
























Seaduseelnõu, 1996 
 

VÕLAÕIGUSSEADUS 
... osa 

 
Toetamislepingud 

…. peatükk 
 

Elurendis 
 
 
 
 
 § 1. Mõiste 
 
 (1) Elurendise lepinguga kohustub üks pool (rendise andja) tasuma teisele 
poolele (rendise saajale) perioodiliselt teatud summa (rendis). 
 (2) Käesolevas jaos sätestatut kohaldatakse vastavalt ka seaduse või 
kohtuotsusega seatud elurendisele, kui seadusega või kohtuotsusega ei ole ette 
nähtud teisiti. 
 
 
 § 2. Tähtaeg 
 
 (1) Elurendise võib seada rendise andja, rendise saaja või kolmanda isiku 
eluajaks. 
 (2) Teistsuguse kokkuleppe puudumisel loetakse elurendise leping 
sõlmituks rendise saaja eluajaks. 
 (3) Rendise andja või kolmanda isiku eluajaks seatud elurendis läheb 
rendise saaja surma korral üle rendise saaja pärijatele, kui ei ole kokku lepitud 
teisiti. 
 
 
 § 3. Elurendise lepingu vorm 
 
 Elurendise leping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis, kui seaduses ei ole 
sätestatud teisiti. 
 
 
 § 4. Maksetähtpäevad 
 
 (1) Rahaline elurendis tuleb maksta iga kolme kuu eest ette. 
 (2) Muud liiki elurendis tuleb maksta ette elurendise olemusest ja 
eesmärgist tuleneva aja eest. 
 (3) Kui isik, kelle eluajaks elurendis on seatud, sureb enne selle 
ajavahemiku lõppu, mille eest tuleb elurendis ette maksta, kuulub maksmisele 
kogu rendis selle ajavahemiku eest. 
 (4) Rendise andja pankroti korral võib rendise saaja esitada oma nõude 
kogusummas, mille suurus määratakse lähtudes summast, millega sama 
elurendise võiks pankrotimenetluse alustamisel omandada usaldusväärselt 
kindlustusseltsilt. 
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 § 5. Loovutamine 
 
 (1) Kui ei ole kokku lepitud teisiti, võib rendise saaja oma lepingust 
tulenevad õigused loovutada. 
 (2) Isik, kes on andnud kolmandale isikule tasuta elurendise, võib määrata, 
et sellele ei või pöörata sissenõuet täitemenetluses või pankrotimenetluses. 
 
 
 § 6. Tagasiostu keeld ja täitmise koormavamaks muutumine 
 
 (1) Rendise andja ei vabane rendise maksmise kohustusest pakkudes 
põhisumma maksmist isegi siis, kui ta loobub juba teostatud perioodiliste maksete 
tagasinõudmisest.  
 (2) Rendise andja peab rendist maksma kogu lepingu kestuse aja eest 
sõltumata sellest, kui koormavaks lepingu täitmine võib muutuda. 
 
 
 
 

... peatükk 
Ülalpidamisleping 

 
 
 
 
 § 7. Mõiste 
 
 (1) Ülalpidamislepinguga kohustub üks pool (ülalpeetav) andma teisele 
poolele (ülalpidaja) üle vara või teatud esemed ja ülalpidaja kohustub ülalpeetavat 
viimase eluaja jooksul ülal pidama ja hooldama. 
 (2) Kui ülalpidaja on määratud ülalpeetava pärijaks, kohaldatakse vastavalt 
pärimislepingu kohta sätestatut. 
 
 
 § 8. Ülalpidamislepingu vorm 
 
 Ülalpidamisleping peab olema notariaalselt tõestatud. 
 
 
 § 9. Tagamine 
 
 Kui ülalpeetav andis ülapidajale üle kinnisasja, kuulub talle oma nõuete 
tagamiseks seaduslik hüpoteek sellele kinnisasjale. 
 
 
 § 10. Lepingu sisu 
  
 (1) Ülalpidaja peab ülalpeetavat ülal pidama ja teda hooldama viisil, mida 
ülalpeetav tema poolt üleantu väärtuse ning seniste elutingimuste põhjal 
mõistuspäraselt oodata võib. 
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 (2) Ülalpidaja peab ülalpeetavale tagama mõistuspärasel viisil eluaseme ja 
ülapidamise ning haiguse korral ka vajaliku hoolitsuse ja meditsiinilise kohtlemise. 
 
 
 § 11. Vastutus puuduste eest 
 
 Ülalpeetav vastutab ülalpidajale üle antud eseme puuduste eest nagu 
müüja müügilepingu puhul. 
 
 
 § 12. Vaidlustamine ja alandamine 
 
 (1) Isik, keda ülalpeetav peab vastavalt seadusele ülal pidama, võib nõuda 
ülalpidamislepingu kehtetuks tunnistamist kohtu poolt, kui ülalpeetaval ei ole 
ülalpidamislepingu tõttu enam võimalik oma seaduslikku ülalpidamise kohustust 
täita. 
 (2) Lepingu kehtetuks tunnistamise asemel võib kohus kohustada 
ülalpidajat pidama ülal isikuid, keda ülalpeetav on vastavalt seadusele kohustatud 
ülal pidama. Esimeses lauses nimetatud ülalpidamise võib ülalpidaja arvestada 
maha sellest, mida ta vastavalt lepingule peab maksma ülalpeetavale. 
 
 
 § 13. Taganemine 
 
 (1) Kumbki pool võib ülalpidamislepingust taganeda, kui lepingu jätkumine 
on muutunud talumatuks lepinguliste kohustuste rikkumise tõttu või kui muud 
olulised põhjused raskendavad lepingu jätkumist ülemäära või teevad selle 
võimatuks. 
 (2) Kui lepingust taganetakse vastavalt 1. lõikele, peab asjaolu eest, mille 
tõttu lepingust taganetakse, vastutav pool lisaks sooritatu tagastamisele maksma 
teisele poolele mõistuspärase hüvituse. 
 (3) Lepingu täieliku lõpetamise asemel võib kohus ise või ühe poole nõudel 
§-s 9 nimetatud kohustused lõpetada ja mõista ülalpeetavale selle hüvitamiseks 
välja elurendise. 
 
 
 § 14. Ülalpidaja surm või pankrot 
 
 (1) Ülalpidaja surma korral võib ülalpeetav ühe aasta jooksul 
ülalpidamislepingu üles öelda. Sellisel juhul võib ülalpeetav nõuda pärijatelt 
summat, mille eest ta võiks ülalpidaja soorituse omandada elurendise vormis 
usaldusväärselt kindlustusseltsilt. 
 (2) Ülalpidaja pankroti korral on kuulub ülalpeetavale nõue summale, 
millega ta võiks ülalpidaja soorituse omandada usaldusväärselt kindlustusseltsilt 
elurendise vormis. 
 
 
 § 15. Ülemineku piirang 
 
 Ülalpeetava nõudeõigust ei või üle anda. 
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