










































































































































































































































































































Eelnõu (1995) 

 
V Õ L A Õ I G U S S E A D U S  

  
 

1. osa 
Ü L D O S A 

 
1. peatükk 

ÜLDSÄTTED  
 
 
 
 § 1. Kohustise mõiste 
 
 (1) Kohustise (võlasuhte) tõttu on üks isik (võlgnik) kohustatud tegema teise isiku 
(võlausaldaja) kasuks teatava teo või hoiduma selle tegemisest, võlausaldajal on aga õigus nõuda 
võlgnikult tema kohustuse täitmist. 
 (2) Kohustise sisu ja iseloomu arvestades võib see kohustada lepingupoolt teatud viisil 
arvestama teise poole õigustega. Kohustis võib sellega ka piirduda. 
 
 
 § 2. Kohustise tekkimise alused 
 
 Kohustised tekivad lepingutest, õigusvastastest tegudest, alusetust rikastumisest ja 
muudest seaduses sätestatud alustest. 
 
 
 § 3. Naturaalkohustis 
 
 (1) Naturaalkohustis on kohustis, mille täitmist ei saa vastavalt seadusele või tehingule 
seadusele tuginedes nõuda. Naturaalkohustise täitmist saab seadusele tuginedes nõuda võlgniku 
ja võlausaldaja vahelise lepingu järgi. 
 (2) Seaduses kohustise kohta sätestatut kohaldatakse vastavalt ka naturaalkohustise 
suhtes, kui see ei lähe vastuollu naturaalkohustise olemusega. 
 
 
 § 4. Võlaõigusseaduse üldosa kohaldamine  
 
 (1) Käesolevas osas sätestatut kohaldatakse kõigile võlaõigusseaduses või teistes 
seadustes sätestatud lepingutele, samuti lepingutele, mis ei ole küll seadusega ette nähtud, kuid ei 
ole selle sisu ja mõttega vastuolus. 
 (2) Käesolevas osas sätestatut kohaldatakse õigusvastastest tegudest, alusetust 
rikastumisest ja muudest alustest tekkinud kohustistele.                                             
 (3) Kui leping vastab kahe või enama seaduses sätestatud lepingu tunnustele, 
kohaldatakse üheaegselt nende lepingute kohta seaduses sätestatut, välja arvatud sätted, mille 
üheaegne kohaldamine ei ole võimalik või mille kohaldamine oleks vastuolus lepingu olemusega. 
 (4)  Rohkem kui kahe isiku vahel sõlmitud (mitmepoolsetele) lepingutele kohaldatakse 
käesolevas seaduses lepingute kohta sätestatut, kui see ei ole vastuolus lepingu olemusega. 
 (5) Seadusest, tavast või tehingust tulenevat nõuet ei kohaldata, kui selle kohaldamine ei 
oleks asjaolusid arvestades mõistuspärasusest ja õiglusest lähtudes otstarbekas. 
 
 
 § 5. Seaduse dispositiivsus 
  
 Käesolevas seaduses sätestatust võib lepinguga kõrvale kalduda, kui seadusest või sätte 
olemusest ei tulene teisiti. 
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2. peatükk 
 

KOHUSTISE  TEKKIMINE LEPINGUST 
 
 

1. jagu 
Üldsätted 

  
 
 § 6. Lepingu mõiste 
 
 (1) Leping on kokkulepe kahe või enama isiku vahel, mille järgi pooled kohustuvad midagi 
tegema või tegemata jätma või arvestama teise poole õigusi. 
 (2) Sõlmitud leping on pooltele siduv. Lepingut saab lõpetada või muuta poolte kokkuleppel 
või lepingus või seaduses ette nähtud muul juhul. 
 (3) Kui poolte kokkuleppel sõlmiti leping teatud vormis, ei pea seda vormi lepingu 
muutmisel või lõpetamisel järgima, kui poolte tahtest ei tulene teisiti. Kui pooled nägid lepingus ette 
selle muutmise või lõpetamise teatud vormis, ei ole lepingupoolel õigust sellele tingimusele 
tugineda, kui teine pool lähtus tema teistsugust tahet väljendavast käitumisest. 
 
 
 § 7. Lepingu sõlmimine 
   
 (1) Leping sõlmitakse oferdi tegemise ja selle aktseptimisega või poolte käitumisega, millest 
tuleneb piisavalt selgelt, et pooled on jõudnud kokkuleppele. Lepingu sõlmimiseks ei või ette näha 
täiendavaid nõudeid. 
 (2) Kui vastavalt seadusele, poolte kokkuleppele või ühe poole avaldusele tuleb saavutada 
kokkulepe teatud tingimustes või sõlmida leping teatud vormis, loetakse leping sõlmituks nendes 
tingimustes kokkuleppe saavutamisega või lepingule kokku lepitud vormi andmisega. Kui leping 
tuleb sõlmida teatud vormis, tuleb selles vormis sõlmida ka kokkulepped tagatiste ja teiste 
kõrvalkohustuste kohta, kui seadusest ei tulene teisiti. 
 (3) Kirjalik leping loetakse sõlmituks nii dokumendi koostamisega, millele pooled alla 
kirjutavad, kui ka kirjade vahetamisega, millele pooled, kes neid saadavad, on alla kirjutanud.  
 (4) Leping loetakse sõlmituks aktsepti kättesaamisest oferendi poolt. Paragrahv 20 2. 
lõikes nimetatud juhtudel loetakse leping sõlmituks oferdi kättesaamisest oferdi saaja poolt. Kui 
leping sõlmitakse muul viisil kui oferdi tegemise ja selle aktseptimisega, loetakse see sõlmituks 
ajast, mil kokkuleppe saavutamine on piisavalt selge. 
 
 
 § 8. Lepingueelsed läbirääkimised 
 
 (1) Lepingueelsete läbirääkimiste pidajatele ei tulene õiguslikke tagajärgi sellest, et nad ei 
saavuta läbirääkimiste käigus kokkulepet.  
 (2) Isik, kes pidas lepingueelseid läbirääkimisi või katkestas need pahauskselt või asjaolude 
tõttu mille, eest ta vastutab, eriti kui ta astus läbirääkimistesse ilma ilmse tahteta sõlmida leping, 
vastutab sellega teisele isikule tekitatud kahju eest 
 
 
 § 9. Lahtiste tingimustega leping 
 
 (1) Pooled võivad lepingu sõlmimisel jätta tingimused lahtiseks, kavatsusega saavutada 
kokkulepe nende kohta tulevikus või jätta nende tingimuste määramine ühele lepingupoolele või 
kolmandale isikule.  
 (2) Asjaolu, et pooled ei saavuta 1. lõikes nimetatud tingimustes kokkulepet või lepingupool 
või kolmas isik ei määra tingimust, ei too kaasa lepingu kehtetust, kui ei saa eeldada poolte 
teistsugust tahet.  
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 (3) Kui pooled ei saavuta 1. lõikes nimetatud tingimustel kokkulepet või kui kolmas isik ei 
määra tingimust selleks ette nähtud aja jooksul või kui sellist aega kokku ei lepitud, kohase aja 
jooksul enne täitmise sissenõutavaks muutumist, võib kumbki lepingupool nõuda lahtiste 
tingimuste määramist kohtu poolt lähtuvalt lepingu olemusest. Kui tingimust ei määra kokku lepitud 
aja jooksul või kohase aja jooksul enne täitmise sissenõutavaks muutumist lepingupool, läheb 
tingimuse määramise õigus üle teisele poolele, kui viimane on andnud tingimuse määramiseks 
õigustatud poolele täiendava  mõistuspärase ajavahemiku, kuid viimane ei ole selle aja jooksul 
tingimust määranud. 
 (4) Kui lepingutingimuste määramine on jäetud ühele lepingupoolele või kolmandale isikule 
ja lepingust ei tulene teisiti, peab määramine vastama mõistuspärasuse nõuetele. Kui määramine 
ei vasta mõistuspärasuse nõuetele, võib nõuda selle teostamist kohtu poolt.  
 
 
 § 10. Näiline kokkulepe 
 
 Lepingu kehtetust ei too kaasa asjaolu, et pooled ei ole tegelikult kokku leppinud 
tingimuses, milles tuli kokku leppida, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles 
tingimuses kokku leppimata. 
 
 
 § 11. Tingimuste kohaldamine 
 
 Kui lepingupooled ei ole kokku leppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste 
määratlemisel olulised, kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades kohane, 
lähtudes eelkõige poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist, heast usust ja 
mõistuspärasusest. 
 
 
 § 12. Lepingu tõlgendamine 
 
 (1) Lepingu tõlgendamisel tuleb esmajoones lähtuda poolte ühisest tegelikust tahtest, mitte 
sõnade grammatilisest tähendusest. Lepingu tõlgendamise aluseks ei või olla ebaõige tähistus ega 
väljendusviis, mida pooled kasutasid eksimuse tõttu või tahtlusega varjata lepingu tegelikku 
olemust.  
 (2) Kui lepingupoolte ühist tegelikku tahet ei saa kindlaks teha, tuleb lepingut tõlgendada nii 
nagu teise lepingupoolega samasugune mõistlik isik pidi seda samadel asjaoludel mõistma. 
 (3) Lepingu tõlgendamisel tuleb arvestada kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas: 
 1) eelnevaid pooltevahelisi läbirääkimisi ja poolte käitumist; 
 2) poolte vahel kujunenud praktikat; 
 3) poolte käitumist pärast lepingu sõlmimist; 
 4) lepingu olemust ja eesmärki; 
 5) vastavas ärivaldkonnas mõistetele ja väljenditele tavaliselt antavat tähendust;  
 6) tavasid. 
 (4) Kui lepingutekst on koostatud mitmes erinevas keeles võrdse jõuga eksemplaris, 
eelistatakse nende lahknevuse korral algselt koostatud eksemplari. 
 (5) Lepingutingimust tuleb tõlgendada koos teiste lepingutingimustega, andes igaühele 
neist tähenduse, mis lähtub lepingu kui terviku tähendusest. 
 (6) Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, 
mis sobib kõige rohkem lepingu olemuse ja esemega. 
 
 
 § 13. Tahteavalduste ja muu käitumise tõlgendamine 
  
 (1) Ühe lepingupoole tahteavaldusi ja muud käitumist tuleb tõlgendada vastavalt tema 
tahtele, kui teine pool seda tahet teadis või pidi teadma. 
 (2) Tahteavalduse ja muu käitumise tõlgendamisel kohaldatakse § 12 2 ja 3. lõikes 
sätestatut. 
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 § 14. Mõistuspärasus 
 
 Käesolevas seaduses tuleb mõistuspärasuse üle otsustada lähtudes sellest, mida isikud, 
kes tegutsevad heas usus ja samas olukorras kui pooled, loeksid mõistuspäraseks. Eriti tuleb selle 
määramisel, mis on mõistuspärane, arvesse võtta juhtumi asjaolusid ja puudutatud majandusharu 
või kutseala tavasid ja praktikat. 
 
 
 § 15. Omistatav teadmine ja tahtlus 
 
 (1) Pool loetakse asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta 
pidi seda teadma või ette nägema, kui mistahes isik, kelle eest ta vastutas, teadis asjaolust või 
nägi seda ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema, välja arvatud juhul, kui see isik ei 
olnud seotud lepingu sõlmimise või täitmisega. 
 (2) Poolt koheldakse kui tahtlikult või raske hooletusega või vastuolus hea usuga tegutsejat, 
kui nii käitus isik, kellele ta usaldas täitmise või kes täitis tema nõusolekul. 
 
 
 § 16. Poolte kohustused 
  
 (1) Poolte lepingulised kohustused võivad lepingus olla väljendatud otseselt või tuleneda:  
 1) lepingu olemusest ja eesmärgist; 
 2) poolte vahel väljakujunenud  praktikast ja tavadest; 
 3) heast usust; 
 4) mõistuspärasusest. 
 (2) Iga lepingupool peab tegema teise poolega koostööd, kui niisugune koostöö on 
eelduseks kohustuste täitmisele teise poole poolt. 
 
 
 § 17. Kohustus saavutada tulemus või teha suurim võimalik pingutus 
 
 (1) Kui lepingupoolel on kohustus saavutada teatud tulemus, peab see pool niisuguse 
tulemuse saavutama. 
 (2) Kui lepingupoolel on kohustus teha suurim võimalik pingutus teo tegemisel, peab see 
pool tegema niisuguseid pingutusi nagu teeks samasugune mõistlik isik samadel asjaoludel. 
 (3) Et teha kindlaks määra, milles lepingupoole kohustus suurimaks võimalikuks 
pingutuseks teo tegemisel või teatud tulemuse saavutamisel, tuleb muude asjaolude hulgas 
arvestada: 
 1) kohustuse lepingus väljendamise viisi; 
 2) lepingutingimusi, eriti lepingu hinda; 
 3) oodatud tulemuse saavutamises tavaliselt sisalduvat riski astet; 
 4) teise poole võimalust mõjutada kohustuse täitmist. 
 
 
 § 18. Hinna määramine 
 
 (1) Majandus- või kutsealase tegevuse raames sõlmitud lepingute puhul eeldatakse nende 
tasulisust.  
 (2) Kui tasu ega selle kindlaksmääramise meetodit ei ole kindlaks määratud ega tulene ka 
asjaoludest, tuleb maksta lepingu sõlmimise ajal lepingu täitmise kohas seda liiki lepinguliste 
kohustuste täitmise eest tavaliselt tasutav hind, selle puudumisel vastavalt asjaoludele kohane 
hind. 
 (3) Kui hind tuleb määrata lähtuvalt välistest teguritest, mida ei ole või ei ole enam olemas 
või mis ei ole enam kättesaadavad, lähtutakse lähimast sarnasest tegurist. 
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 § 19. Tavad ja praktika  
 
 (1) Pooled on oma majandus- või kutsealase tegevuse raames sõlmitud lepingutes 
kohustatud järgima iga tava, milles nad on kokku leppinud ja praktikat, mis nad on omavahelistes 
suhetes loonud, välja arvatud juhul, kui tava või praktika kohaldamine ei vasta mõistuspärasuse 
nõuetele. 
 (2) Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, on nad seotud tavadega, mida isikud, kes seda 
liiki lepinguid vastavas ärialas sõlmivad, tunnevad ja reeglina arvestavad, välja arvatud juhul kui 
sellise tava kohaldamine on õigusvastane või ei ole mõistuspärane. 
 
