


















Seaduseelnõu, 1996 

 
 

…osa 
Väärtpaberid 

 
1. peatükk. 

ÜLDSÄTTED 
 
 
 § 1. Väärtpaberi mõiste 
 
 Väärtpaber on iga dokument, millega on seotud mingi õigus selliselt, et 
seda ei ole võimalik dokumendist eraldi maksma panna ega üle anda. 
 
 
 § 2. Väärtpaberist tulenevad kohustused 
 
 (1) Väärtpaberi alusel kohustatud võlgnik peab tegema soorituse ainult 
juhul, kui ta saab väärtpaberi valduse. 
 (2) Kui võlgnik teeb maksetähtpäeval soorituse dokumendiga õigustatud 
võlausaldajale, loetakse kohustus täidetuks isegi juhul, kui see isik ei olnud 
tegelikult võlausaldaja. Eelpooltoodut ei kohaldata, kui võlgnik ei tegutse 
heauskselt. 
 
 
 § 3. Väärtpaberi üleandmine 
 
 (1) Väärtpaberi omandi üleandmiseks või selle koormamiseks piiratud 
asjaõigusega on vajalik väärtpaberi valduse üleandmine. Käskväärtpaberi 
üleandmiseks on lisaks vajalik indosseerimine, nimeliste väärtpaberite puhul aga 
kirjalik avaldus, mis ei pea olema kantud väärtpaberile endale. 
 (2) Seaduses võib lepinguga ettenähtud juhtudel võib väärtpaberi 
üleandmiseks olla nõutav peale võlgniku teiste isikute tegevus. 
 (3) Indosseerimine toimub kõigil juhtudel veksli käivate sätete kohaselt. 
 (4) Indoseerimisega ja indosseeritud dokumendi üleandmisega lähevad 
kõigi üleantavate väärtpaberite puhul indossandi õigused üle omandajale, kui 
dokumendi sisust või olemusest ei tulene teisiti. 
 
 
 § 4. Vormi muutmine 
 
 (1) Nimelise või käskväärtpaberi võib esitajaväärtpaberiks muuta ainult kõigi 
selle väärtpaberi järgi õigustatud või kohustatud isikute nõusolekul. Nõusolek tuleb 
väljendada väärtpaberidokumendil endal. 
 (2) Esimeses lõikes sätestatut kohaldatakse ka esitajaväärtpaberi 
muutmisel nimeliseks või käskväärtpaberiks. Kui muutmiseks ei ole antud 
õigustatud ja kohustatud isikute nõusolekut, kehtib muutmine ainult muutmise 
teinud võlausaldaja ja tema vahetu õigusjärglase vahel. 
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 § 5. Väärtpaberi kehtetuks tunnistamine 
 
 (1) Väärtpaberi kaotsimineku, samuti selle hävimise või rikkumise korral 
võib nõuda kohtus selle kehtetuks tunnistamist. 
 (2) Väärtpaberi kehtetuks tunnistamist võib nõuda iga isik, kes on 
väärtpaberi järgi õigustatud väärtpaberi kaotsimineku või kaotsimineku avastamise 
ajal. 
 (3) Peale väärtpaberi kehtetuks tunnistamist võib väärtpaberi järgi 
õigustatud isik panna oma õiguse maksma ka ilma dokumendita või nõuda uue 
dokumendi väljaandmist. 
 (4) Muus osas  kohaldatakse väärtpaberi kehtetuks tunnistamise 
menetlusele ja selle tagajärgedele eri liiki väärtpaberite kohta käivaid sätteid. 
 
 
 § 6. Registreeritud õigused  
 
 (1) Seaduses sätestatud juhtudel ja korras võib väärtpaberiga seotud õigusi 
väljendada ja üle anda kande tegemisega elektrooniliselt või muul viisil peetavas 
registris. Sellises vormis väljendatud õigustele kohaldatakse väärtpaberite kohta 
sätestatut, kui nende registreerimise viisist või seadusest ei tulene teisiti. 
 (2) Õiguste registreerimist korraldav isik peab õiguse omaja nõudel andma 
õiguse olemasolu kohta tõendi, mis ei ole väärtpaber. 
 (3) Esimeses lõikes nimetatud registripidaja vastutab kannete säilimise, 
kannete konfidentsiaalsuse tagamise, selliste kannete kohta õigete andmete 
esitamise ja selliste operatsioonide kohta õigete kannete tegemise eest.  

 
 
 

2. peatükk. 
 

NIMELISED VÄÄRTPABERID 
 
 
  
 § 7. Nimelise väärtpaberi mõiste 
 
 Nimeline väärtpaber on väärtpaber, mis antakse välja väärtpaberil nimeliselt 
märgitud isiku kasuks ja mis ei ole seadusest tulenevalt käskväärtpaber. 
 
