave on eksitav ühes
või mitmes osas, iseäranis kui see puudutab:
1) kaupade või teenuste olemust, koosseisu, kogust, kvaliteeti, tunnuseid või
kasutusvõimalusi;
2) kaupade või teenuste päritolu, tootmise viisi ja aega;
3) kaupade või teenuste tarne kogust;
4) kaupade või teenuste hinda või selle arvutamise meetodit;
5) eripakkumise põhjuseid või eesmärki;
6) isikutele antud autasusid, tunnistusi või muid hinnanguid või avaldusi, või
kasutatud teaduslikke või erialaseid termineid, tehnilisi tulemusi või statistilisi
andmeid;
7) tingimusi, vastavalt millele kaupu tarnitakse, teenuseid osutatakse või
makseid tehakse;
8) garantiide ulatust, sisu ja kestust;
9) isikut, kelle poolt või kelle juhtimise või järelevalve all või kelle kaasabil
kaupa toodetakse või toodeti või teenuseid osutatakse;
10) võrdlust teiste kaupade või teenustega.

§ 1193. Tõendamiskohustus ja kahju hüvitamine
(1) Kui vastavalt §-le 1192 esitatakse nõue teabe sisu esitamise täielikult või
osaliselt määranud või teabe sisu ja esitamise põhjustanud isiku vastu, peab see isik
tõendama teabes sisalduvate või sellest tulenevate asjaolude, millel väidetavalt
põhineb teabe eksitav iseloom, õigsust ja täielikkust, välja arvatud juhul, kui selline
tõendamiskohustuse jaotus ei ole vastavalt asjaoludele mõistlik.
(2) Kui täielikult või osaliselt teabe sisu määranud või teabe sisu ja esitamise
põhjustanud isik on tekitanud kahju õigusvastaselt, vastutab ta sellest tuleneva kahju
eest, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et kahju ei tekkinud tema süül.
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§ 1194. Eksitava teabe ümberlükkamine
(1) Kui isik on tekitanud teisele isikule §-s 1192 nimetatud teabe
avalikustamisega või avalikustamise põhjustamisega kahju või võib seda tõenäoliselt
teha, võib kohus lisaks avalikustamise või avalikustamise põhjustamise keelamisele
määrata ka teabe avaliku ümberlükkamise kohtu poolt määratud tingimustel.
(2) Lõikes 1 nimetatud nõuded võib lisaks kahju kannatanule esitada ka isikute
ühendus, kelle eesmärgiks on isikute majandus- või kutsealaste huvide või tarbijate
kaitse, samuti muu isik, kui teavet võib mõistlikult pidada seotuks tema poolt
taotletava eesmärgiga ja kui teabe avalikustamine mõjutab või tõenäoliselt mõjutab
seda eesmärki.

§ 1195. Muu majanduslik kahjustamine
Süüliselt käitunud isik peab hüvitama sellest tekkinud kahju niivõrd, kui ta oleks
pidanud kahju ulatust ette nägema, kui ta:
1) annab teise isiku varalise olukorra kohta ebaõiget teavet või ebaõige
soovituse või seda vaatamata uutele teadmistele ei paranda, kuigi talle kuulub tema
kutsealase tegevuse tõttu eriline usaldusseisund ja teabe või soovituse saaja võis
seda usaldust kasutada;
2) sekkub õigustamatu ähvarduse, ettevõtte toimimise faktilise segamise,
lubamatu boikoti, demonstratsiooni, streigiga või muul õigusvastasel viisil teise isiku
vabasse majandustegevusse ja põhjustab sellega teise isiku ettevõtte täieliku või
osalise seiskamise;
3) alavääristab teise isiku kutsealast või ärilist reputatsiooni ebakohaste
väärtushinnangutega.