  
 § 20. Tahteavalduste teatavakstegemine 
 
 (1) Ofert, aktsept või muu tahteavaldus loetakse tehtuks, kui see on kas suuliselt või muul 
viisil isiklikult  teatavaks tehtud või toimetatud tahteavalduse saaja tema elu- või asukohta või 
postiaadressile nii, et ta võis seda täpsustada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti.  
Tahteavalduse väljendamisest või edastamisest tulenev eksimus loetakse taheavalduse tegija 
eksimuseks. 
 (2) Kui üks pool annab vastavalt käesolevale seadusele teate teisele poolele teise täitmata 
jätmise tõttu või seepärast, et esimene pool võis niisugust täitmata jätmist mõistuspäraselt oodata, 
ja teade on kohaselt ära saadetud või antud, ei mõjuta viivitus või eksimus teate edasitoimetamisel 
või selle mitte kohalejõudmine teate kehtivust. Teade loetakse tehtuks arvates ajast, mil see oleks 
jõudnud kohale normaalsetel asjaoludel. 
 (3) Käesoleva paragrahvi tähenduses on “teade” ka tahteavaldus, nõue või muu 
suhtlemisviis. 
 
 
 § 21. Ofert  
 
 (1) Lepingu sõlmimise ettepanek on ofert, kui see on piisavalt määratletud ja väljendab 
oferendi tahet olla aktseptimise korral seotud.  
 (2) Lepingu sõlmimise ettepaneku tegija (oferent) ei ole oma ettepanekuga seotud, kui ta 
väljendab  oma mitteseotust oferdiga otseselt või kui see tuleneb lepingu olemusest või 
asjaoludest. 
 (3) Ettepanekut, mis ei ole suunatud ühele või mitmele määratletud isikule, loetakse 
ettepanekuks teha ofert, kui ettepaneku tegija ei ole selgesti väljendanud vastupidist (hinnakirjade, 
tariifide, prospektide, kataloogide jms. saatmine). 
  
 
 § 22. Ofert, milles vastamise tähtaeg on ära määratud 
 
 (1) Kui ofert on tehtud vastamise tähtaja määramisega, on oferent oferdiga seotud selle 
tähtaja lõpuni. Oferent ei ole oferdiga seotud, kui aktsept ei jõua temani vastamise tähtaja kestel. 
 (2) Oferendi poolt telegrammis või kirjas määratud vastamise tähtaeg hakkab kulgema 
telegrammi üleandmisega ärasaatmiseks või kirjas näidatud kuupäevaga. Kui kirjas ei ole 
kuupäeva märgitud, hakkab vastamise tähtaeg kulgema ümbrikul märgitud kuupäevaga. Oferendi 
poolt telefoniga, teleksiga või muu hetkesidevahendiga määratud vastamise tähtaeg hakkab 
kulgema oferdi jõudmisest saajani. 
 
 
 § 23. Ofert, milles vastamise tähtaeg on määramata 
  
 (1) Kui ofert on tehtud kohalviibijate vahel vastamise tähtaega määramata ja  kui seda ei 
võeta viivitamata vastu, loetakse, et oferent ei ole oferdiga seotud, kui asjaoludest ei tulene teisiti. 
Eelmises lauses sätestatut kohaldatakse ka siis, kui ofert tehakse telefoni, teleksi või muu 
hetkesidevahendiga. 
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 (2) Kui ofert on tehtud eemalviibijate vahel vastamise tähtaega määramata, loetakse 
oferent sellega seotuks aktsepti kättesaamiseks tavaliselt vajaliku aja jooksul, arvestades tehingu 
asjaolusid, kaasa arvatud oferendi poolt valitud sidevahendi kiirust. Oferent võib eeldada, et tema 
ofert saadi kätte õigeaegselt.  
 
 
 § 24. Oferdi lõppemine 
 
 (1) Ofert lõpeb, kui oferent on kätte saanud teate oferdi tagasilükkamisest või kui oferti ei 
ole õigeaegselt aktseptitud. 
 (2) Ofert ei lõpe, kui oferent muutub enne aktsepti kättesaamist teovõimetuks või sureb, kui 
ei saa eeldadada oferendi teistsugust tahet. 
 
 
 § 25. Oferdi tagasivõtmine  
 
 Kui isik, kellele ofert oli tehtud, sai teate selle tagasivõtmise kohta kätte enne oferti või 
oferdiga üheaegselt, loetakse ofert tagasivõetuks. 
 
 
 § 26. Aktsept 
  
 (1) Nõusolek sõlmida leping (aktsept) võib olla väljendatud otseses avalduses või muu 
käitumisena.  
 (2) Vaikimist või tegevusetusetust võib aktseptiks lugeda üksnes juhul, kui see tuleneb  
pooltevahelistest kokkulepetest, nendevahelisest praktikast või nende poolt kokkulepitud või nende 
ärivaldkonnas kehtivatest tavadest . 
 (3) Kui oferent, kellele aktsept oli tehtud, sai teate selle tagasivõtmise kohta kätte enne 
aktsepti või aktseptiga üheaegselt, loetakse aktsept tagasivõetuks. 
 
 
 § 27. Nõusolek sõlmida leping teistsugustel tingimustel  
 
 (1) Vastus oferdile, mis sisaldab oferdiga võrreldes olulisi täiendusi, piiranguid või 
muudatusi, on oferdi tagasilükkamine ja samal ajal uus ofert (vastuofert). 
 (2) Kui vastus sisaldab ebaolulisi täiendusi, piiranguid või muudatusi, on vastus aktsept, kui 
oferent ei teata viivitamata, et ta ei ole nendega nõus. Kui oferent ei teata oma mittenõustumisest, 
muutuvad oferdi tingimused koos aktseptis sisalduvate muudatustega lepingu sisuks. 
 (3) Kui vastuolu oferdi ja aktsepti vahel on tekkinud poolte viitamisega oma 
standardtingimustele, kohaldatakse §-s 37 sätestatut. 
 
 
 § 28. Hilinenud aktsept 
 
 (1) Kui aktsept saabub oferendini hilinemisega, võib ta lugeda selle õigeaegselt saabunuks,  
kui ta teatab sellest viivitamata teisele poolele. 
 (2) Kui hilinemisega saadud aktseptist ilmselt nähtub, et vastus oli välja saadetud nii, et see 
oleks tavalise edasitoimetamise korral õigeaegselt oferendini jõudnud, loetakse see hilinenuks 
ainult siis, kui oferent teisele poolele aktsepti hilinemisest viivitamata teatab. Sel juhul loetakse 
hilinemisega saadud aktsept uueks oferdiks.  
 
 
 § 29. Kinnituskiri 
 
 (1) Kui üks lepingupool saadab teisele kohase aja kestel pärast lepingu sõlmimist lepingu 
sisu kinnitamise eesmärgil kirjaliku dokumendi (kinnituskiri), milles sisalduvad tingimused erinevad 
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mitteoluliselt varem kokku lepituist või täiendavad neid mitteolulisest, muutuvad need lepingu 
tingimusteks, kui teine pool viivitamata ei teata, et ta ei ole nendega nõus.   
 (2) Kui kinnituskirja saatja teadis või pidi teadma, et lepingut ei sõlmitud või ei tehtud seda 
kinnituskirjas näidatud sisuga või kui kinnituskirja sisu erineb kokkulepitust niivõrd, et ta ei võinud 
arvestada, et teine pool kinnituskirja sisuga nõustub, 1. lõikes sätestatut ei kohaldata. 
 (3) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse ainult mõlema lepingupoole majandus- 
või kutsealase tegevuse raames sõlmitud lepingutele. 
 
 
 § 30. Eelleping 
 
 (1) Eelleping on kokkulepe, millega pooled kohustuvad  tulevikus sõlmima lepingu 
(põhileping) eellepingus kokku lepitud tingimustel. 
 (2) Kui põhilepingule on kehtestatud kindel vorm, mille järgimise eesmärgiks on ühe või 
mõlema lepingupoole kaitse, peab ka eelleping olema sõlmitud samas vormis.  
 (3) Eelleping kohustab pooli põhilepingu sõlmimiseks. Kui üks pool keeldub põhilepingu 
sõlmimisest, võib teine pool nõuda temalt täitmist või tekitatud kahju hüvitamist vastavalt §-le 90, 
välja arvatud juhul, kui põhilepingu sõlmimisest keeldunud poolel oleks vastavalt §-le 105 olnud 
õigus põhilepingust taganeda, kui ta hüvitab sellega tekitatud kahju vastavalt § 105 4. lõikele.  
 
 
 § 31. Konfidentsiaalsuse kohustus 
 
 (1) Kui lepingueelsete läbirääkimiste käigus avaldati teavet kui konfidentsiaalset, ei tohi 
teavet saanud lepingupool seda avalikustada ega kasutada seda pahauskselt oma huvides, 
olenemata sellest, kas leping sõlmitakse või mitte. 
 (2) Konfidentsiaalsuse kohustuse rikkumisel võib kahjustatud pool lisaks kahju hüvitamisele 
nõuda ka konfidentsiaalse teabe kasutamisest saadud tulu, kui see on vastavalt asjaoludele 
kohane.  
 
 
 § 32. Algne täitmise võimatus 
 
 Lepingu kehtivust ei mõjuta üksnes asjaolu, et lepingu sõlmimise ajal oli selle täitmine 
võimatu või lepingupoolel ei olnud lepingu sõlmimise ajal õigust käsutada lepingu esemeks olevat 
vara.  
 
 
 § 33. Leping kolmanda isiku pärandi kohta 
 
 (1) Elava kolmanda isiku pärandi, samuti sundosa või testamentaarse annaku kohta 
sõlmitud leping on tühine.  
 (2) Esimeses lõikes sätestatut ei kohaldata lepingule, mille sõlmivad tulevased 
seadusjärgsed pärijad nende pärandiosa või sundosa kohta. Selline leping tuleb notariaalselt 
tõestada.  

 
 

2. jagu 
Standardtingimused 

 
 
 
 § 34. Standardtingimused lepingutes 
 
 (1) Standardtingimused on lepingutes korduvaks kasutamiseks eelnevalt ette valmistatud 
lepingutingimused, mis üks lepingupool (kasutaja) teisele lepingupoolele lepingu sõlmimisel esitab 
ning mida ei ole lepingu sõlmimisel poolte vahel eraldi läbi arutatud.  
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  (2) Standardtingimused võivad sisalduda lepingudokumendis või olla eraldiseisvaks 
lepinguosaks. Standardtingimuste puhul ei ole oluline, milline on nende ulatus, esitusviis või 
lepingu sõlmimise vorm. 
. (3) Standardingimustel sõlmitavatele lepingutele laienevad lepingute sõlmimise üldsätted, 
kui käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti. 
 (4) Käeolevas jaos sätestatut ei kohaldata lepingutele töö-, pärimis- ja perekonnaõiguse 
valdkonnas ning lepingutele äriühingute asutamiseks ja nende tegevuse korraldamiseks. 
 
 
 § 35. Standardtingimused lepingu osana 
 
 (1) Standardtingimused loetakse lepingu osaks ainult siis, kui nende kasutaja enne lepingu 
sõlmimist või sõlmimise ajal:  
 1) neile selgesti viitab, välja arvatud siis, kui lepingu sõlmimise viisist tulenevalt võib nende 
olemasolu eeldada ja 
 2) annab teisele lepingupoolele võimaluse nende sisust teada saada või  3) teine 
lepingupool on standardtingimuste kohaldamisega mistahes viisil nõustunud. 
 (2) Lepingupooled võivad 1. lõikes sätestatud nõudeid järgides eelnevalt kokku leppida 
standardtingimuste kehtivuse teatud tehingute liigile. 
 (3) Lepingu osaks ei loeta standardtingimusi, mille sisu, keel või esitusviis on niivõrd üllatav 
või arusaamatu, et teine pool ei võinud neid mõistuspäraselt oodata või pingutuseta mõista, välja 
arvatud juhul, kui ta on tingimusi selgelt aktsepteerinud.  
 
 
 § 36. Individuaalkokkulepped ja standardtingimused 
 
 Standardtingimuse sisulise vastuolu korral poolte poolt individuaalselt kokkulepituga kehtib 
viimane. 
 
 
 § 37. Standardtingimuste tõlgendamine 
 
 (1) Standardtingimusi tuleb tõlgendada nii nagu teise lepingupoolega samasugune mõistlik 
isik neid samadel asjaoludel mõistma pidi. 
 (2) Kahtluse korral tõlgendatakse standardtingimusi kasutaja kahjuks.  (3) Tühistele 
tingimustele ei või tõlgendamisega anda seadusega lubatud sisu. Tingimuse ühe osa tühisuse 
korral jääb tingimus muus osas kehtima, kui tingimust saab jagada mitmeks üksteisest sõltumatuks 
osaks.  
  
 
 § 38. Standardtingimuste vasturääkivus 
 
 (1) Kui mõlemad lepingupooled viitavad lepingu sõlmimisel oma standardtingimustele, 
loetakse leping sõlmituks tingimustel, mis ei ole omavahel vastuolus. Vastuolus olevate tingimuste 
asemel kohaldatakse seaduses vastava lepingu kohta sätestatut. 
 (2) Esimeses lõikes sätestatut ei kohaldata, kui üks lepingupool väljendab väljaspool 
standardtingimusi eelnevalt või viivitamata hiljem selgelt, et ta ei pea end sellise lepinguga 
seotuks. Isikul ei ole seda õigust, kui ta on lepingu täielikult või  osaliselt täitnud või teise 
lepingupoole täitmise vastu võtnud. 
 
 
 § 39. Lepingu kehtivus  
 
 Kui standardtingimused on kehtetud või neid ei loeta lepingu osaks, kehtib leping muus 
osas, kui võib eeldada, et pooled oleks lepingu sõlminud ka ilma kehtetute või lepingu osaks 
mitteloetud standardtingimusteta. Nende tingimuste asemel kohaldatakse seaduses vastava 
lepingu kohta sätestatut. 
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 § 40. Standardtingimuste kehtetus 
 
 (1) Standardtingimus on tühine niivõrd, kui see kahjustab teist lepingupoolt 
ebamõistuspäraselt või ei vasta headele kommetele, arvestades lepingu olemust, sisu, sõlmimise 
viisi, poolte huvisid ja teisi olulisi asjaolusid.   
 (2) Ebamõistuspärast kahjustamist tuleb kahtluse korral eeldada, kui tingimus ei ole 
kooskõlas vastava seaduse, millest kõrvale kaldutakse, oluliste põhimõtetega või piirab lepingu 
olemusest tulenevaid õigusi ja kohustusi nii, et see ohustab lepingu eesmärgi saavutamist. 
 