 
 § 8. Võlausaldaja õiguste tõendamine  
 
 (1) Võlgnik peab tegema soorituse isikule, kes valdab dokumenti ja 
tõendab, et tema on isik, kelle nimele on dokument välja antud või et ta on selle 
isiku õigusjärglane. 
 (2) Võlgnik, kes teeb soorituse isikule, kes ei tõenda, et on dokumendil 
näidatud isik või selle isiku õigusjärglane, ei vabane soorituse tegemisest isikule, 
kes selle õiguse tõendab. 
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 § 9. Esitajaklausliga nimelised väärtpaberid 
 
 (1) Kui nimeline väärtpaber antakse välja tingimusega, et võlgnik võib 
väärtpaberist tuleneva soorituse teha igale dokumendi esitajale, loetakse sooritus 
dokumendi esitajale kehtivaks, isegi kui võlgnik esitajalt võlausaldajaõiguste 
tõendamist ei nõua, välja arvatud juhul, kui võlgnik teab või peab teadma, et 
dokumendi esitaja ei ole võlausaldaja. Dokumendi esitaja, kelle nimele ei ole 
väärtpaber välja antud, ei või sooritust nõuda. 
 (2) Nimeline väärtpaber on kahtluse korral välja antud esimeses lõikes 
toodud tingimusega, kui võlgnik võib võlausaldaja isikut olulise pingutusega 
kindlaks teha ja võlausaldaja on võimeline oma õigustust ka ilma dokumendita 
tõestama. 
 
 
 § 10. Kehtetuks tunnistamine 
 
 (1) Nimelise väärtpaberi võib kehtetuks tunnistada samas korras kui 
esitajaväärtpaberi,  arvestades eri liiki väärtpaberite kehtetuks tunnistamise 
erisusi. 
 (2) Võlgnik võib väärtpaberis näha ette selle lihtsustatud kehtetuks 
tunnistamise korra, vähendades seaduses ettenähtud avaldatavate teadete arvu 
või lühendades teatamistähtaegu. 
 
 

3. peatükk. 
 

ESITAJAVÄÄRTPABERID 
 
 
 
 § 11. Esitajaväärtpaberi mõiste 
 
 (1) Esitajaväärtpaber on väärtpaber, mille sõnastusest või vormist ilmneb, 
et selle igakordset esitajat tunnustatakse soorituseks õigustatud isikuna. 
 (2) Võlausaldajal ei ole õigust tasuda esitajaväärtpaberi valdajale, kui selle 
on keelanud kohus. 
 
 
 § 12. Võlgniku vastuväited 
 
 (1) Esitajaväärtpaberist tuleneva nõude vastu võib võlgnik esitada üksnes 
selliseid vastuväiteid, mis on suunatud dokumendi kehtivuse vastu või mis 
tulenevad dokumendist endast, samuti vastuväiteid, mis kuuluvad talle isiklikult 
igakordse võlausaldaja vastu. 
 (2) Võlgnik võib esitada vastuväiteid, mis põhinevad isiklikel suhetel 
väärtpaberi eelnevate valdajatega ainult siis, kui esitaja on väärtpaberi 
omandamisel teadlikult kahjustanud võlgniku huve. Vastuväidet, et väärtpaber 
sattus käibesse võlgniku tahte vastaselt, ei arvestata. 
 (3) Kui esitajaväärtpaberi väljaja on dokumendi allkirjastamiseks kasutanud 
tehnilist abivahendit, ei või ta väärtpaberi esitaja suhtes tugineda selle abivahendi 
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õigustamatule kasutamisle, välja arvatud juhul, kui omandaja teadis võltsimisest 
või pidi seda teadma. 
 
 
 § 13. Kehtetuks tunnistamine 
 
 (1) Esitajaväärtpaberi võib kohus tunnistada kehtetuks selle väärtpaberi 
alusel õigustatud isiku nõudel, kes peab tõendama tõendama väärtpaberi 
valdamist ja kaotsiminekut. 
 (2) Avaldus tuleb esitada võlgniku asukoha kohtule, aktsiate puhul 
aktsiaseltsi asukoha kohtule. 
 (3) Rahatähti ei saa kehtetuks tunnistada.   
 
 
 § 14. Maksekeeld 
 
 Avaldaja nõudel võib kohus väärtpaberi järgi kohustatule mitmekordse 
tasumise vältimiseks keelata igasuguste väärtpaberist tulenevate soorituste 
tegemise. 
 