4. jagu.
Riskivastutus ja muu sarnane süüta vastutus

§ 1196. Riskivastutuse mõiste
(1) Kahju põhjustamisel eriti ohtlikule tegevusele või asjale iseloomuliku riski
realiseerumise tõttu vastutab selle eest riski kontrollinud isik sõltumata tema süüst,
isegi kui seejuures on tegemist õiguskorra poolt talutava tegevusega.
(2) Tegevus loetakse eriti ohtlikuks, kui selle olemuse või seejuures kasutatud
ainete, vahendite või allikate tõttu võib ka kogu asjatundja poolt oodatava hoolsuse
rakendamise korral sageli tekkida kahju või kui tekkida võiv kahju on raske. Tegevuse
erilist ohtlikkust eeldatakse, kui võrreldava riski eest on seaduses juba ette nähtud
eraldi vastutus.

§ 1197. Transpordivahendi pidaja vastutus
(1) Inimeste või asjade vedamiseks määratud mootoriga käitatava
transpordivahendi pidamisega seotud erilise riski realiseerumisega põhjustatud
inimese surmast või talle kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisest tuleneva
kahju hüvitab transpordivahendi pidaja, välja arvatud juhul, kui:
1) kahjustatakse veetavat asja, välja arvatud juhul, kui reisija kannab seda või
kannab seda kaasas;
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2) kahjustatakse transpordivahendi pidaja poolt hoiule võetud asja;
3) õhusõiduki käitamise korral põhjustatakse veetava isiku surm või talle
tekitatakse kehavigastus või tervisekahjustus;
4) veesõiduki käitamisel kahjustatakse muid asju;
5) kahju põhjustas vääramatu jõud või kahjustatud isiku tahtlus, välja arvatud
juhul, kui see tekkis õhusõiduki käitamisel.
(2) Kui kahju tekitamisel kasutas transpordivahendit ilma pidaja teadmata ja
tahteta kolmas isik, peab pidaja asemel kahju hüvitama kolmas isik.
Transpordivahendi pidaja peab ka siis hüvitama kahju, kui transpordivahendi
kasutamine sai võimalikuks tema süül. Lauses 1 sätestatut ei kohaldata, kui
transpordivahendi kasutaja oli pidaja poolt seatud transpordivahendi käitamiseks või
kui transpordivahend anti tema käsutusse talle üle pidaja poolt.

§ 1198. Vastutus ohtlike asjade ja rajatiste eest
(1) Kui rajatisest lähtub selles toodetud, ladustatud või edastatud energia või
tule- või plahvatusohtlike, mürgiste või söövitavate ainete tõttu eriline oht, peab
rajatise pidaja riski realiseerumise tõttu inimese surma põhjustamise või talle
kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise korral hüvitama kahjustatud isikule
sellest tekkinud kahju. Sama vastutus on asjade valdajatel, millest lähtub nende tulevõi plahvatusohtlike, mürgiste või söövitavate omaduste tõttu eriline risk.
(2) Rajatise pidaja või asja valdaja peab riski ohu realiseerumisega tekkinud
kahju hüvitama lg-s 1 nimetatud viisil hüvitama ka juhul, kui rajatisest või asjast lähtub
eriline risk muul kui lg-s 1 nimetatud põhjusel.
(3) Isik ei pea kahju hüvitama vastavalt lg-tes 1 ja 2 sätestatule, kui kahju on
tekkinud rajatise pidaja valduses oleva ehitise või kinnisasja sees, samuti kui kahju on
tekkinud vääramatu jõu tõttu, välja arvatud juhul, kui see tulenes juhtmestike
äralangemisest, mis olid määratud elektrienergiaga varustamiseks või nafta,
naftatoodete või gaasi jaoks määratud mittekohalike torujuhtmerajatiste purunemisest
või muust kahjustamisest.