 
 § 41. Rahvusvaheline kehtivus 
 
 Käesolevas jaos sätestatut kohaldatakse kasutaja ja teise poole vahelistele lepingutele, kui 
viimane on füüsiline isik, kes ei sõlminud lepingut oma majandus- või kutsealase tegevuse raames 
ja kelle elukoht on Eestis, ka siis, kui kasutaja elu- või asukoht ei ole Eestis. 
 
 
 
 

3. jagu 
Koduukselepingud 

 
 
 
 § 42. Koduukselepingu mõiste 
 
 Koduukseleping on leping, mille puhul ofert või ettepanek astuda läbirääkimistesse  lepingu 
sõlmimiseks tehakse füüsilisele isikule, kes ei sõlmi lepingut oma majandus- või kutsealase 
tegevuse raames(tarbijale):  
  1) tema töökohas, eluruumides või nende vahetus läheduses; 
 2) avalikus liiklusvahendis, avalikul tänaval või muus sarnases kohas; 
 3) reklaami eesmärgil korraldatud vabaajaüritusel. 
 
 
 § 43. Kohaldamine 
 
 (1) Käesolevas jaos sätestatut kohaldatakse lepingutele vallasasjade ja teenuste kohta, mis 
on määratud tarbija isiklikuks või perekondlikuks kasutamiseks, kui: 
 1) vallasasjade või teenuste pakkuja tegutseb oma majandus- või kutsealase tegevuse 
raames ja 
 2) lepingusummat ei tasuta lepingu sõlmimisel või see tasutakse lepingu sõlmimise ajal ja 
lepingusumma ületab 300 krooni. 
 (2) Käesolevas jaos sätestatut ei kohaldata kindlustuslepingutele. 
 (3) Koduukselepingutele laienevad lepingute sõlmimise üldsätted, kui käesolevas jaos ei 
ole sätestatud teisiti. 
 (4) Kui koduukseleping vastab ka tarbijakrediidilepingule sätestatud nõuetele, kohaldatakse 
tarbijakrediidilepingule sätestatut. 
 (5) Käesolevas jaos sätestatust tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on tühised. 
 
 
 § 44. Tühistamise õigus 
 
 (1) Tarbija võib tühistada §-s 43 sätestatud tingmustel tehtud oferdi või aktsepti. 
 (2) Tarbijal ei ole oferdi või aktsepti tühistamise õigust, kui ta soovis lepingulisi läbirääkimisi 
selgesõnaliselt või tegi oferdi või andis aktsepti turul või messil. 



Eelnõu (1995) 

 
 
 § 45. Tarbija informeerimine tühistamise õigusest 
 
 (1) Vallasasjade või teenuste pakkuja peab andma tarbijale kirjaliku selgituse 
tühistamisõiguse ning tühistamise vormi ja tähtaja kohta, näidates ära selles oma nime ja aadressi.  
 (2) Esimeses lõikes nimetatud andmeid sisaldav selgitus peab olema kuupäevastatud, 
võimaldama lepingu identifitseerimist ja olema tarbijale selliselt üle antud, et viimane oma õigustest 
aru saaks.  
 (3) Selgituse kättesaamise aja tõendamise kohustus lasub vallasjade või teenuste pakkujal. 
 
       
 § 46. Tühistamise vorm ja tähtaeg  
 
 (1) Tarbija peab oma oferdi või aktsepti tühistamiseks sellest vallasasjade või teenuste 
pakkujale kirjalikult teatama. 
 (2) Tarbija võib tühistamisõigust kasutada 7 päeva jooksul peale oferdi tegemist või aktsepti 
andmist ja §-s 45 nimetatud selgituse saamist.  Tühistamisõiguse tähtaegseks kasutamiseks piisab 
tühistamisteate ärasaatmisest 7. päeval. 
 (3) Kui tarbijale selgitust ei anta, võib ta tühistamisõigust kasutada ühe kuu jooksul peale 
lepingu täielikku täitmist. 
 
 
 § 47. Tühistamise tagajärjed 
 
 (1) Kui tarbija tühistab oferdi või aktsepti, peavad mõlemad pooled lepingu järgi saadu 
tagastama.  
 (2) Kui tarbija on asja kasutanud, peab ta maksma vallasasjade pakkujale asja kasutamise 
eest kohase tasu. 
 (3) Kui pakkuja tegi kliendile teenusesoorituse, tuleb selle väärtus hüvitada, kuivõrd sellel 
on harilik turuväärtus. 
 (4) Kui tarbijale lepingu järgi üleantud asi on halvenenud või kui seda ei saa hävimise tõttu 
või muul põhjusel pakkujale tagastada, peab tarbija pakkujale hüvitama asja väärtuse vähenemise 
või asja väärtuse, kui asja halvenemine või tagastamise võimatus põhjustati asja kasutamisega 
tarbija poolt. Kui tarbija põhjustas asja tagastamise võimatuse või halvenemise tahtlikult või 
hoolimatult, peab ta hüvitama ka asja väärtust ületava kahju.   

 
 
 
 

3. peatükk 
 

ISIKUTE PALJUSUS KOHUSTISES 
 

 
1. jagu. 

Võlgnike paljusus 
 

 
 
 § 48. Osakohustus 
  
 (1) Kui mitu isikut võlgnevad ühe ja sama jagatava kohustuse täitmise, peavad nad täitma 
kohustuse võrdsetes osades, kui seadusest või tehingust ei tulene teisiti. 
 (2) Võlgniku ja võlausaldaja vahelises lepingus võib ette näha, et võla ülekandmisel kahele 
või enamale isikule vastutavad need ebavõrdsetes osades vöi solidaarselt.  
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 § 49. Solidaarvõlgnikud 
 
 (1) Kui mitu isikut (solidaarvõlgnikud) võlgnevad ühe ja sama jagamatu kohustuse täitmise, 
on igaüks neist kohustatud täitma kogu nõude ja võlausaldaja võib nõuda täitmist täielikult või 
osaliselt nii kõikidelt võlgnikelt ühiselt kui ka igaühelt neist eraldi. Solidaarne kohustus tekib ka siis, 
kui see on ette nähtud seaduse või tehinguga.Kui mitu isikut võlgnevad jagamatu soorituse, mida 
võlausaldaja võib nõuda ainult kõigilt võlgnikelt ühiselt, on nad ühised võlgnikud.  
 (2) Solidaarse kohustuse täitmine täielikult ühe võlgniku poolt vabastab ülejäänud võlgnikud 
täitmisest võlausaldajale. Kohustuse osalisel täitmisel ei kaota võlausaldaja õigust esitada 
ülejäänud kohustuse täitmise nõuet.  
 (3) Ülejäänud võlgnikud vabastab täitmisest võlausaldajale ka täitmise asendamine, 
deponeerimine või tasaarvestus ühe võlgniku poolt. Iga solidaarvõlgnik võib tasaarvestamiseks 
esitada ainult talle kuuluva nõude. 
 
 
 § 50. Nõudest loobumine 
 
 (1) Kui võlausaldaja on loobunud nõudest solidaarvõlgniku vastu, ei vabane teised 
solidaarvõlgnikud kohustuse täitmisest täies ulatuses. Teistel võlgnikel jääb solidaarsest 
kohustusest vabastatud võlgniku vastu regressiõigus alles, välja arvatud juhul kui võlausaldaja 
vähendab oma nõuet regressiõiguse ulatuses.  
 (2) Kui võlausaldaja on loobunud nõudest ühe solidaarvõlgniku vastu, vabanevad 
kohustusest ka teised võlgnikud, kui loobumisega lõpetatakse kogu kohustus. Igal 
solidaarvõlgnikul on õigus aktseptida teise solidaarvõlgniku nimel võlausaldaja poolt tehtud 
ettepanekut loobuda tasuta oma nõudest, kui loobumine laieneb ka teistele solidaarvõlgnikele. 
  
 
 § 51. Vastuväited 
 
 (1) Solidaarse kohustuse korral võib võlgnik esitada võlausaldaja nõudele vastuväiteid, mis 
tulenevad tema isiklikust suhtest võlausaldajaga või solidaarsest kohustusest. Kui õigusvastasest 
teost tuleneva solidaarse kahju hüvitamise kohustuse korral võib üks solidaarvõlgnik esitada 
vastuväiteid oma vastutuse aluse või suuruse osas, väheneb võlausaldaja kahju hüvitamise nõue 
teiste solidaarvõlgnike vastu suuruses, miles see solidaarvõlgnik oleks kohustatud solidaarvõlgnike 
omavahelises suhtes.  
 (2) Kui solidaarvõlgnik ei esita võlausaldaja nõudele vastuväiteid, mis kuuluvad 
solidaarvõlgnikele ühiselt, vastutab ta teistele solidaarvõlgnikele sellega tekitatud kahju eest. Oma 
vastutuse piiratust või välistatust, mida ta võiks esitada vastuväitena võlausaldaja vastu, ei või ta 
esitada teiste solidaarvõlgnike vastu. 
 (3) Võlausaldaja viivitus ühe solidaarvõlgniku suhtes kehtib ka teiste solidaarvõlgnike 
suhtes. 
 (4) Võlausaldaja poolt ühe võlgniku suhtes täitmise tähtpäeva edasilükkamine laieneb ka 
teistele solidaarvõlgnikele, kui võlausaldaja tahtest ei tulene teisiti. 
 
 
 § 52. Kohustuse täitmatajätmine 
 
 (1) Solidaarvõlgniku poolt kohustuse täitmatajätmise eest teised solidaarvõlgnikud ei 
vastuta, kui ei ole teisiti kokku lepitud. 
 (2) Solidaarvõlgniku viivituse tagajärgede eest teised solidaarvõlgnikud ei vastuta.                                 
 
 
 § 53. Solidaarvõlgnike omavahelised suhted 
 
 (1) Solidaarkohustuse täitnud võlgnikule läheb üle võlausaldaja nõue ülejäänud võlgnike 
vastu võrdsetes osades, välja arvatud temale endale langev osa, kui seaduses või lepinguga ei ole 
ette nähtud teisiti.  
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 (2) Solidaarvõlgnik võib teistelt solidaarvõlgnikelt vastavalt neile langevatele osadele nõuda 
tema poolt täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. 
 (3) Kui solidaarne kohustus seisneb muus kui raha maksmises, võib kohustuse täitnud 
solidaarvõlgnik nõuda teistelt solidaarvõlgnikelt  samaväärset rahalist hüvitust. 
 (4) Ühe solidaarvõlgniku poolt solidaarse kohustuse täitnud võlgnikule tasumata jäänud osa 
kannavad võrdsetes osades tema ja ülejäänud solidaarvõlgnikud, kellele läheb üle nõue tasumata 
jätnud solidaarvõlgniku vastu. 
 (5) Esimest lõikest tulenev solidaarvõlgniku nõue teiste solidaarvõlgnike vastu aegub 
võlausaldaja nõude aegumistähtaja jooksul, kuid mitte enne 6 kuu möödumist päevast, millal 
solidaarvõlgnik täitis kohustuse või võlausaldaja esitas solidaarvõlgniku vastu hagi. 
Solidaarkohustuse täitnud võlgnik ei või esitada 1. lõikes nimetatud nõuet teiste solidaarvõlgnike 
vastu, kui nõue oli täitmise või hagi esitamise ajaks aegunud, kui solidaarvõlgnikud ei ole kokku 
leppinud teisiti. Koos nõudega aeguvad ka 2. lõikest tulenev kulutuste hüvitamise nõue, samuti 
võimalikud nõuded volituseta võõraste asjade ajamisest ja alusetust rikastumisest. 
 (6) Võlausaldaja vastutab teiste solidaarvõlgnike ees, kui ta parandab ühe solidaarvõlgniku 
seisundit teiste solidaarvõlgnike kahjuks. 
 
 

2. jagu. 
 

Võlausaldajate paljusus 
 
 
 § 54. Osanõue 
  
 Kui ühe ja sama jagatava kohustuse täitmine võlgnetakse mitmele isikule, on igaühel neist 
õigus nõuda täitmist võrdses osas, kui seadusest või tehingust ei tulene teisiti. 
  
 
 § 55. Solidaarvõlausaldajad 
 
 (1) Kui kohustuse täitmine võlgnetakse seadusest, tehingust või kohustise olemusest 
tulenevalt mitmele isikule  selliselt, et igaüks neist võib nõuda kohustuse täielikku täitmist, loetakse 
need isikud solidaarvõlausaldajateks. 
 (2) Võlgnikul on õigus valida, kellele mitmest solidaarvõlausaldajast oma kohustus täita. 
Kohustuse täielik täitmine ühele solidaarvõlausaldajale vabastab võlgniku täitmisest ülejäänud 
solidaarvõlausaldajatele.  
 (3) Kui ühe solidaarvõlausaldaja poolt on esitatud hagi võlgniku vastu, ei ole võlgnikul 
õigust täita kohustus teistele võlausaldajatele ja selline täitmine ei vabasta teda kohustusest 
hageja vastu. 
 
 
 § 56. Asjaolude muutumine ja vastuväited 
 
 (1) Ühe solidaarvõlausaldaja viivitus võlgniku suhtes kehtib ka teiste solidaarvõlausaldajate 
suhtes. 
 (2) Kui ühe solidaarvõlausaldaja isikus langevad kokku võlgnik ja võlausaldaja, lõpevad 
teiste solidaarvõlausaldajate õigused senise võlgniku suhtes. 
 (3) Nõudest loobumine ühe solidaavõlausaldaja poolt või selle loovutamine teisele isikule ei 
piira teiste võlausaldajate õigusi. 
 (4) Muudele vastuväidetele kohaldatakse vastavalt §-des 49 3. lõikes ja 51 1. ja 2. lõikes 
sätestatut.  
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 § 57. Solidaarvõlausaldajate omavahelised suhted 
 
 Võlgnikult täitmise vastu võtnud solidaarvõlausaldaja peab tasuma teistele võlausaldajatele 
neile kuuluvad osad. Kui solidaarvõlausaldajate omavahelistest suhetest ei tulene teisiti, on 
solidaarvõlausaldajatel õigus täitmisele võrdsetes osades. 
 