 
 § 15. Üleskutse 
 
 (1) Kui kohus loeb avaldaja varasema valduse ja väärtpaberi kaotsimineku 
piisavalt tõendatuks, avaldab ta kaotsiläinud väärtpaberi teadmata valdajale 
üleskutse esitada väärtpaber kohtule määratud tähtaja jooksul, mille kasutul 
möödumisel tunnistatakse väärtpaber kehtetuks. See tähtaeg peab olema 
vähemalt kuus kuud esimese teate avaldamisest. 
 (2) Teade tuleb avaldada kolmel korral Riigi Teataja Lisas.  
 (3) Väärtpaberiväljaja on kohustatud senise valdaja nõudel andma 
üleskutš eks või maksekeeluks vajalikku teavet ning esitama vajalikud tõendid. 
Tõendite kulud peab kandma ja ette maksma senine valdaja. 
 
 
 § 16. Kaotsiläinud väärtpaberi esitamine 
 
 (1) Kui kaotsiläinud esitajaväärtpaber esitatakse kohtule, määrab kohus 
avaldajale tähtaja väärtpaberi väljaandmise hagi esitamiseks. 
 (2) Kui avaldaja hagi ei esita, tagastab kohus väärtpaberi ja tühistab 
maksekeelu. 
 
 
 § 17. Kaotsiläinud väärtpaberi esitamatajätmine 
 
 (1) Kui kaotsiläinud esitajaväärtpaberit määratud tähtaja jooksul kohtule ei 
esitada, võib kohus väärtpaberi kehtetuks tunnistada või otsustada korduva 
avaldamise või täiendavate toimingute tegemise.  
 (2) Esitajaväärtpaberi kehtetuks tunnistamise teade tuleb viivitamatult 
avaldada Riigi Teataja Lisas ja üleriigilise levikuga päevalehes. 
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 (3) Kui väärtpaber on kehtetuks tunnistatud, võib avaldaja nõuda omal kulul 
uue dokumendi väljaandmist või sissenõutava soorituse tegemist.  
 
 
 § 18. Asendusdokument 
 
 Kui esitajaväärtpaber ei ole kahjustumise tõttu või muul sarnasel põhjusel 
enam käibeks sobiv, võib valdaja nõuda väärtpaberi väljajalt käibeks sobimatud 
väärtpaberi vastu ülendmise vastu uue väärtpaberi väljaandmist, kui väärtpaberi 
sisu ja eritunnused on kindlakstehtavad. Kulud peab kandma ja ette maksma 
väärtpaberi valdaja. 
 
 
 § 19. Nõude aegumine 
 
 (1) Esitajaväärtpaberist tulenev nõue aegub 10 aasta möödumisega pärast 
soorituseks määratud aja saabumist, kui dokumenti enne 10 aasta möödumist 
lunastamiseks ei ole esitatud. Kui dokument on lunastamiseks esitatud, aegub 
nõudeõigus kahe aasta jooksul esitamistähtaja möödumisest. Esitamisega on 
võrdne dokumendist tuleneva nõudeõiguse kohta hagi esitamine. 
 (2) Esitamistähtaja kestuse ja alguse võib väljaja poolt dokumendis 1. lõikes 
sätestatust erinevalt määrata. 
 (3) Aegumise algus ja kulg peatub avaldaja suhtes üleskutsemenetlusega. 
Peatumine algab üleskutse, samuti maksekeelu taotlemisega. Peatumine lõpeb 
üleskutsemenetluse lõppemisega ja, kui maksekeeld tehti enne 
üleskutsemenetluse alustamist, ka siis, kui menetluse alustamise takistuse 
kõrvaldamisest on möödunud 6 kuud ja alustamist ei ole enne seda taotletud.  
 
 
 

4. peatükk. 
KÄSKVÄÄRTPABERID 

 
1. jagu. 
Veksel 

 
 § 20 - 114: sisuliselt saksa veksliseadus 
 
 

2. jagu. 
Tšekk 

 
 
 § 115 - 154: sisuliselt saksa tsekiseadus 
 

 
3. jagu. 

Muud käskväärtpaberid 
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 § 155. Käskväärtpaber 
 
 Väärtpaberit loetakse käskväärtpaberiks, kui see kuulub lunastamisele isiku 
käsul või kui seda loetakse seadusest tulenevalt käskväärtpaberiks. 
 
 
 § 156. Võlgniku vastuväide 
 
 (1) Isik, kelle vastu esitatakse käskväärtpaberist tulenev nõue, võib esitada 
ainult selliseid vastuväiteid, mis on suunatud dokumendi kehtivuse vastu või 
tulenevad dokumendist enesest, samuti selliseid, mis kuuluvad talle isiklikult 
igakordse võlausaldaja vastu. 
 (2) Vastuväiteid, mis põhinevad võlgniku isiklikul suhtel väljajaga või 
varasema valdajaga, võib esitada ainult siis, kui valdaja tegutses käskväärtpaberi 
omandamisel teadlikult võlgniku huve kahjustades. 
 