§ 1199. Vastutus hoone kokkuvarisemise eest
(1) Kinnisasja valdaja peab hüvitama sellel asuva hoone või sarnase
kinnisasjaga seotud rajatise kokkuvarisemise, osade eraldumise, sealt millegi
väljaheitmise või allalangemisega või muul viisil isikule surma põhjustamise või talle
kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisega või asjade või keskkonna
kahjustamisega põhjustatud kahju, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et kahju
tekkimine ei tulenenud konstruktsioonipuudustest ega puudulikust korrashoiust.
(2) Kinnisasja varasem valdaja vastutab kahju eest solidaarselt, kui
kokkuvarisemine või eraldumine toimus ühe aasta jooksul pärast tema valduse
lõppemist, välja arvatud juhul, kui ta järgis oma valduse ajal käibes vajalikku hoolsust
või kui hilisem valdaja oleks võinud ohu selle hoolsuse järgimisega tõrjuda.
(3) Valdajaks käesoleva paragrahvi mõttes on üksnes isik, kes valdab asja kui
enda oma.
(4) Isik, kes õiguspäraselt valdab võõral kinnisasjal hoonet või sarnast
kinnisasjaga seotud rajatist, vastutab kinnisasja valdaja asemel lõikes 1 sätestatud
alustel.
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§ 1200. Vastutus looma eest
(1) Looma pidaja peab hüvitama looma poolt isiku surma põhjustamisega või
talle kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise või omandi kahjustamisega
tekitatud kahju.
(2) Lõigetes 1 sätestatut kohaldatakse ka isiku suhtes, kes kohustub
lepinguliselt teostama järelevalvet looma üle.

§ 1201. Vastutuse piiramatus
Käesolevas jaos sätestatud juhtudel ei või vastutust piirava asjaoluna esitada
oma vähest vanust ega vaimset või füüsilist puudust. Alla 14 -aastase lapse üle
järelevalvet teostav vanem (lapsendaja) või eestkostja vastutab tema asemel §-des
1198 ja 1200 nimetatud asjade ja loomade eest, välja arvatud juhul, kui neid
kasutatakse majandustegevuses.

§ 1202. Solidaarne vastutus
Käesolevas jaos nimetatud juhtudel vastutavad kaasvaldajad või -pidajad
tekitatud kahju eest solidaarselt.

5. jagu.
Vastutus puudulike toodete eest

§ 1203. Tootja vastutus
(1) Toote valmistanud isik (tootja) peab hüvitama puudustega tootest
põhjustatud isiku surmast või talle kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisest
või asja hävimisest või rohkem kui 9000 krooni ulatuses kahjustamisest tekkinud
kahju, kui toode on sellist liiki, mida kasutatakse tavaliselt eraviisiliselt või tarbimiseks
ja kahjustatud isik kasutas seda põhiliselt eraviisiliselt.
(2) Tootja ei pea hüvitama puudustega tootele endale tekitatud kahju.
(3) Kui puudustega tootest põhjustatud kahju eest vastutab mitu isikut,
vastutavad nad solidaarselt. Nende omavahelises suhtes sõltub hüvituskohustus ning
kahju hüvituse ulatus asjaoludest, iseäranis sellest, millises ulatuses on kahju
esmajoones põhjustatud ühe või teise isiku poolt.
(4) Selles jaos sätestatut ei kohaldata kahju korral, mis tuleneb
tuumaõnnetustest ja on kaetud Eesti poolt ratifitseeritud rahvusvaheliste
konventsioonidega.
(5) Selles jaos sätestatu ei mõjuta poole õigusi lepingulisest või lepinguvälisest
vastutusest.

§ 1204. Tootja
(1) Tootjaks loetakse selle jao tähenduses:
1) isikut, kes valmistas lõpptoote, tooraine või toote osa;
2) iga isikut, kes pakub ennast välja tootjana, kui ta näitab tootel oma nime,
kaubamärgi või muu eraldustähise;
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3) iga isikut, kes impordib toote Eestisse müügi, üürimise või muu
turustamisviisi eesmärgil oma majandustegevuses.
(2) Kui toote tootjat ei ole võimalik kindlaks teha, loetakse tootjaks iga isikut,
kes on toote kahjustatud isikule üle andnud, kui ta ei nimeta kahjustatud isikule tootjat
või talle tooraine üleandnud isikut mõistliku aja jooksul pärast vastava üleskutse
tegemist kahjustatud isiku poolt.
(3) Lõikes 2 sätestatut kohaldatakse ka imporditud toodetele, mille puhul ei saa
importööri kindlaks teha, isegi kui tootja nimi on tootel näidatud.