 
 § 58. Ühised võlausaldajad 
 
 (1) Kui ühe ja sama jagamatu kohustuse täitmine võlgnetakse mitmele isikule, võib võlgnik 
täita kohustuse ainult kõigile võlausaldajatele ühiselt, kui tegemist ei ole solidaarvõlausaldajatega 
(§ 55). 

  (2) Ühistest võlausaldajatest võib igaüks nõuda täitmist või võlgnetava eseme 
deponeerimist ainult kõigile võlausaldajatele ühiselt. Muud asjaolud, mis puudutavad ainult ühte 
võlausaldajat, ei kehti teiste võlausaldajate suhtes. 
 (3) Kui mitu võlausaldajat võib täitmist nõuda ainult ühiselt, võib võlgnik kahtluse korral täita 
ainult kõigile võlausaldajale ühiselt. Võlausaldajad võivad volitada ühe endi seast täitmise 
vastuvõtmiseks. 
 
 
 
 

4. peatükk 
KOHUSTISE TÄITMINE JA TÄITMATAJÄTMISE ÕIGUSLIKUD TAGAJÄRJED 

 
 

1. jagu 
Kohustise täitmine 

 
 
 § 59. Kohustuse täitmise nõuetekohasus 
 
 (1) Kohustus tuleb täita vastavalt lepingu või seaduse sätetele, viimaste puudumise korral 
aga vastavalt tavaliselt esitatavatele nõuetele.  
 (2) Täitmine loetakse nõuetekohaseks juhul, kui see on teostatud õigel ajal, õiges kohas ja 
õigel viisil õigele isikule.  
 (3) Kohustuse täitmine peab toimuma heas usus, mõistuspäraselt ja arvestades 
käibetavasid.  
 (4) Kui täitmise kvaliteet ei ole lepingus määratud ega tulene sellest, peab pool pakkuma 
täitmist asjaolusid arvestades mõistuspärase ja mitte väiksema kui keskmise kvaliteediga. 
 (5) Nõuetekohaselt täidetud kohustis lõpeb täitmisega vastavalt §-le 152. 
 
 
 § 60. Kohustise täitmine kolmanda isiku poolt 
 
 (1) Kui võlgnik ei pea kohustust seadusest, tehingust või kohustuse olemusest lähtuvalt 
täitma isiklikult, võib kohustuse osaliselt või täielikult täita kolmas isik. Võlgniku nõusolek täitmiseks 
kolmanda isiku poolt ei ole vajalik. Nõude rahuldamine võib toimuda ka deponeerimise või 
tasaarvestusega.  
 (2) Võlausaldaja võib keelduda kolmanda isiku täitmise vastuvõtmisest, kui võlgnik vaidleb 
sellisele täitmisele vastu, välja arvatud juhul, kui kolmandal isikul on täitmise vastu seaduslik huvi.
  
 (3) Kui kolmas isik võlausaldaja nõude rahuldab, läheb nõue koos kõrvalkohustuste ja 
tagatistega talle üle, kui ta on võlgnikule täitmisest teatanud. Kui võlgnik vaidleb sellisele täitmisele, 
loetakse, et nõue ei ole üle läinud. Nõude osalisel rahuldamisel kolmanda isiku poolt  ja nõude 
ülemineku korral kolmandale isikule jääb võlausaldajale täitmata jäänud nõude osa rahuldamise 
eelisõigus, samuti eelisjärjekoht kõrvalkohustustele ja tagatistele. 
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 (4) Kui kolmas isik rahuldab võlausaldaja nõude selleks, et vältida sundtäitmist võlgniku 
esemesse, millele kolmandal isikul on õigus, mis sundtäitmisega lõpeks, ei või võlgnik täitmisele 
kolmanda isiku poolt vastu vaielda. 
 
 
 § 61. Kohustuse täitmine teovõimetule võlausaldajale 
 
 Kui kohustus on täidetud teovõimetule võlausaldajale, loetakse täitmine kehtivaks, kui 
täitmine läks teovõimetu võlausaldaja kasuks või tema seadusliku esindaja kontrolli alla. 
 
 
 § 62. Kohustuse täitmine vastuvõtuks mitteõigustatud isikule 
 
 (1) Kui kohustus on täidetud isikule, kes ei ole võlausaldaja, loetakse täitmine kehtivaks, kui 
see oli tehtud võlausaldaja nõusolekul või kui see tema poolt hiljem heaks kiideti või kui ta sai 
sellest kasu. 
 (2) Täitmise korral isikule, kes ei ole võlausaldaja, 1. lõikes nimetatud nõusoleku või 
heakskiidu puudumise korral, samuti juhul, kui kohustus on täidetud võlausaldajale, kellel ei ole 
oma nõude käsutamise õigust sundtäitmise või pankroti tõttu, ei loeta täitmist kehtivaks ja võlgnik 
võib nõuda üleantu tagastamist vastavalt alusetu rikastumise sätetele. 
 
 
 § 63. Liigitunnustega asjad 
 
 (1) Kui võlgnetav asi või asjad on määratud liigitunnustega, peab võlgnik kohustuse täitma 
keskmist liiki ja omadustega asjaga.  
 (2) Kui võlgnik on 1. lõikes nimetatud kohustuse täitmiseks kõik omapoolse teinud, piirdub 
kohustus individualiseeritud asjaga. 
 
 
 § 64. Täitmise aeg 
  
 (1) Kui kohustuse täitmise tähtpäev on kindlaks määratud või tuleneb kohustise olemusest, 
tuleb kohustus täita selleks tähtpäevaks. Võlausaldaja ei või nõuda täitmist enne seda tähtpäeva, 
kui seadusest, poolte kokkuleppest või kohustise olemusest ei tulene teisiti.  
 (2) Kui kohustuse täitmiseks on lepingus ette nähtud ajavahemik või kui see on lepingu 
alusel määratletav, tuleb kohustus täita selle ajavahemiku kestel, kui lepingust või asjaoludest ei 
tulene, et teisel poolel on õigus määrata täitmise tähtpäev. 
 (3) Kui kohustuse täitmise tähtpäev ei ole kindlaks määratud ega tulene kohustise 
olemusest, võib võlgnik kohustuse täita ja võlausaldaja täitmist nõuda mõistuspärase aja jooksul 
pärast lepingu sõlmimist.  
 (4) Teises ja kolmandas lõikes sätestatud juhtudel ei või kohustust täita osade kaupa, kui 
täitmist saab teostada korraga ja asjaoludest ei tulene teisiti. 
 (5) Täitmine peab toimuma ning see tuleb vastu võtta hariliku tööaja kestel. 
 
 
 § 65. Täitmine enne tähtpäeva 
 
 (1) Võlausaldaja võib võlgniku enneaegse täitmise tagasi lükata, välja arvatud juhul, kui tal 
ei ole tagasilükkamiseks seaduslikku huvi.  
 (2) Kohustuse enneaegse täitmise vastuvõtmine ei mõjuta vastuvõtnud poole kohustuste 
täitmise tähtpäeva, kui see oli määratud sõltumata teise poole kohustustest. 
 (3) Võlausaldajale enneaegse täitmisega tekitatud lisakulutused peab kandma võlgnik, 
kahjustamata seejuures võlausaldaja õigust mistahes muule hüvitusele.  
 (4) Intressitava kohustuse enneaegse täitmise korral võib võlausaldaja nõuda intresse kuni 
täitmise tähtpäevani, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Intressimata kohustuse enneaegse täitmise 
korral ei või võlgnik kohustusest maha arvata intresse täitmisest kuni täitmise tähtpäevani. 
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 § 66. Täitmise koht 
 
 (1) Võlgnik peab kohustuse täitma selles kohas, mis on kindlaks määratud seaduse või 
lepinguga või mis tuleneb kohustise olemusest. 
 (2) Kui mitu täitmiskohta on määratud alternatiivselt, kuulub koha valiku õigus kahtluse 
korral võlgnikule.  
 (3) Kui täitmise koht ei ole seaduse või lepinguga kindlaks määratud ega tulene kohustise 
olemusest, tuleb: 
   1) rahaline kohustus täita võlausaldaja elukohas või asukohas kohustise tekkimise ajal;  
 2) kohustus anda üle individualiseeritud asi täita kohas, kus asi asus kohustise tekkimise 
ajal; 
 3) muu kohustus täita võlgniku elukohas või asukohas kohustise tekkimise ajal. 
 (4) Kui võlausaldaja muudab pärast rahalise kohustuse tekkimist oma elukohta või 
asukohta, võib ta nõuda täitmist uues elukohas või asukohas, kui ta kannab sellege seotud kulude 
suurenemise. 
 (5) Kui poolel on rohkem kui üks asukoht, on tema asukohaks asukoht, mis on lepinguga 
kõige tihedamalt seotud arvestades asjaolusid, mida pooled teadis või mida nad arvestasid lepingu 
sõlmimise ajal. 
 
 
 § 67. Alternatiivse kohustuse täitmine 
 
 (1) Kui võlgnik peab täitma ühe kahest või enamast kohustusest omal valikul, võlausaldaja 
või kolmanda isiku valikul, on kohustus alternatiivne. Valikuõigus kuulub võlgnikule, kui seadusest, 
lepingust või kohustise olemusest ei tulene teisiti.  
 (2) Valikuõigus teostatakse sellest teatamisega. Valitud täitmine loetakse algusest peale 
ainsana võlgnetavaks. Valikut ei saa ühepoolselt muuta. 
 
 
 § 68. Valikuõiguse üleminek alternatiivse kohustuse korral 
 
 (1) Kui valikuõigus on ühel pooltest ja valikuõigust ei teostata kokku lepitud aja jooksul või 
kui sellist aega kokku ei lepitud, kohase aja jooksul enne täitmise sissenõutavaks muutumist, läheb 
valikuõigus üle teisele poolele, kui viimane on andnud valikuõiguse teostamiseks õigustatud 
poolele täiendava  mõistuspärase ajavahemiku, kuid viimane ei ole selle aja jooksul valikut teinud. 
 (2) Valikuõigus ei lähe võlausaldajale üle enne, kui ta võib nõuda täitmist ega võlgnikule 
enne, kui tal on õigus täita. 
 (3) Kui valikuks õigustatud võlgnik ei teosta valikuõigust enne sundtäitmise alustamist tema 
vastu, läheb valikuõigus üle võlausaldajale.  
 
  
 § 69. Täitmise võimatus alternatiivse kohustuse korral 
 
 Kui ühe alternatiivse kohustuse täitmine on algusest peale võimatu või muutub hiljem 
võimatuks, piirdub valikuõigus teiste kohustustega. Kui valikuõigus kuulub võlgnikule, võib ta valida 
ka täitmise, mis muutus võimatuks asjaolude tõttu, mille eest vastutab võlausaldaja. 
 
 
 § 70. Täitmise arvestamine erinevate kohustuste vahel 
 
 (1) Kui võlgnik võlgneb võlausaldajale mitmel alusel samaliigilised kohustused ja tema 
sooritusest ei piisa kõigi kohustuste täitmiseks, võib ta täitmisel määrata, missuguse kohustuse 
täitmiseks sooritus arvestatakse. Kui kohustused ei ole võrdselt tagatud, ei või võlgnik arvestada 
sooritust paremini tagatud kohustuse katteks. 
 (2) Kui võlgnik ei ole määranud, millise kohustuse täitmiseks sooritus arvestatakse, võib 
seda teha võlausaldaja, teatades määramisest võlgnikule mõistuspärase aja jooksul pärast 
täitmist, eeldusel, et kohustus on juba sissenõutav, seda ei ole vaidlustatud ning see ei ole 
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õigusvastane. Kui võlgnik vaidleb määramisele võlausaldaja poolt viivitamata vastu ja teostab ise 
määramise, asendab see võlausaldajapoolset määramist. 
 (3) Kui võlgnik ega võlausaldaja ei ole määranud, millise kohustuse täitmiseks sooritus 
arvestatakse, arvestatakse sooritus kohustuse täitmiseks järgnevas järjekorras: 
 1) kohustus, mis on juba sissenõutav või muutub esimesena sissenõutavaks; 
 2)  kohustus, mis on võlausaldaja jaoks kõige vähem tagatud; 
 3) kohustus, mis on võlgnikule kõige koormavam; 
 4)  kohustus, mis on tekkinud esimesena. 
 (4) Kui  käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatu alusel ei ole võimalik määrata, millise 
kohustuse täitmiseks sooritus arvestatakse, arvestatakse sooritus proportsionaalselt kõikide 
kohustuste katteks. 
 (5) Kui võlgnik peab lisaks põhikohustusele tasuma kulutusi ja intresse, arvestatakse 
sooritus esmalt kulutuste, seejärel intresside ja lõpuks põhikohustuse katmiseks. Kui võlgnik 
määrab teistsuguse jaotuse, võib võlausaldaja soorituse vastuvõtmisest keelduda.  
 
 
 § 71. Kohustuse täitmine osade kaupa 
 
 (1) Võlausaldaja võib õigeaegselt tehtud pakkumise täita kohustus osade kaupa 
vastuvõtmisest keelduda, sõltumata sellest, kas pakkumisega kaasneb ülejäänud täitmise 
tagamine või mitte, välja arvatud juhul, kui võlausaldajal ei ole vastuvõtmisest keeldumiseks 
seaduslikku huvi või kui vastuvõtmisest keeldumine oleks vastuolus hea usuga..  
 (2) Võlausaldaja poolt osalise täitmise vastuvõtmisega tekkinud täiendavad kulutused 
kannab võlgnik. Võlausaldajal säilib õigus nõuda mistahes muud mõistuspärast hüvitust. 
 
 
 § 72. Vastastikuste kohustuste täitmine 
 
 Kui pooled saavad oma kohustused täita samaaegselt, tuleb need täita samaaegselt, kui 
seadusest, lepingust või kohustise olemusest ei tulene teisiti.  Kui ainult ühe poole soorituse 
tegemine nõuab ajavahemikku, peab see pool täitma esimesena, kui seadusest, lepingust või 
kohustise olemusest ei tulene teisiti.   
 