 
 § 157. Käskmaksekäsundid 
 
 (1) Maksekäsundid, mida ei ole dokumendi tekstis vekslina tähistatud, kuid 
mis kuuluvad sõnaselgelt lunastamisele isiku käsul ja vastavad muudele 
käskveksli nõuetele, loetakse käskveksliga võrdseks.   
 (2) Käskmaksekäsundit ei tule esitada aktseptimiseks. Kui seda siiski 
tehakse ja aktseptimisest keeldutakse, ei kuulu valdajale sellest tulenevalt 
tagasinõudeõigust. 
 (3) Kui käskmaksekäsund aktseptitakse vabatahtlikult, loetakse käsundi 
aktseptija võrdseks käskveksli aktseptijaga. Valdaja ei või siiski kasutada 
tagasinõuet enne maksetähtpäeva, kui käsundatu vastu on algatatud 
pankrotimenetlus või kui käsundatu on oma maksed peatanud või kui tema vara 
suhtes on tagajärjetult teostatud sundtäitmist, samuti juhul, kui käsundaja vastu on 
algatatud pankrotimenetlus. 
 (4) Käskmaksekäsundile ei kohaldata veksli sissenõudmise 
protsessuaalseid sätteid. 
 
 
 § 158. Käskmakselubadus 
 
 (1) Makselubadus, mida ei ole dokumendi tekstis nimetatud veksliks, kuid 
mis kuulub sõnaselgelt lunastamisele isiku käsul ja vastab muudele lihtveksli 
nõuetele, loetakse võrdseks lihtveksliga. 
 (2) Käskmakselubadusele ei kohaldata veksli sissenõudmise 
protsessuaalseid sätteid. 
      
 
 § 169. Muud indosseeritavad väärtpaberid 
 
 (1) Dokumente, milles isik kohustub tasuma koha, aja ja summa järgi 
määratud rahalisi makseid või andma üle määratud koguse asendatavaid asju ja 
mis kuuluvad sõnaselgelt lunastamisele isiku käsul, võib indossamendiga üle 
anda. 
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 (2) Neile dokumentidele, samuti muudele indosseeritavatele väärtpaberitele 
nagu laokirjad, varrantid, konossemendid, veokirjad, transpordikindlustuspoliisid, 
kohaldatakse vastavalt veksli indossamendi vormi, valdaja õiguste tunnustamise, 
kehtetukstunnistamise ja valdaja väljaandmiskohustuse kohta sätestatut. Sellistele 
dokumentidele ei kohaldata sätteid vekslitagasinõudeõiguse kohta sätestatut. 
 
 
 

5. peatükk. 
KAUBAVÄÄRTPABERID 

 
 

 
 § 170. Nõuded kaubaväärtpaberitele 
 
 Ladustaja või vedaja poolt väärtpaberina välja antud kaubale õigusli 
tõendaval dokumendil peab olema märgitud: 
 1) väljaandmise koht ja aeg ning väljaja allkiri; 
 2) väljaja nimi ja elukoht või asukoht; 
 3) hoiustaja või saatja nimi ja elukoht või asukoht 
 4) ladustatud või üle antud kaupade kirjeldus koguse, kvaliteedi ja 
eritunnuste järgi; 
 5) maksmisele kuuluvad või ette makstud maksed ja tasud; 
 6) kaupade kohtlemise kohta asjaosaliste vahel sõlmitud erikokkulepped; 
 7) kaubaväärtpaberi eksemplaride arv; 
 8) kaupu käsutama õigustatud isiku andmed või märge selle kohta, et 
dokument on esitaja või käskväärtpaber 
 
 
 § 171. Pandikiri 
 
 (1) Kui mitmest kaubaväärtpaberist määratakse üks pandi seadmiseks, 
tuleb see tähistada pandikirjana (varrant) ning muus osas vastama 
kaubaväärtpaberi tunnustele. 
 (2) Teistel eksemplaridel tuleb pandikirja väljaandmine ära märkida ja 
kanda sellele iga teostatud pantimine koos nõudesumma ja maksetähtpäevaga. 
 
 
 § 172. Vorminõuete tähendus 
 
 (1) Ladustatavate või vetavate kaupade kohta välja antud dokumente, mis 
ei vasta kaubaväärtpaberite seaduslikele vorminõuetele, ei loeta väärtpaberiteks, 
vaid ainult saamiskirjaks või muudeks tõendusdokumentideks. 
 (2) Ladustajate poolt välja antud dokumente, mille välja andmiseks ei ole 
antud seaduses sätestatud luba, loetakse samuti väärtpaberiteks, kui need 
vastavad seaduses sätestatud vorminõuetele.  
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…osa 
Väärtpaberid 

 
1. peatükk. 