§ 1205. Toode
(1) Tooteks loetakse selle jao tähenduses iga vallasasja, ka kui see on osaks
teisest vallasasjast või kinnisasjast, samuti elektrit. Põllumajanduslikke maasaadusi,
samuti loomakasvatus-, mesindus-, kalandus- ja jahindussaadusi loetakse toodeteks
alles pärast nende esmast käitlemist või töötlemist.
(2) Toode loetakse selle jao tähenduses olevat puudustega, kui see ei paku
ohutust, mida isik on õigustatud ootama, arvestades kõiki asjaolusid, iseäranis:
1) liiki ja viisi, kuidas toodet avalikkusele esitleti;
2) toote kasutusviisi, millega võib mõistlikult arvestada;
3) aega, millal toode käibesse lasti.
(3) Toodet ei loeta olevaks puudustega mitte üksnes põhjusel, et hiljem on
käibesse lastud parem toode.

§ 1206. Tootja vabanemine vastutusest
(1)Tootja ei vastuta tootest tuleneva kahju eest, kui ta tõendab, et:
1) ta ei ole toodet käibesse lasknud;
2) vastavalt asjaoludele on tõenäoline, et kahju põhjustanud puudus ei olnud
veel olemas tootja poolt toote käibesse laskmise ajal või et see puudus tekkis hiljem;
3) ta ei valmistanud toodet ei müügiks ega muuks majandusliku eesmärgiga
turustusvormiks ega valmistanud ega turustanud seda oma kutsetegevuses;
4) puudus tuleneb sellest, et toode vastab avaliku võimu poolt kehtestatud
kohustuslikele nõuetele;
5) puudust ei saanud toote käibesse laskmise teaduslike ja tehniliste
teadmiste taseme järgi ära tunda.
(2) Tooraine või toote osa tootja ei vastuta lisaks lg-s 1 sätestatule, kui ta
tõendab, et tooraine või pooltoote puudus tuleneb lõpptoote konstruktsioonist või selle
lõpptoote tootja poolt antud juhistest.
(3) Kohus võib otsustada tootja vastutuse välistamise või vähendamise, kui
asjaolusid arvestades võib eeldada, et kahju tekkis nii toote puuduse kui kahju
kannatanu või isiku, kelle eest viimane vastutab, süül. Tootja vastutust ei või
vähendada, kui kahju tekkis nii toote puuduse kui kolmanda isiku käitumise
tulemusena.

§ 1207. Tõendamiskohustus
Kahjustatud isik peab tõendama kahju, puuduse ja põhjusliku seose puuduse
ja kahju vahel.
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§ 1208. Vastutuse piiramise lubamatus
Selles jaos sätestatust tootja vastutust kahjustatud isiku suhtes piirav või välistav
kokkulepe on tühine.

§ 1209. Vastutuse ülempiir
(1) Kui isikutele tekitatud kahju on põhjustatud toote või samasuguse veaga
samade toodete poolt, vastutab kahju hüvitamiseks kohustatud isiku kuni ühe miljardi
krooni ulatuses.
(2) Kui mitmele kahjustatud isikule maksmisele kuuluvad hüvitused ületavad
lg-s 1 nimetatud maksimumsumma, vähendatakse üksikuid hüvitusi suhtes, milles
nende kogusumma suhtub maksimumsummasse.

§ 1210. Nõuete aegumine
Selles jaos sätestatust tulenevad nõuded aeguvad kolme aasta jooksul arvates
päevast, millal kahjustatud isik saab teada või peab teada saama kahjust, puudusest
ja tootja isikust, sõltumata teadmisest aga kümne aasta möödumisel kahju
põhjustanud toote käibesse laskmise päevale järgnevast päevas.

6. jagu.
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuste ja muude avalik-õiguslike juriidiliste
isikute vastutus avalike funktsioonide täitmisel tekitatud kahju eest

Paragrahvid reserveeritud.
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