 
 § 73. Kohustuse täitmise asendamine 
 
 (1) Võlgnik võib kohustuse täita võlgnetava soorituse asemel teistsuguse soorituse 
tegemisega ainult võlausaldaja nõusolekul.  
 (2) Kui võlgnik võtab võlausaldaja nõude rahuldamise eesmärgil  tema suhtes uue 
kohustuse, ei loeta seda täitmise asendamiseks, kui seadusest, lepingust või kohustise olemusest 
ei tulene teisiti. Kui uue kohustuse täitmist võib võlausaldaja suhtes lugeda nõude nõuetekohaseks 
täitmiseks, nõue lõpeb. 
 (3)  Kui täitmise asemel antakse võlausaldajale üle asi, nõue või muu õigus, vastutab 
võlgnik nende puuduste eest samamoodi kui algse nõude nõuetekohase täitmise eest. 
 
 
 § 74. Täitmise tõendamine 
 
 Kui võlausaldaja on talle täitmisena pakutud soorituse vastu võtnud, peab ta vaidluse korral 
tõendama, et täitmine ei olnud täielik või tehtud sooritus ei olnud võlgnetav. 
 
 
 § 75. Täitmise kulud 
 
 Iga pool peab ise kandma oma  kohustuse täitmisega seotud kulud. Kui võlgniku asemel 
täidab kohustuse kolmas isik, peab täitmisega seotud kulud kandma see kolmas isik. 
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 § 76. Rahasumma tasumine nimiväärtuses 
 
 Kohustus tasuda rahasumma tuleb täita selle nimiväärtuses, kui seadusest, tehingust või 
kohustise olemusest ei tulene teisiti. 

 
 

 § 77. Rahalise kohustuse valuuta 
 
 (1) Pooled võivad kokku leppida, et maksmine tuleb teha ainult kindlas valuutas. 
 (2) Kohustuse täitmiseks makstav raha peab tasumise momendil olema kehtiv valuuta 
riigis, kelle valuutas makse tehakse. 
 (3) Kui kohustus on väljendatud muus kui tasumise kohas kehtivas valuutas, võib võlgnik 
tasuda tasumise koha valuutas, välja arvatud juhul, kui see valuuta ei ole vabalt konverteeritav või 
kui pooled on kokku leppinud, et tasuda tuleb ainult valuutas, milles rahaline kohustus on 
väljendatud. 
 (4) Kui tasumine valuutas, milles rahaline kohustus on väljendatud, on võimatu, võib 
võlausaldaja nõuda maksmist tasumise koha valuutas, isegi juhul kui pooled on kokku leppinud, et 
tasuda tuleb ainult valuutas, milles rahaline kohustus on väljendatud. 
 (5) Kui kohustus on väljendatud muus kui tasumise kohas kehtivas valuutas, kuid kohustus 
täidetakse kohustuse täitmise koha valuutas, tuleb tasuda vastavalt tasumise kohas 
sissenõutavuse ajal valitsevale vahetuskursile. 
 (6) Kui võlgnik ei tasu selleks ette nähtud ajal, võib võlausaldaja nõuda tasumist vastavalt 
ette nähtud ajal või tegeliku tasumise ajal valitsevale vahetuskursile. 
 (7) Kui kohustus on väljendatud muus kui kohustuse täitmise koha valuutas, võib 
võlausaldaja nõuda oma nõude kohtulikku tunnustamist ja sundtäitmist ka kohustuse täitmise koha 
valuutas, isegi juhul kui pooled on kokku leppinud, et tasuda tuleb ainult valuutas, milles rahaline 
kohustus on väljendatud. 
 
 
 § 78. Rahaliste kohustuste täitmise viis 
 
 (1) Rahalise kohustuse võib täita mistahes viisil, mida kasutatakse tasumise kohas 
tavapärases majandustegevuses. 
 (2) Kui võlausaldaja võtab tasumisena vastu talle pakutud tšeki, veksli, võlalubaduse vms. 
maksevahendi, eeldatakse, et ta teeb seda üksnes selle täitmise tingimusel (piisava katte 
olemasolul). Kui võlausaldaja võib lükata omapoolse kohustuse täitmise edasi kuni tasumiseni, 
võib ta seda teha, kuni ta on kindel või võib olla kindel piisava katte olemasolus. 
 (3) Rahalise kohustuse täitmisel ülekandega loetakse kohustus täidetuks sellest 
momendist, kui summa on laekunud võlausaldaja arvele.  
 (4) Kui võlausaldaja ei ole määranud kindlaks arvet, millele ülekanne tuleb teha, võib 
võlgnik tasuda ülekandega mistahes krediidi- või finantseerimisasutusse, mille kohta võlausaldaja 
on teatavaks teinud, et tal on seal arve.  
 
 
 § 79. Kviitungi väljaandmine 
 
 (1) Võlausaldaja peab täitmise vastuvõtmisel andma võlgniku nõudel selle kohta välja 
kirjaliku tõendi (kviitung). Võlgnik võib nõuda kviitungi väljaandmist teistsuguses vormis, kui tal on 
selleks seaduslik huvi. Kui võlgniku asemel täidab kohustuse kolmas isik, peab võlausaldaja 
andma vajadusel kviitungi mõlemale. 
 (2) Kviitungi väljaandmise kulud kannab võlgnik, kes peab need ette tasuma, kui 
pooltevahelistest suhetest ei tulene teisiti. Kui võlausaldaja asemele astub mitu võlausaldajat, 
peavad viimased kandma kviitungi väljaandmisega seotud täiendavad kulutused. 
 (3) Kviitungi üleandja loetakse volitatuks võlgniku täitmise vastuvõtmiseks, kui võlgnikule 
teadaolevatest asjaoludest ei tulene, et tal seda volitust ei ole. 
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 (4) Kui võlgnetakse intressid või muud perioodilised sooritused, eeldatakse hilisema 
soorituse kohta tingimusteta kviitungi väljastamisel, et tasutud on ka varem sissenõutavaks 
muutunud sooritused.  
 (5) Kui kviitung on välja antud põhikohustuse kohta, eeldatakse, et tasutud on ka kulutused 
ja intressid. 
 
 
 § 80. Võladokumendi tagastamine 
 
 (1) Kui kohustuse kohta on välja antud võladokument, võib võlgnik lisaks kviitungi 
väljaandmisele nõuda võladokumendi tagastamist. Kui võlausaldaja väidab, et võladokumendi 
tagastamine on võimatu või kui ta keeldub dokumendi tagastamast, võib võlgnik nõuda dokumendi 
kehtetukstunnistamist või tunnistust selle kohta, et kohustus on lõppenud. 
 (2) Kui kohustus on täidetud osaliselt või kui võladokumendil on näidatud ka võlausaldaja 
muud õigused, samuti muul juhul, kui võlausaldajal on selleks õigustatud huvi, võib võlgnik lisaks 
kviitungi väljaandmisele nõuda ainult vastava pealdise tegemist võladokumendile. 
 (3) Kui võladokument tagastatakse võlgnikule, eeldatakse, et kohustus on täidetud. 
 (4) Kui võlausaldaja keeldub kviitungit välja andmast, võladokumenti tagastamast või 
sellele pealdist tegemast, võib võlgnik täitmise peatada. Sellisel juhul loetakse võlausaldaja 
viivitanuks.  
 
 
 § 81. Intressimäär rahalistes kohustistes 
 
 (1) Kui kohustuselt tuleb vastavalt seadusele või tehingule tasuda intresse, on 
intressimääraks pankade poolt tähtajatute hoiuste eest täitmise kohas tasutav keskmine 
intressimäär, mis domineerib maksmise koha valuuta suhtes, mitte aga alla 6 % aastas, kui 
seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. 
 (2) Intressisumma, mis tehinguga kindlaksmääratud tähtajaks on jäänud tasumata, võib 
poolte kokkuleppel muuta eraldi kohustuseks. Eelnevalt sõlmitud kokkulepe intresside tasumise 
kohta sissenõutavatelt intressidelt on tühine, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.  

 
 
 § 82. Avalik luba 
 
 (1) Kui lepingu või selle täitmise kehtivus sõltub avaliku loa olemasolust, peab vajalikud 
abinõud selle loa omandamiseks tarvitusele võtma lepingupool, kelle kohustuste täitmiseks on luba 
vajalik, kui seadusest lepingust või kohustise olemusest ei tulene teisiti. 
 (2) Lepingupool, kes peab võtma tarvitusele vajalikud abinõud loa omandamiseks, peab 
seda tegema viivitamata ja kandma kõik loa omandamisega seotud kulutused, samuti teatama 
teisele poolele loa saamisest või selle andmisest keeldumisest. 
 
 
 § 83. Leping kolmanda isiku kasuks 
 
 (1) Kui lepingus on ette nähtud või kui lepingu eesmärgist või asjaoludest tuleneb, et 
kohustus tuleb täita kolmandale isikule, võib kolmas isik või tema  õigusjärglane nõuda lepingu 
täitmist, kui see on ette nähtud lepinguga või tuleneb kohustuse olemusest. Kui kolmas isik võib 
nõuda lepingu täitmist, võib seda teha ka võlausaldaja, kui lepingust või kohustuse olemusest ei 
tulene teisiti. Kolmas isik ei pea lepingu sõlmimise ajal olema identifitseeritav  
 (2) Kui elukindlustus- või elurendiselepinguga nähakse ette kindlustussumma või 
elurendise maksmine kolmandale isikule, võib kolmas isik nõuda lepingu täitmist, kui lepingust või 
kohustise olemusest ei tulene teisiti. 
 (3) Kui täitmine kolmandale isikule peab toimuma pärast võlausaldaja surma, omandab 
kolmas isik õiguse täitmisele võlausaldaja surmaga, kui lepingust või kohustise olemusest ei tulene 
teisiti.  
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 (4) Pooled võivad täitmisega kolmanda isiku kasuks sõlmitud lepingu, muuta või lõpetada 
ka ilma kolmanda isiku nõusolekuta, kui leping ei näe ette teisiti või lepingust tulenevate 
kohustuste olemusest ei tulene teisiti. 
 (5) Võlgnik võib kolmanda isiku vastu esitada samad vastuväited, mida ta võib esitada 
võlausaldaja vastu. 
 (6) Kui kolmas isik loobub talle lepingu järgi antud õigusest, loetakse, et ta ei ole õigust 
omandanud. Lepingu täitmatajätmise õiguslike tagajärgede eest vastutab võlausaldaja. 
 (7) Lepingus võib ette näha, et teatud kolmandatele isikutele või määratletavale kolmandate 
isikute ringile laieneb lepingust tulenev kaitse samamoodi kui lepingust tuleneva soorituse 
võlausaldajale. 
 
 
 
 § 84. Tagatise andmise kohustus 
 
 (1) Kui isik on seaduse kohaselt kohustatud andma tagatise või kui tagatise andmine on 
õiguslike tagajärgede tekkimise tingimuseks, on tagatise andjal õigus valida isikliku ja esemelise  
tagatise vahel. 
 (2) Pakutav tagatis peab olema selline, et võlg ja vajadusel ka intressid ning kulud on 
piisavalt kaetud ja võlausaldajal on võimalus tagatis ilma raskusteta rahaks teha. 
 (3) Kui antud tagatis on muutunud ebapiisavaks põhjusel, mille eest võlausaldaja ei 
vastuta, peab võlgnik tagatist täiendama või selle asendama.  

 
 
 
 
 

2. jagu 
 Täitmatajätmise õiguslikud tagajärjed 

 
1. jaotis. 
Üldsätted 

 
 
 § 85. Täitmatajätmise mõiste 
 
 (1) Kohustise täitmatajätmine on igasugune lepingust või seadusest tulenevate kohustuste 
täitmise ebaõnnestumine, kaasa arvatud mittenõuetekohane või hilinenud täitmine. 
 (2) Õiguskaitsevahendid, mis ei ole ühildamatud, võib ühendada (kumuleerida). Eriti ei võta 
oma õiguse teostamine mistahes muule õiguskaitsevahendile poolelt õigust nõuda kahju 
hüvitamist. 
 
 
 § 86. Avaliku loa andmatajätmine 
 
 (1) Kui kokku lepitud aja jooksul, kokkuleppe puudumisel aga mõistuspärase aja jooksul ei 
anta §-s 82 nimetatud luba ega keelduta ka selle väljaandmisest, olgugi et kohustatud isik võttis 
tarvitusele kõik vajalikud abinõud, on kummalgi poolel õigus lepingust taganeda, välja arvatud 
juhul, kui isegi loa andmisest keeldumise korral on ülejäänud lepingu säilitamine asjaolusid 
arvestades mõistuspärane. 
 (2) Kui lepingu kehtivus sõltub loa olemasolust, on leping loa andmisest keeldumise korral 
tühine. Kui loa andmisest keeldumine mõjutab ainult mõnede tingimuste kehtivust, on tühised 
ainult need tingimused, kui ülejäänud lepingu säilitamine on asjaolusid arvestades mõistuspärane. 
Kui loa andmisest keeldumine muudab lepingu täitmise osaliselt või täielikult võimatuks, 
kohaldatakse täitmatajätmise kohta käivaid sätteid. 
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 § 87. Kohustuste vahekorra muutumine 
  
 (1) Lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolude muutumisel, millega kaasneb lepingupoolte 
kohustuste vahekorra oluline muutumine seetõttu, et suureneb ühe poole soorituse väärtus või 
väheneb saadud soorituse väärtus, võib kahjustatud pool kohtult nõuda lepingu muutmist 
vahekorra taastamise eesmärgil. 
 (2) Lepingu muutmist võib nõuda, kui: 
 1) asjaolud muutusid või kui muutumine sai kahjustatud poolele teatavaks pärast lepingu 
sõlmimist ja 
 2) kahjustatud pool ei saanud asjaolude muutumisega lepingu sõlmimise ajal 
mõistuspäraselt arvestada ja 
 3) asjaolude muutumine on väljaspool kahjustatud poole kontrolli ja 
 4) asjaolude muutumise riski kandmist kahjustatud isiku poolt ei saa eeldada ja 
 5) pooled ei oleks neid asjaolusid teades lepingut sõlminud või oleks seda teinud 
teistsugustel tingimustel. 
 (3) Kui lepingu muutmine 1. ja 2. lõike kohaselt ei ole võimalik või kui seda ei saa ühele 
poolele eeldada, võib see pool lepingust taganeda. Kestevvõlasuhte võib samadel asjaoludel öelda 
üles olulisel põhjusel vastavalt §-le 164. 
 