ÜLDSÄTTED 
 
 
 § 1. Väärtpaberi mõiste 
 
 Väärtpaber on iga dokument, millega on seotud mingi õigus selliselt, et 
seda ei ole võimalik dokumendist eraldi maksma panna ega üle anda. 
 
 
 § 2. Väärtpaberist tulenevad kohustused 
 
 (1) Väärtpaberi alusel kohustatud võlgnik peab tegema soorituse ainult 
juhul, kui ta saab väärtpaberi valduse. 
 (2) Kui võlgnik teeb maksetähtpäeval soorituse dokumendiga õigustatud 
võlausaldajale, loetakse kohustus täidetuks isegi juhul, kui see isik ei olnud 
tegelikult võlausaldaja. Eelpooltoodut ei kohaldata, kui võlgnik ei tegutse 
heauskselt. 
 
 
 § 3. Väärtpaberi üleandmine 
 
 (1) Väärtpaberi omandi üleandmiseks või selle koormamiseks piiratud 
asjaõigusega on vajalik väärtpaberi valduse üleandmine. Käskväärtpaberi 
üleandmiseks on lisaks vajalik indosseerimine, nimeliste väärtpaberite puhul aga 
kirjalik avaldus, mis ei pea olema kantud väärtpaberile endale. 
 (2) Seaduses võib lepinguga ettenähtud juhtudel võib väärtpaberi 
üleandmiseks olla nõutav peale võlgniku teiste isikute tegevus. 
 (3) Indosseerimine toimub kõigil juhtudel veksli käivate sätete kohaselt. 
 (4) Indoseerimisega ja indosseeritud dokumendi üleandmisega lähevad 
kõigi üleantavate väärtpaberite puhul indossandi õigused üle omandajale, kui 
dokumendi sisust või olemusest ei tulene teisiti. 
 
 
 § 4. Vormi muutmine 
 
 (1) Nimelise või käskväärtpaberi võib esitajaväärtpaberiks muuta ainult kõigi 
selle väärtpaberi järgi õigustatud või kohustatud isikute nõusolekul. Nõusolek tuleb 
väljendada väärtpaberidokumendil endal. 
 (2) Esimeses lõikes sätestatut kohaldatakse ka esitajaväärtpaberi 
muutmisel nimeliseks või käskväärtpaberiks. Kui muutmiseks ei ole antud 
õigustatud ja kohustatud isikute nõusolekut, kehtib muutmine ainult muutmise 
teinud võlausaldaja ja tema vahetu õigusjärglase vahel. 
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 § 5. Väärtpaberi kehtetuks tunnistamine 
 
 (1) Väärtpaberi kaotsimineku, samuti selle hävimise või rikkumise korral 
võib nõuda kohtus selle kehtetuks tunnistamist. 
 (2) Väärtpaberi kehtetuks tunnistamist võib nõuda iga isik, kes on 
väärtpaberi järgi õigustatud väärtpaberi kaotsimineku või kaotsimineku avastamise 
ajal. 
 (3) Peale väärtpaberi kehtetuks tunnistamist võib väärtpaberi järgi 
õigustatud isik panna oma õiguse maksma ka ilma dokumendita või nõuda uue 
dokumendi väljaandmist. 
 (4) Muus osas  kohaldatakse väärtpaberi kehtetuks tunnistamise 
menetlusele ja selle tagajärgedele eri liiki väärtpaberite kohta käivaid sätteid. 
 
 
 § 6. Registreeritud õigused  
 
 (1) Seaduses sätestatud juhtudel ja korras võib väärtpaberiga seotud õigusi 
väljendada ja üle anda kande tegemisega elektrooniliselt või muul viisil peetavas 
registris. Sellises vormis väljendatud õigustele kohaldatakse väärtpaberite kohta 
sätestatut, kui nende registreerimise viisist või seadusest ei tulene teisiti. 
 (2) Õiguste registreerimist korraldav isik peab õiguse omaja nõudel andma 
õiguse olemasolu kohta tõendi, mis ei ole väärtpaber. 
 (3) Esimeses lõikes nimetatud registripidaja vastutab kannete säilimise, 
kannete konfidentsiaalsuse tagamise, selliste kannete kohta õigete andmete 
esitamise ja selliste operatsioonide kohta õigete kannete tegemise eest.  

 
 
 

2. peatükk. 
 

NIMELISED VÄÄRTPABERID 
 
 
  
 § 7. Nimelise väärtpaberi mõiste 
 
 Nimeline väärtpaber on väärtpaber, mis antakse välja väärtpaberil nimeliselt 
märgitud isiku kasuks ja mis ei ole seadusest tulenevalt käskväärtpaber. 
 
 
 § 8. Võlausaldaja õiguste tõendamine  
 
 (1) Võlgnik peab tegema soorituse isikule, kes valdab dokumenti ja 
tõendab, et tema on isik, kelle nimele on dokument välja antud või et ta on selle 
isiku õigusjärglane. 
 (2) Võlgnik, kes teeb soorituse isikule, kes ei tõenda, et on dokumendil 
näidatud isik või selle isiku õigusjärglane, ei vabane soorituse tegemisest isikule, 
kes selle õiguse tõendab. 
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 § 9. Esitajaklausliga nimelised väärtpaberid 
 
 (1) Kui nimeline väärtpaber antakse välja tingimusega, et võlgnik võib 
väärtpaberist tuleneva soorituse teha igale dokumendi esitajale, loetakse sooritus 
dokumendi esitajale kehtivaks, isegi kui võlgnik esitajalt võlausaldajaõiguste 
tõendamist ei nõua, välja arvatud juhul, kui võlgnik teab või peab teadma, et 
dokumendi esitaja ei ole võlausaldaja. Dokumendi esitaja, kelle nimele ei ole 
väärtpaber välja antud, ei või sooritust nõuda. 
 (2) Nimeline väärtpaber on kahtluse korral välja antud esimeses lõikes 
toodud tingimusega, kui võlgnik võib võlausaldaja isikut olulise pingutusega 
kindlaks teha ja võlausaldaja on võimeline oma õigustust ka ilma dokumendita 
tõestama. 
 
 
 § 10. Kehtetuks tunnistamine 
 
 (1) Nimelise väärtpaberi võib kehtetuks tunnistada samas korras kui 
esitajaväärtpaberi,  arvestades eri liiki väärtpaberite kehtetuks tunnistamise 
erisusi. 
 (2) Võlgnik võib väärtpaberis näha ette selle lihtsustatud kehtetuks 
tunnistamise korra, vähendades seaduses ettenähtud avaldatavate teadete arvu 
või lühendades teatamistähtaegu. 
 
 

3. peatükk. 
 

ESITAJAVÄÄRTPABERID 
 
 
 
 § 11. Esitajaväärtpaberi mõiste 
 
 (1) Esitajaväärtpaber on väärtpaber, mille sõnastusest või vormist ilmneb, 
et selle igakordset esitajat tunnustatakse soorituseks õigustatud isikuna. 
 (2) Võlausaldajal ei ole õigust tasuda esitajaväärtpaberi valdajale, kui selle 
on keelanud kohus. 
 
 
 § 12. Võlgniku vastuväited 
 
 (1) Esitajaväärtpaberist tuleneva nõude vastu võib võlgnik esitada üksnes 
selliseid vastuväiteid, mis on suunatud dokumendi kehtivuse vastu või mis 
tulenevad dokumendist endast, samuti vastuväiteid, mis kuuluvad talle isiklikult 
igakordse võlausaldaja vastu. 
 (2) Võlgnik võib esitada vastuväiteid, mis põhinevad isiklikel suhetel 
väärtpaberi eelnevate valdajatega ainult siis, kui esitaja on väärtpaberi 
omandamisel teadlikult kahjustanud võlgniku huve. Vastuväidet, et väärtpaber 
sattus käibesse võlgniku tahte vastaselt, ei arvestata. 
 (3) Kui esitajaväärtpaberi väljaja on dokumendi allkirjastamiseks kasutanud 
tehnilist abivahendit, ei või ta väärtpaberi esitaja suhtes tugineda selle abivahendi 
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õigustamatule kasutamisle, välja arvatud juhul, kui omandaja teadis võltsimisest 
või pidi seda teadma. 
 
 
 § 13. Kehtetuks tunnistamine 
 
 (1) Esitajaväärtpaberi võib kohus tunnistada kehtetuks selle väärtpaberi 
alusel õigustatud isiku nõudel, kes peab tõendama tõendama väärtpaberi 
valdamist ja kaotsiminekut. 
 (2) Avaldus tuleb esitada võlgniku asukoha kohtule, aktsiate puhul 
aktsiaseltsi asukoha kohtule. 
 (3) Rahatähti ei saa kehtetuks tunnistada.   
 
 
 § 14. Maksekeeld 
 
 Avaldaja nõudel võib kohus väärtpaberi järgi kohustatule mitmekordse 
tasumise vältimiseks keelata igasuguste väärtpaberist tulenevate soorituste 
tegemise. 
 