 
 § 88. Kohustuse täitmise peatamine 
 
 (1) Võlgnik võib peatada kohustuse täitmise kuni talle võlausaldaja suhtes kuuluva 
sissenõutava nõude rahuldamiseni, kui niisuguse edasilükkamise õigustamiseks on olemas piisav 
seos selle nõude ja kohustuse vahel ja seadusest, tehingust või kohustise olemusest ei tulene 
teisiti. Piisav seos nõude ja kohustuse vahel on olemas eriti siis, kui vastastikused kohustused 
tulenevad samast õigussuhtest või eelnevast regulaarsest suhtlemisest või muust piisavast 
majanduslikust või ajalisest seosest. 
 (2) Võlgnik võib peatada oma kohustuse täitmise, kui tal on mõistuspärased kahtlused isiku 
suhtes, kellele kohustus tuleb täita.  
 (3) Võlgnikul ei ole kohustuse täitmise peatamise õigust, kui võlausaldaja kohustuse 
täitmine on põhjustatud asjaolu poolt, mille eest vastutab võlgnik. 
 (4) Täitmise peatamise õigus lõpeb, kui teine pool täidab oma kohustuse või annab 
tagatise, välja arvatud § 89 1. ja 2. lõikes nimetatud juhtudel.  
 (5) Võlgnikule võlausaldaja suhtes kuuluva nõude aegumine ei võta õigust peatada 
kohustuse täitmist, kui kohustuse täitmise peatamise õigus oli tekkinud enne aegumistähtaja 
möödumist. 
 (6) Täitmise peatamise õigusele kohaldatakse vastavalt asjaõigusseaduses 
kinnipidamisõiguse kohta sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. 
 
 
 § 89. Kohustuse täitmisest keeldumine vastastikuse lepingu puhul 
 
 (1) Pool võib keelduda vastastikusest lepingust tulenevate kohustuste täitmisest, kuni teine 
pool on pakkunud oma kohustuse täitmist või on kohustuse täitnud, välja arvatud juhul, kui ta peab 
oma kohustused täitma enne teist poolt. Täitmisest ei või keelduda, kui see oleks vastuolus 
mõistuspärasuse ja õigluse nõuetega. Kui kohustus tuleb täita mitmele isikule, võib kohustatud 
pool keelduda täitmisest kõigi suhtes kuni kogu vastusoorituse tegemiseni.  
 (2) Lepingupool võib oma kohustuste täitmisest keelduda, kui pärast lepingu sõlmimist 
selgub, et teine pool ei täida olulist osa oma kohustustest  olulise puuduse tõttu tema võimes 
lepingut täita või tema maksevõimes või tema käitumise tõttu lepingu täitmise ettevalmistamisel või 
lepingu täitmisel. 
  (3) Teises lõikes nimetatud juhul võib täitmisest keeldumiseks õigustatud pool määrata 
teisele poolele kohase tähtaja tema täitmisega üheaegseks täitmiseks või tagatise andmiseks, 
selle tegematajätmisel aga vastavalt §-le 105 lepingust taganeda. 
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 § 90. Täitmise kohustus 
 
 (1) Kui võlgnik ei täida raha maksmise kohustust, võib võlausaldaja nõuda kohustuse 
täitmist.  
 (2) Kui võlgnik ei täida muud kohustust peale raha maksmise, võib võlausaldaja nõuda 
kohustuse täitmist, välja arvatud juhul, kui: 
 1) täitmine on õigusvastane või võimatu seadusest tulenevalt või tegelikult või 
 2) täitmine on ebamõistuspäraselt koormav või kulukas või muudel põhjustel mitteeldatav 
või 
 3) täitmise vastuvõtmiseks õigustatud pool võib mõistuspäraselt omandada täitmise muust 
allikast või 
 4) täitmine seisneb isikliku iseloomuga teenuste osutamises või töö tegemises või sõltub 
isiklikust suhtest või on muul viisil eranditult isikliku iseloomuga või 
 5) täitmise vastuvõtmiseks õigustatud pool ei nõua täitmist mõistuspärase aja jooksul 
pärast seda, kui ta sai täitmatajätmisest teada või pidi sellest teada saama. 
 (3) Õigus nõuda täitmist hõlmab ka õiguse nõuda puuduliku soorituse parandamist, 
asendamist või muud heastamist niivõrd, kui see on mõistuspärane. 
 (4) Kahjustatud pool, kes on nõudnud kohustuse täitmist, mis ei seisne raha maksmises ja 
kes ei saanud täitmist määratud või mõistuspärase aja jooksul, võib nõuda rahalist hüvitust 
tekkinud kahju eest. Kui kohtuotsust mitterahalise kohustuse täitmiseks ei saa täita, võib 
kahjustatud isik nõuda rahalist hüvitust. 
 (5) Kui võlausaldaja võib nõuda kahju hüvitamist mittetäieliku täitmise tõttu, võib ta nõuda 
kahju hüvitamist kogu täitmise asemel, kui tal ei ole mittetäieliku täitmise vastu põhjendatud huvi. 
Juba tehtud soorituste tagastamisel kohaldaldatakse vastavalt §-des 155 - 157 sätestatut. 
 (6) Võlausaldaja ei või nõuda täitmist, kui talle on selle asemel hüvitatud kahju. Võlgnik võib 
eelnevalt määrata võlausaldajale kohase tähtaja täitmise või kahju hüvitamise nõude esitamiseks. 
Kui võlausaldaja ei teosta oma valikuõigust selle tähtaja jooksul, võib ta kahju hüvitamist täitmise 
asemel nõuda alles pärast tema poolt täitmiseks määratud täiendava tähtaja möödumist. 
 
 
 § 91. Hüvituse väljaandmine 
 
 (1) Kui võlgnik ei pea vastavalt § 90 2. lõikele kohustust täitma, kuid omandab võlgnetava 
soorituse asemel hüvituse või hüvitusnõude, võib võlausaldaja nõuda hüvituse väljaandmist või 
hüvitusnõude loovutamist. 
 (2) Kui võlausaldaja võib kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist, väheneb kahju 
hüvituse nõue saadud hüvituse või hüvitusnõude väärtuse võrra. 
 
 
 § 92. Võlausaldaja poolt esindatav sooritustakistus 
 
 Kui võlgnik võib vastastikuse lepingu puhul oma sooritusest vastavalt § 90 2. lõikele 
keelduda asjaolu tõttu, mille eest vastutab võlausaldaja või mis tekkis ajal, kui võlausaldaja oli 
vastuvõtuviivituses, säilitab ta õiguse vastusooritusele, kuid peab nõudest maha arvestama selle, 
mis ta oma kohustuse täitmatajätmisega kokku hoiab või oma tööjõu teistsuguse rakendamisega 
omandab või pahatahtlikult omandamata jätab. 
 
 
 § 93. Täitmatajätmise vabandatavus 
 
 (1) Lepingupool ei vastuta oma kohustuse täitmatajätmise eest, kui ta tõendab, et ta ei 
täitnud lepingut takistuse tõttu, mis oli väljaspool tema kontrolli, ja selle takistuse arvesse võtmist 
lepingu sõlmimise ajal või selle vältimist või takistusest või selle tagajärgedest ülesaamist ei olnud 
võimalik temalt mõistuspäraselt oodata.  
 (2) Kui lepingupoole täitmatajätmine põhineb kolmanda isiku täitmatajätmisel, keda ta 
kasutas lepingu täielikul või osalisel täitmisel, vabaneb lepingupool vastutusest ainult siis, kui nii 
tema kui kolmas isik vabaneksid vastutusest vastavalt 1. lõikele kohaselt.  
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 (3) Kui takistus on ainult ajutine, on käesolevas paragrahvis sätestatud vabandatavusel 
mõju ainult aja vältel, mil takistus on olemas. 
 (4) Pool, kes lepingut ei täida, peab teisele poolele teatama takistusest ja selle mõjust tema 
võimele leping täita viivitamata pärast seda, kui ta sai takistusest teada või pidi sellest teada 
saama. Teatamatajätmise korral vastutab ta sellest tekkinud kahju eest. 
 (5) Käesolevas paragrahvis sätestatu ei  võta poolelt õigust lepingust taganeda, täitmine 
peatada, nõuda sissenõutavalt rahasummalt intressi või kasutada teisi õiguskaitsevahendeid, välja 
arvatud täitmine või kahju hüvitamine. 
 
 
 § 94 Kokkuleppeline vastutusest vabastamine 
 
 Pool ei või tugineda lepingutingimusele, mis piirab või välistab tema vastutuse 
täitmatajätmise eest või lubab tal teha soorituse, mis erineb  olemuslikult sellest, mida teine pool 
mõistuspäraselt eeldas, kui see oleks lepingu eesmärki arvestades äärmiselt ebaõiglane. 
 
 
 § 95. Täitmatajätmise põhjustamine võlausaldaja poolt 
 
 Lepingupool ei või tugineda kohustuse täitmatajätmisele teise lepingupoole poolt, kui see 
täitmatajätmine põhjustati esimese poole teo või tegevusetusega või tulenes muust sündmusest, 
mille esinemise riski ta kannab. 
 
 
 § 96. Heastamine 
 
 (1) Kuni lepingulise kohustuse täitmatajätnud pooleni ei  ole jõudnud teise poole lepingust 
taganemise avaldus,  võib täitmatajätnud pool omal kulul täitmatajätmise heastada, sealhulgas 
parandamise või asendamise teel, juhul kui: 
 1) heastamine on vastavalt asjaoludele mõistuspärane ja 
 2) selle teostamisega ei kaasne viivitust, mille eest vastutab täitmatajätnud pool ja 
 3) heastamisega ei põhjustata kahjustatud poolele põhjendamatuid ebamugavusi ja 
 4) kahjustatud poolel ei ole seaduslikku huvi heastamisest keelduda. 
  (2) Heastamise korral säilitab kahjustatud pool õiguse nõuda viivitamise ja heastamisega 
tekitatud kahju hüvitamist. 
 (3) Kohustuse täitmatajätnud pool võib täitmatajätmise heastada mõistuspärase aja jooksul 
pärast seda, kui ta on heastamise kavatsusest kahjustatud poolele teatanud, näidates ära 
pakutava heastamise viisi ja aja, ja viimane ei ole sellele mõistuspärase aja jooksul vastu vaielnud. 
 (4) Kahjustatud pool võib oma täitmise heastamise teate saamisest kuni heastamise 
lõppemiseni peatada. Muid õiguskaitsevahendeid võib kahjustatud pool kasutada ainult juhul, kui 
need ei ole heastamise teostamisega vastuolus. 
 
 
 § 97. Hinna alandamine 
 
 (1) Pool, kes võtab vastu lepingule mittevastava täitmise pakkumise, võib alandada hinda. 
See vähendamine on proportsionaalne täitmise väärtuse vähenemisega ajal, mil seda pakuti 
võrreldes väärtusega, mis oleks olnud vastaval pakkumisel sellel ajal. 
 (2) Hinna alandamiseks 1. lõike kohaselt õigustatud pool, kes on juba maksnud alandatud 
hinda ületava summa, võib nõuda ülemäärase summa tagastamist. 
 (3) Hinda alandav pool ei saa nõuda kahju täitmise väärtuse vähenemise eest, kuid tal on 
õigus kahjutasule mistahes tema poolt edasiselt kantud kahju eest niivõrd, kui kahju on 
sissenõutav. 
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 § 98. Viivitusintressid 
 
 (1) Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel peab viivitanud isik tasuma viivitusintressi 
(viivis) vastavalt §-le 81. Viivitusintressi tasumisel võib kahjustatud pool nõuda lisaks 
viivisesummat ületava kahju hüvitamist. Kui lepinguga nähti ette suuremad intressid kui §-s 81, kas 
otseselt või perioodilise pangaprovisiooni kokkuleppimisega, võib neid nõuda ka viivituse kestel. 
 (2) Viivitusintresse ei või nõuda intresside tasumisega viivitamisel, kuid  võlausaldaja võib 
nõuda intesside tasumise viivitamisega tekitatud kahju hüvitamist. 
 (3) Võlgnik peab viivitusintresse tasuma sõltumata sellest, kas võlgnik vastutab 
täitmatajätmise eest või mitte. 
 (4) Kui võlgnik peab hüvitama viivituse kestel hävinud eseme väärtuse või halvenenud 
eseme väärtuse vähenemise, võib võlausaldaja nõuda hüvitatavalt summalt viivitusintresse alates 
ajast, mis võetakse aluseks eseme väärtuse määramisele. Esimeses lauses sätestatut 
kohaldatakse ka siis, kui võlgnik ei saa eset viituse kestel tekkinud põhjustel välja anda 
 (5) Mitterahalise kohustuse täitmata jätmisel arvestatakse hüvitamisele kuuluvalt 
kahjutasult viivitusintressi kohustuse täitmata jätmisest. 
 (6) Viivitusintresse võib nõuda alates sissenõutava nõude esitamisest võlausaldaja poolt, 
tähtaja määramisest täitmiseks või täitmise hagi esitamisest. Viivitusintresse tuleb tasuda alates 
nõude sissenõutavusest, kui 
 1) täitmiseks on määratud kindel tähtpäev; 
 2) täitmisele peab eelnema sündmus ja täitmise tähtpäev on määratud selliselt, et seda 
võib arvestada sündmusest; 
 3) on ilmne, et nõude esitamisel ei ole edu; 
 4) seda õigustavad mõlema poole huvisid arvestades erilised asjaolud; 
 5) kohustus tuleneb õigusvastasest teost ja kohustust ei täideta viivitamatult; 
 6) nõue tuleneb lepingust, mille pooled on sõlminud oma majandus- või kutsealase 
tegevuse raames. 
 
  
 § 99. Täiendav tähtaeg täitmiseks 
 
 (1) Kohustuse täitmatajätmise korral võib kahjustatud lepingupool anda teisele poolele 
täitmiseks täiendava tähtaja. 
 (2) Täiendava tähtaja jooksul võib kahjustatud pool peatada oma kohustuste täitmise ning 
nõuda kahju hüvitamist, kuid ei või kasutada muid õiguskaitsevahendeid. Kui teine pool teatab, et 
ta kohustust selle tähtaja jooksul ei täida või kui tähtaja lõppedes ei ole kohustust kohaselt täitnud, 
võib kahjustatud pool kasutada kõiki muid käesolevas jaos sätestatud õiguskaitsevahendeid. 
 (3) Kui kahjustatud pool on täitmisega mitteolulise viivitamise korral andnud mõistuspärase 
tähtaja täitmiseks, võib ta selle tähtaja möödudes lepingust taganeda. Kui täiendav ajavahemik ei 
ole mõistuspärase pikkusega, loetakse see pikenenuks kuni mõistuspärase pikkuseni. Kahjustatud 
pool võib tähtaja määramisel ette näha, et juhul, kui teine pool ei täida selle aja jooksul oma 
kohustust, loetakse ta lepingust taganenuks. 
 (4) Kolmandas lõikes sätestatut ei kohaldata, kui kohustus, mida ei täidetud, moodustab 
viivitanud poole lepingulistest kohustustest mitteolulise osa.  
 