 
 § 15. Üleskutse 
 
 (1) Kui kohus loeb avaldaja varasema valduse ja väärtpaberi kaotsimineku 
piisavalt tõendatuks, avaldab ta kaotsiläinud väärtpaberi teadmata valdajale 
üleskutse esitada väärtpaber kohtule määratud tähtaja jooksul, mille kasutul 
möödumisel tunnistatakse väärtpaber kehtetuks. See tähtaeg peab olema 
vähemalt kuus kuud esimese teate avaldamisest. 
 (2) Teade tuleb avaldada kolmel korral Riigi Teataja Lisas.  
 (3) Väärtpaberiväljaja on kohustatud senise valdaja nõudel andma 
üleskutš eks või maksekeeluks vajalikku teavet ning esitama vajalikud tõendid. 
Tõendite kulud peab kandma ja ette maksma senine valdaja. 
 
 
 § 16. Kaotsiläinud väärtpaberi esitamine 
 
 (1) Kui kaotsiläinud esitajaväärtpaber esitatakse kohtule, määrab kohus 
avaldajale tähtaja väärtpaberi väljaandmise hagi esitamiseks. 
 (2) Kui avaldaja hagi ei esita, tagastab kohus väärtpaberi ja tühistab 
maksekeelu. 
 
 
 § 17. Kaotsiläinud väärtpaberi esitamatajätmine 
 
 (1) Kui kaotsiläinud esitajaväärtpaberit määratud tähtaja jooksul kohtule ei 
esitada, võib kohus väärtpaberi kehtetuks tunnistada või otsustada korduva 
avaldamise või täiendavate toimingute tegemise.  
 (2) Esitajaväärtpaberi kehtetuks tunnistamise teade tuleb viivitamatult 
avaldada Riigi Teataja Lisas ja üleriigilise levikuga päevalehes. 
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 (3) Kui väärtpaber on kehtetuks tunnistatud, võib avaldaja nõuda omal kulul 
uue dokumendi väljaandmist või sissenõutava soorituse tegemist.  
 
 
 § 18. Asendusdokument 
 
 Kui esitajaväärtpaber ei ole kahjustumise tõttu või muul sarnasel põhjusel 
enam käibeks sobiv, võib valdaja nõuda väärtpaberi väljajalt käibeks sobimatud 
väärtpaberi vastu ülendmise vastu uue väärtpaberi väljaandmist, kui väärtpaberi 
sisu ja eritunnused on kindlakstehtavad. Kulud peab kandma ja ette maksma 
väärtpaberi valdaja. 
 
 
 § 19. Nõude aegumine 
 
 (1) Esitajaväärtpaberist tulenev nõue aegub 10 aasta möödumisega pärast 
soorituseks määratud aja saabumist, kui dokumenti enne 10 aasta möödumist 
lunastamiseks ei ole esitatud. Kui dokument on lunastamiseks esitatud, aegub 
nõudeõigus kahe aasta jooksul esitamistähtaja möödumisest. Esitamisega on 
võrdne dokumendist tuleneva nõudeõiguse kohta hagi esitamine. 
 (2) Esitamistähtaja kestuse ja alguse võib väljaja poolt dokumendis 1. lõikes 
sätestatust erinevalt määrata. 
 (3) Aegumise algus ja kulg peatub avaldaja suhtes üleskutsemenetlusega. 
Peatumine algab üleskutse, samuti maksekeelu taotlemisega. Peatumine lõpeb 
üleskutsemenetluse lõppemisega ja, kui maksekeeld tehti enne 
üleskutsemenetluse alustamist, ka siis, kui menetluse alustamise takistuse 
kõrvaldamisest on möödunud 6 kuud ja alustamist ei ole enne seda taotletud.  
 
 
 

4. peatükk. 
KÄSKVÄÄRTPABERID 

 
1. jagu. 
Veksel 

 
 § 20 - 114: sisuliselt saksa veksliseadus 
 
 

2. jagu. 
Tšekk 

 
 
 § 115 - 154: sisuliselt saksa tsekiseadus 
 

 
3. jagu. 

Muud käskväärtpaberid 
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 § 155. Käskväärtpaber 
 
 Väärtpaberit loetakse käskväärtpaberiks, kui see kuulub lunastamisele isiku 
käsul või kui seda loetakse seadusest tulenevalt käskväärtpaberiks. 
 
 
 § 156. Võlgniku vastuväide 
 
 (1) Isik, kelle vastu esitatakse käskväärtpaberist tulenev nõue, võib esitada 
ainult selliseid vastuväiteid, mis on suunatud dokumendi kehtivuse vastu või 
tulenevad dokumendist enesest, samuti selliseid, mis kuuluvad talle isiklikult 
igakordse võlausaldaja vastu. 
 (2) Vastuväiteid, mis põhinevad võlgniku isiklikul suhtel väljajaga või 
varasema valdajaga, võib esitada ainult siis, kui valdaja tegutses käskväärtpaberi 
omandamisel teadlikult võlgniku huve kahjustades. 
 