 
 § 100. Taganemine 
 
 (1) Lepingupool võib lepingust taganeda olulise lepingurikkumise korral teise poole poolt või 
kui seda õigustavad mõlema poole huvisid arvestades erilised asjaolud. Olulise 
lepingurikkumisega on eelkõige tegemist, kui: 
 1) täitmatajätmine jätab kahjustatud poole olulisel määral ilma sellest, mida ta oli õigustatud 
lepingust ootama, välja arvatud juhul, kui teine pool ei näinud niisugust tulemust ette ega saanud 
seda mõistuspäraselt ette näha või 
 2) täitmata jäetud kohustuse täpne järgimine oli lepingust tulenevalt teise poole jaoks 
täitmise vastu huvi püsimise eelduseks või 
 3) täitmatajätmine oli tahtlik või hoolimatu või 
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 4) täitmatajätmine annab kahjustatud poolele põhjuse uskuda, et ta ei saa tugineda teise 
poole tulevasele täitmisele või 
 5) teine pool ei täida oma kohustust enne §-s 104 nimetatud tähtaja möödumist. 
 (2) Kui leping tuleb täita osadena ja osa suhtes, millele saab jaotada vastutäitmise, on 
toimunud oluline lepingurikkumine, võib kahjustatud pool taganeda lepingust nimetatud osa suhtes. 
Kui täitmata on jäetud osa sooritusest, võib kogu lepingust taganeda ainult siis, kui täitmise 
saamiseks õigustatud poolel ei ole osalise soorituse vastu põhjendatud huvi.  
 (3) Lepingust taganemine ilma §-s 104 nimetatut täiendavat tähtaega määramata ei ole 
lubatud, kui täitmatajätnud pool kannaks teise poole lepingust taganemise korral täitmise või 
täitmiseks ettevalmistamisega võrreldes ebaproportsionaalset kahju. 
 (4) Kui lepingust taganemise aluseks oleva asjaolu eest vastutab üks lepingupool, võib 
kahjustatud pool nõuda täitmatajätmisega tekkinud kahju hüvitamist või kahju hüvitamist , mis 
tekkis lepingu täitmisse uskumise tõttu. 
 (5) Kui täitmist ei pakutud õigeaegselt või see ei olnud muul viisil kohane, võib kahjustatud 
pool lepingust taganeda ainult siis, kui ta teatab sellest teisele poolele mõistuspärase aja jooksul 
pärast seda, kui ta sai või pidi saama teada täitmise pakkumisest või mittekohasest täitmisest. 
 
 
 § 101. Taganemise avaldus 
 
 (1) Poole õigus lepingust taganeda teostatakse teatega teisele poolele. 
 (2) Kahjustatud pool kaotab oma lepingust taganemise õiguse, kui ta ei teata 
mõistuspärase aja jooksul peale täitmata jätmisest teadasaamist või ajast, mil ta pidi sellest teada 
saama. 
 (3) Kui täitmist ei pakutud ajaks, mil see oli sissenõutav, ei pea kahjustatud pool teatama 
taganemisest enne pakkumise tegemist. Kui pakkumine tehakse hiljem, kaotab ta oma taganemise 
õiguse, kui ta ei teata mõistuspärase aja jooksul arvates sellest, kui ta sai pakkumisest teada  või 
pidi sellest teada saama. 
 (4) Kui kahjustatud pool siiski teab või kui tal on põhjust teada, et teine pool kavatseb ikka 
pakkuda mõistuspärase aja jooksul ja kui kahjustatud pool ei teata ebamõistuspäraselt teisele 
poolele, et ta ei aktsepti pakkumist, kaotab ta oma lõpetamise õiguse, kui teine pool pakub 
tegelikult mõistuspärase aja jooksul. 
 (5) Kui pool on vabandatav vastavalt §-le 93 takistuse tõttu, mis on täielik ja püsiv, lõpeb 
leping automaatselt ilma teatamata ajal, mil takistus tekib. 
 
 
 § 102. Taganemine enne lepingu täitmise aega 
 
 (1) Kui enne lepingust tuleneva ühe poole kohustuse täitmise tähtpäeva on ilmne, et see 
pool paneb toime olulise lepingurikkumise, võib teine pool lepingust taganeda enne kohustuse 
täitmise tähtpäeva. 
   (2) Lepingust enne täitmise tähtpäeva taganeda sooviv pool peab teisele poolele oma 
kavatsusest teatama, et võimaldada teisel poolel oma täitmist tagada või kinnitada. Kuni tagamise 
või kinnitamise saamiseni võib teine pool peatada oma kohustuse täitmise. Kui kohustuse täitmist 
ei tagata ega kinnitata mõistuspärase aja jooksul, võib seda nõudnud poolt lepingust taganeda. 
 (3) Teises lõikes nimetatud teatamine ei ole ole vajalik, kui aeg seda ei võimalda või see ei 
ole vastavalt asjaoludele mõistuspärane. 
 
 
 § 103. Lepingust taganemise lubamatus 
 
 Lepingust taganemine ei ole lubatud: 
 1) kui võlausaldaja on kohustuse täitmatajätmise eest üksinda  või suuremas osas 
vastutav; 
 2) kui võlgnik on võlausaldaja nõude suhtes esitanud vastuväite või esitab selle viivitamata 
pärast taganemist; 
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 3) kui võlgnik võib vastavalt §-le 87 lepingu sõlmimisel aluseks olnud asjaolude muutumise 
tõttu nõuda lepingu muutmist; 
 4) § 104 3. lõikes sätestatud juhul; 
 5) kui võlgnik on § 106 2. lõikes nimetatud juhul taganud või kinnitanud oma täitmist. 

 
 
 

2. jaotis. 
Kahju hüvitamine 

 
 

 
 § 104. Kahju hüvitamise kohustus 
 
 (1) Lepingu täitmatajätmise korral võib kahjustatud pool nõuda sellega tekitatud kahju 
hüvitamist, välja arvatud juhul, kui täitmatajätmine on vastavalt seadusele vabandatav. 
 (2) Lepingulise kohustuse täitmata jätnud pool peab hüvitama ainult sellise kahju, mida ta 
lepingu sõlmimise ajal nägi ette või pidi ette nägema täitmatajätmise võimaliku tagajärjena.  
 (3) Kohustuste rikkumise korral, mis ei ole tekkinud lepingust, vastutab võlgnik kahju eest, 
mille ärahoidmine oli seadusest tuleneva kohustuse eesmärgiks, mida võlgnik rikkus. 
 (4) Kui kahju võib olla tekkinud mitmest asjaolust, millest igaühe eest vastutab erinev isik ja 
kui on kindlaks tehtud, et kahju tekkis vähemalt  ühe asjaolu tagajärjel, võib kahju hüvitamist nõuda 
igalt isikult solidaarselt, välja arvatud juhul, kui isik tõendab, et kahju ei ole selle sündmuse 
tagajärg, mille eest vastutab tema. 
 (5) Kahju tuleb mõõta valuutas, mis kõige kohasemalt peegeldab kahjustatud poole kahju.     
 
 
 § 105. Varaline ja mittevaraline kahju 
 
 (1) Kahju võib olla varaline või mittevaraline. Mittevaraline kahju võib muuhulgas hõlmata 
füüsilisi ja emotsionaalseid kannatusi.  
 (2) Mittevaralise kahju eest võib rahalist hüvitust nõuda ainult seaduses sätestatud juhtudel. 
 
 
 § 106. Kahju hüvitamise ulatus 
 
 (1) Kahju kindlaksmääramisel tuleb arvestada nii igasuguseid kahjustatud poole tehtud 
kulutusi, tema vara kaotsiminekut või rikkumist kui ka saamata jäänud tulu.  Saamata jäänud tuluks 
loetakse tulu, mille saamist võis isik vastavalt asjaoludele, iseäranis tema poolt tehtud 
ettevalmistuste tõttu, tõenäosusega oodata.  
 (2) Kahju kindlaksmääramisel tuleb samuti arvestada igasugust kasu, mida kahjustatu sai 
seoses kahju tekitanud asjaoluga nagu näiteks säästetud kulutusi, välja arvatud juhul, kui selline 
kasu arvestamine arvestamine ei ole vastuolus kahju hüvitamise kohustuse mõtte ja eesmärgiga. 
  
 (3) Hüvitamisele kuulub ainult selline kahju, sealhulgas ka tulevane kahju, mis on 
mõistuspärase tõenäosusega kindlaks tehtud. Hüvitust võib nõuda ka võimaluse kaotamise eest, 
arvestades sellise võimaluse esinemise mõistuspärast tõenäosust. Kui kahju suurust ei suudeta 
piisava tõenäosusega kindlaks teha, määrab selle suuruse kohus. 
 (4) Kohus võib seaduslikku kahju hüvitust vähendada, kui kahju hüvitamine täies ulatuses 
viiks asjaolusid, eelkõige vastutuse iseloomu, pooltevahelisi suhteid ja nende majanduslikku 
olukorda arvestades mõistuspäraselt vastuvõtmatute tulemusteni. Hüvitust võib vähendada 
ulatuseni, milles võlgnik kattis oma vastutuse kindlustuse teel või oli kohustatud seda tegema. 
 
 
 § 107. Kahju tõendamine asendustehingu korral 
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 (1) Kui kahjustatud pool tegi pärast lepingust taganemist mõistuspärase aja jooksul ja 
mõistuspärasel viisil asendustehingu, võib ta täitmata jätnud poolelt nõuda lepingujärgse 
maksumuse ja asendustehingu maksumuse vahe tasumist, samuti hüvitust igasuguse täiendava 
kahju eest. 
 (2) Kui kahjustatud pool taganes lepingust, kuid asendustehingut ei teinud ja kokku lepitud 
sooritusel on turuhind, võib ta nõuda lepingujärgse hinna ning lepingust taganemise aja turuhinna 
vahe katmist, samuti hüvitust igasuguse täiendava kahju eest. Turuhind on hind, mis tuleb 
tavaliselt tasuda üleantavate kaupade või pakutud teenuste eest samasugustel asjaoludel kohas, 
kus leping tuli täita või kui sellises kohas turuhind puudub, siis kohas, mille aluseksvõtmine on 
mõistuspärane. 
   
. 
 § 108. Kahjustatud poole osa kahju tekkimisel 
 
 (1) Kui kahju tekkis osaliselt kahjustatud poole tegevuse või tegevusetuse või asjaolu 
tagajärjel, mille eest kahjustatud pool vastutab, vähendatakse kahjutasu nõuet ulatuses, milles 
need asjaolud aitasid kaasa kahju tekkele, arvestades kummagi poole käitumist.   
 (2) Kohustuse täitmata jätnud pool ei vastuta kahju eest ulatuses, milles kahjustatud pool 
oleks mõistuspäraseid samme astudes saanud kahju vähendada. 
 (3) Kahjustatud pool võib nõuda kõikide kulude katmist, mida ta mõistuspäraselt kandis 
püüdes kahju vähendada. 
 (4) Paragrahvis 94 sätestatu jääb puutumata. 
 
 
 § 109. Kahju hüvitamise viis 
 
 (1) Lepinguliste kohustuste rikkumise korral tuleb kahju hüvitada ühekordselt makstava 
rahasummana, välja arvatud juhul, kui vastavalt kahju iseloomule on mõistuspärane kahju 
hüvitamine osadena. Kohustuste rikkumise korral, mis ei ole tekkinud lepingust, tuleb kahju 
hüvitada osadena, välja arvatud juhul, kui vastavalt kahju iseloomule on mõistuspärane kahju 
hüvitamine ühekordselt makstava rahasummana.  
 (2) Kahju tuleb hüvitada valuutas, milles rahaline kohustus oli väljendatud või valuutas, 
milles kahju kanti, sõltuvalt sellest, kumb viis on hüvituse saaja jaoks enam mõistuspärane.  
 
 
 § 110. Vastutus kolmanda isiku tegude eest 
 
 (1) Juriidiline isik vastutab kahju eest, mille tekitas tema juhatuse või seda asendava organi 
liige või muu juriidilist isikut esindav isik oma ametikohustuste täitmisel kolmandale isikule kahju 
hüvitamiseks kohustava teoga. 
 (2) Võlgnik vastutab oma seadusliku esindaja ja isikute, keda ta oma kohustuse täitmiseks 
kasutab, tegevusega põhjustatud kahju eest samamoodi nagu oma tegevusega põhjustatud kahju 
eest. 
 (3) Teises lõikes sätestatut kohaldatakse vastavalt, kui kahju põhjustas teenistuja või 
töötaja, kes täitsid oma tööandja antud ülesandeid kahjustas seejuures teist isikut. 

 
 

3. jaotis. 
Täitmise vastuvõtmisega viivitamine 

 
 

 
 § 111. Vastuvõtuviivitus 
 
 (1) Isik satub viivitusse, kui ta ei võta õigustamatult vastu talle tegelikult pakutud 
nõuetekohast täitmist.  
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 (2) Viivitusse sattumiseks piisab võlgniku suulisest täitmise pakkumisest, kui võlausaldaja 
on võlgnikule teatanud, et ta täitmist vastu ei võta või kui täitmiseks on vajalik võlausaldaja 
tegevus, iseäranis kui võlausaldaja peab võlgnetava asja ära tooma. Täitmise pakkumisega 
loetakse võrdseks üleskutse võlausaldajale teha täitmiseks vajalik tegu. 
 (3) Kui võlausaldaja poolt täitmiseks vajaliku teo tegemine on määratud kalendriliselt, peab 
võlgnik täitmist pakkuma ainult siis, kui võlausaldaja teeb teo õigeaegselt. Sama kehtib, kui 
sooritusele peab eelnema teatud sündmus ja aeg soorituseks on määratud selliselt, et seda on 
võimalik sündmusest alates kalendri järgi arvestada. 
 (4) Võlausaldaja ei satu viivitusse, kui võlgnik pakkumise ajal või 3. lõikes sätestatud juhul 
ei ole võlausaldaja tegevuseks määratud ajaks suuteline oma sooritust tegema. 
 (5) Kui võlgnik ja võlausaldaja peavad kohustused täitma korraga, satub võlausaldaja 
viivitusse ka siis, kui ta on küll valmis pakutud täitmist vastu võtma, kuid ei paku omapoolset 
täitmist. 
 (6) Kui täitmise tähtpäeva ei ole kindlaks määratud või kui võlgnik võib täita enne määratud 
aega, ei satu võlausaldaja viivitusse, kui ta ei saa pakutud täitmist ajutiselt vastu võtta, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik teatas talle täitmisest eelnevalt kohase aja jooksul. 
 