 
 § 157. Käskmaksekäsundid 
 
 (1) Maksekäsundid, mida ei ole dokumendi tekstis vekslina tähistatud, kuid 
mis kuuluvad sõnaselgelt lunastamisele isiku käsul ja vastavad muudele 
käskveksli nõuetele, loetakse käskveksliga võrdseks.   
 (2) Käskmaksekäsundit ei tule esitada aktseptimiseks. Kui seda siiski 
tehakse ja aktseptimisest keeldutakse, ei kuulu valdajale sellest tulenevalt 
tagasinõudeõigust. 
 (3) Kui käskmaksekäsund aktseptitakse vabatahtlikult, loetakse käsundi 
aktseptija võrdseks käskveksli aktseptijaga. Valdaja ei või siiski kasutada 
tagasinõuet enne maksetähtpäeva, kui käsundatu vastu on algatatud 
pankrotimenetlus või kui käsundatu on oma maksed peatanud või kui tema vara 
suhtes on tagajärjetult teostatud sundtäitmist, samuti juhul, kui käsundaja vastu on 
algatatud pankrotimenetlus. 
 (4) Käskmaksekäsundile ei kohaldata veksli sissenõudmise 
protsessuaalseid sätteid. 
 
 
 § 158. Käskmakselubadus 
 
 (1) Makselubadus, mida ei ole dokumendi tekstis nimetatud veksliks, kuid 
mis kuulub sõnaselgelt lunastamisele isiku käsul ja vastab muudele lihtveksli 
nõuetele, loetakse võrdseks lihtveksliga. 
 (2) Käskmakselubadusele ei kohaldata veksli sissenõudmise 
protsessuaalseid sätteid. 
      
 
 § 169. Muud indosseeritavad väärtpaberid 
 
 (1) Dokumente, milles isik kohustub tasuma koha, aja ja summa järgi 
määratud rahalisi makseid või andma üle määratud koguse asendatavaid asju ja 
mis kuuluvad sõnaselgelt lunastamisele isiku käsul, võib indossamendiga üle 
anda. 
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 (2) Neile dokumentidele, samuti muudele indosseeritavatele väärtpaberitele 
nagu laokirjad, varrantid, konossemendid, veokirjad, transpordikindlustuspoliisid, 
kohaldatakse vastavalt veksli indossamendi vormi, valdaja õiguste tunnustamise, 
kehtetukstunnistamise ja valdaja väljaandmiskohustuse kohta sätestatut. Sellistele 
dokumentidele ei kohaldata sätteid vekslitagasinõudeõiguse kohta sätestatut. 
 
 
 

5. peatükk. 
KAUBAVÄÄRTPABERID 

 
 

 
 § 170. Nõuded kaubaväärtpaberitele 
 
 Ladustaja või vedaja poolt väärtpaberina välja antud kaubale õigusli 
tõendaval dokumendil peab olema märgitud: 
 1) väljaandmise koht ja aeg ning väljaja allkiri; 
 2) väljaja nimi ja elukoht või asukoht; 
 3) hoiustaja või saatja nimi ja elukoht või asukoht 
 4) ladustatud või üle antud kaupade kirjeldus koguse, kvaliteedi ja 
eritunnuste järgi; 
 5) maksmisele kuuluvad või ette makstud maksed ja tasud; 
 6) kaupade kohtlemise kohta asjaosaliste vahel sõlmitud erikokkulepped; 
 7) kaubaväärtpaberi eksemplaride arv; 
 8) kaupu käsutama õigustatud isiku andmed või märge selle kohta, et 
dokument on esitaja või käskväärtpaber 
 
 
 § 171. Pandikiri 
 
 (1) Kui mitmest kaubaväärtpaberist määratakse üks pandi seadmiseks, 
tuleb see tähistada pandikirjana (varrant) ning muus osas vastama 
kaubaväärtpaberi tunnustele. 
 (2) Teistel eksemplaridel tuleb pandikirja väljaandmine ära märkida ja 
kanda sellele iga teostatud pantimine koos nõudesumma ja maksetähtpäevaga. 
 
 
 § 172. Vorminõuete tähendus 
 
 (1) Ladustatavate või vetavate kaupade kohta välja antud dokumente, mis 
ei vasta kaubaväärtpaberite seaduslikele vorminõuetele, ei loeta väärtpaberiteks, 
vaid ainult saamiskirjaks või muudeks tõendusdokumentideks. 
 (2) Ladustajate poolt välja antud dokumente, mille välja andmiseks ei ole 
antud seaduses sätestatud luba, loetakse samuti väärtpaberiteks, kui need 
vastavad seaduses sätestatud vorminõuetele.  
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