 
 § 112. Vastuvõtmata jäetud asjade säilitamine 
 
 (1) Pool, kes on jäänud muude asjade peale raha valdajaks teise poole ebaõnnestumise 
tõttu aktseptida või asja tagasi võtta, peab ette võtma mõistuspäraseid samme asjade kaitsmiseks 
ja säilitamiseks. 
 (2) Valdajaks jäänud poolel on õigus mõistuspäraselt kantud kulutuste hüvitamisele. 
 
 
 § 113. Vastuvõtuviivituse tagajärjed 
 
 (1) Võlausaldaja vastuvõtuviivituse korral vastutab võlgnik oma kohustuse täitmatajätmise 
eest ainult juhul, kui ta ei näidanud üles hoolsust, mida võis temalt antud asjaoludel oodata. 
 (2) Võlausaldaja viivituse kestel ei pea võlgnik intressitavalt rahaliselt kohustuselt tasuma 
intresse. 
 (3) Kui võlgnik peab välja andma või hüvitama eseme viljad, piirdub tema kohustus 
võlausaldaja viivituse kestel viljadega, mida ta tegelikult sai. 
 (4) Kui võlgnik peab välja andma kinnisasja, võib ta peale võlausaldaja viivitusse sattumist 
kinnisasja valdusest loobuda, teatades sellest eelnevalt võlausaldajale. 
 (5) Võlgnik võib võlausaldaja viivituse korral nõuda kulutuste hüvitamist, mida ta pidi 
täiendavalt tegema edutuks pakkumiseks, samuti võlgnetava eseme hoidmiseks ja säilitamiseks 
viivituse kestel. 
 
 
 § 114. Deponeerimine 
 
 (1) Võlausaldaja viivituse korral, samuti siis, kui võlgnik ei saa täita oma kohustust muul 
võlausaldaja isikust tuleneval põhjusel või vabandatava teadmatuse korral võlausaldaja isikust, 
võib võlgnik deponeerida võlgnetava rahasumma, väärtpaberid, muud dokumenid või väärtesemed 
võlausaldaja jaoks notari (depositaar) juures Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.  (2) 
Võlgnik võib võlgnetava eseme deponeerida täitmise kohas. Kui võlgnik deponeerib eseme muus 
kohas, peab ta hüvitama võlausaldajale sellest tuleneva kahju. 
 (3) Võlgnik peab deponeerimisest võlausaldajale viivitamata teatama, välja arvatud 
vabandatava teadmatuse korral võlausaldaja isikust. Teatamatajätmise korral peab võlgnik 
hüvitama võlausaldajale sellest tuleneva kahju. 
 (4) Kui võlgnik ja võlausaldaja peavad kohustused täitma korraga, võib võlgnik seada 
deponeeritud eseme kättesaamise tingimuseks kohustuse täitmise võlausaldaja poolt. 
 (5) Kui deponeeritud ese saadeti deponeerimiskohta postiga, loetakse ese deponeerituks 
eseme üleandmisega postiasutusele.  
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 (6) Deponeerimise kulud kannab võlausaldaja. Kui võlgnik võtab deponeeritud eseme 
tagasi, kannab deponeerimise kulud tema. Depositaar võib keelduda deponeeritud  eseme 
väljaandmisest, kuni talle on hüvitatud deponeerimise kulud.  
 
 
 § 115. Võlgniku õigus deponeeritud ese tagasi võtta 
 
 (1) Võlgnik võib deponeeritud eseme tagasi võtta ainult siis, kui ta jätab deponeerimisel 
omale sellise õiguse.  
 (2) Kui võlgnik on omale jätnud eseme tagasivõtmise õiguse, lõpeb see õigus, kui: 
 1) ta on depositaarile teatanud, et loobub tagasivõtmisõigusest; 
 2) võlausaldaja on teatanud depositaarile eseme vastuvõtmisest; 
 3) deponeerimine on tunnistatud õiguspäraseks jõustunud kohtuotsusega; 
 4) kohus on välja kuulutanud võlgniku pankroti - kuni pankrotimenetluse lõppemiseni. 
 (3) Tagasivõtmise õigusele ei saa pöörata sissenõuet.  
 (4) Kui võlgnik võtab deponeeritud eseme tagasi, loetakse, et deponeerimist ei ole 
toimunud ning nõue tema vastu taastub koos kõigi kõrvalkohustustega. 
 
 
 § 116. Deponeerimise õiguslikud tagajärjed 
 
 (1) Deponeerimisega või deponeeritud eseme tagasivõtmise õiguse lõppemisega (§ 99 lg. 
2) loetakse võlgnik kohustusest vabanenuks samal viisil, kui ta oleks kohustuse deponeerimise 
hetkel võlausaldajale täitnud. 
 (2) Kui deponeeritud eseme võib tagasi võtta, võib võlgnik võlausaldajale deponeerimisele 
viidata. Eseme deponeerimise aja kestel kannab riski võlausaldaja ja võlgnik ei pea tasuma 
intresse ega hüvitama saamata jäänud tulu.  
 (3) Võlausaldaja õigus deponeeritud ese kätte saada lõpeb 7 aasta möödumisega 
deponeerimise teate saamisest. Nimetatud tähtaja möödumisel võib võlgnik võtta deponeeritud 
eseme tagasi, isegi kui ta ei ole omale tagasivõtmise õigust jätnud. 
 
 
 § 117. Avaldus deponeeritud eseme kättesaamiseks 
 
 Kui deponeeritud eseme kättesaamiseks võlausaldaja poolt on vajalik kättesaamise õigust 
tõendav võlgniku avaldus, võib võlausaldaja nõuda võlgnikult avalduse andmist samadel 
tingimustel, millel ta võiks nõuda täitmist, kui deponeerimist ei oleks toimunud.  
 
 
 § 118. Ladustamine 
 
 (1)  Kui võlgnetavat vallasasja ei saa vastavalt §-le 98 deponeerida, võib võlgnik selle § 98 
1. lõikes sätestatud tingimustel ladustada kolmanda isiku laoruumes, kui sellega ei kaasne 
ebaproportsionaalseid kulusid.  
 (2) Ladustamise kohaldatakse vastavalt §-des 98 - 101sätestatut. Ladustamise kulud 
kannab võlausaldaja.   
 
 
 § 119. Deponeerimiseks sobimatute asjade müük 
 
 (1) Võlgnik võib lasta võlgnetava vallasasja täitmise kohas või muus sobivas kohas, kui 
täitmiskohas ei ole kohast edu oodata, müüa enampakkumisel, kui: 
 1) võlgnetav vallasasi ei sobi olemuse tõttu deponeerimiseks ega ladustamiseks või 
 2)  teadmatuse tõttu võlausaldaja isikust ei ole ladustamise lõpp ettenähtav või 
 3) asi on riknev või  
 4) asja säilitamine või hoidmine põhjustaks ebaproportsionaalselt suuri kulusid ning 
deponeerimise tingimused (§ 98 lg. 1) 
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 (2)  Kui asi on kiirestiriknev, võib võlgnik selle müüa ka muul kohasel viisil peale 
enampakkumise.  
 (3) Võlgnik on kohustatud asja müüma, kui võlausaldaja huvid seda kahtluseta nõuavad või 
kui võlausaldaja teatab, et ta nõuab müüki.  
 (4) Asja ei või müüa enne võlausaldaja hoiatamist, välja arvatud juhul, kui asi on 
kiirestiriknev ja müügiga viivitamisega kaasneks oht asja väärtusele.  
 (5) Asja müümise kulud kannab võlausaldaja ja need arvatakse maha müügi tulemist. 
Ülejäänud raha peab võlgnik võlausaldajale välja maksma, § 98 1. lõike tingimuste täitmise korral 
aga deponeerima. Väljamaksmise asemel võib võlgnik summa tasaarvestada võlausaldaja 
nõudega. Võlausaldajal säilivad puudustest täitmises tulenevad õigused. 
 
 
 
 

5. peatükk. 
 

KÕRVALKOHUSTUSED 
 
 

1. jagu. 
Käendus ja garantii 

 
 
 
 
 § 120. Käenduse mõiste 
 
 (1) Käenduslepingu järgi kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees 
vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest. 
 (2) Käenduse kehtivuseks ei ole vajalik võlgniku teadmine sellest. 
 (3) Käendusega võib tagada ka tulevast või tingimuslikku kohustust.  
 (4) Kui käendatakse kohustust, mida võib vaidlustada aegumise või põhivõlgniku eksimuse, 
teovõimetuse või piiratud teovõime tõttu, vastutab käendaja kohustuse täitmise eest, kui ta teadis 
neist asjaoludest käenduslepingu sõlmimisel. 
 (5) Käendus võib olla piiratud teatud aja või teatud summaga. Peale selle võib käendaja 
võtta endale vastutuse ainult tingimusega. 
 (6) Käendaja ei saa käesolevas peatükis sätestatust õigustest eelnevalt loobuda. 
 (7) Käendusele kohaldatakse vastavalt solidaarsete kohustuste kohta sätestatut, kui 
käesolevast jaost või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti. 
 
 
 § 121. Käenduslepingu vorm 
 
 (1) Käendusleping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud 
notariaalset tõestamist. Käendusleping loetakse kehtivaks ka vorminõude järgimata jätmise korral, 
kui käendaja täidab lepingust tuleneva põhivõlgniku kohustuse.  
 (2) Käendusleping ei pea olema kirjalik, kui käendaja sõlmib selle oma majandus- või 
kutsealase tegevuse raames. 
 
 
 § 122. Käendaja vastutus 
 
 (1) Kohustuse täitmatajätmise korral vastutavad võlgnik ja käendaja võlausaldaja ees 
solidaarselt, kui käenduslepinguga ei ole kindlaks määratud, et käendaja vastutab täiendavalt. 
 (2) Käendaja vastutab käendatava kohustuse eest selle igakordses koosseisus. Käendaja 
vastutab ka intresside ja leppetrahvi maksmise, kahju ja sissenõudmisega seotud kulutuste 
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hüvitamise eest. Tehing, mille põhivõlgnik teeb pärast käenduslepingu sõlmimist ei laienda 
käendaja kohustust. 
 (3) Kui võlausaldaja vähendab käenduslepingu sõlmimisel olemas olnud ja käendatava 
nõude tagamiseks antud tagatisi, väheneb käendaja vastutus vähendamisele vastava summa 
võrra, kui võlausaldaja ei tõenda, et kahju suurus on väiksem. 
 
 
 § 123. Võlausaldaja teatamiskohustus 
 
 (1) Käendaja nõudel peab võlausaldaja andma talle teavet põhivõlgniku kohustuse seisundi 
kohta. Põhivõlgniku pankroti korral peab võlausaldaja teatama oma nõudest pankrotihaldurile 
pankrotiseaduses sätestatud tähtaja jooksul. Pankrotimenetlusest teadasaamisel peab põhivõlgnik 
sellest viivitamata teatama  käendajale. 
 (2) Kui võlausaldaja ei täida 1. lõikes nimetatud kohustusi, väheneb tema nõue käendaja 
vastu ulatuses, milles käendajal tekkis kohustuse täitmatajätmisest kahju.   
 
 
  § 124. Kohustuse täitmisest teatamine 
 
 (1) Kui käendaja tasub põhivõlgniku kohustuse täielikult või osaliselt, peab ta sellest 
põhivõlgnikule teatama.  
 (2) Kui käendaja kohustuse täitmisest ei teata ja põhivõlgnik täidab samuti kohustuse, ei ole 
käendajal tema vastu tagasinõudeõigust, kui põhivõlgnik ei teadnud ega pidanudki teadma 
kohustuse täitmisest käendaja poolt. Käendaja võib esitada võlausaldaja vastu alusetust 
rikastumisest tuleneva nõude. 
 (3) Esimeses ja teises lõikes sätestatut kohaldatakse vastavalt kohustuse täitmisel 
põhivõlgniku poolt. 
 
  
 § 125. Käendaja õigus nõuda tagatist või kohustuse täitmist 
 
 Käendaja võib põhivõlgnikult nõuda tagatist või, kui põhivõlgniku kohustus on sissenõutav, 
selle täitmist, kui: 
 1) põhivõlgnik rikub käendajaga sõlmitud kokkuleppeid, eelkõige ei täida oma kohustust 
kokku lepitud ajaks; 
 2) põhivõlgnik on täitmisega viivituses või kui tema elukoha muutusega raskeneb tema 
vastu sissenõude pööramine; 
 3) põhivõlgniku majandusliku olukorra halvenemise, tagatiste väärtuse vähenemisega või 
põhivõlgniku tahtluse või hoolimatuse tõttu on käendaja risk oluliselt suurenenud. 
 
 
 § 126. Käendaja vastuväited 
 
 (1) Käendaja võib esitada võlausaldaja nõude vastu kõik vastuväited, mida oleks võinud 
esitada põhivõlgnik ise, välja arvatud need, mis on vahetult seotud põhivõlgniku isikuga. Käendaja 
ei või tugineda vastuväidetele, mida võlgnik võib käendusega tagatud nõude vastu esitada, kui 
käenduse eesmärk seisneb selles, et tagada võlausaldajat ka nõude teostamatuse riski vastu 
nende vastuväidete alusel, eelkõige pärija vastutuse piiratuse vastuväite, võlgniku kohustuse 
lõppemise või vähendamise vastuväite alusel võlgniku likvideerimis- või pankrotimenetluses ja 
seltsingu lõpetamise vastuväitele, mis viis selle õigussubjektsuse lõppemisele ilma õigusjärgluseta 
selle kohustustes. 
 (2) Käendaja ei kaota õigust 1. lõike 1. lauses nimetatud vastuväidetele isegi juhul, kui 
põhivõlgnik neist loobus.  
 (3) Käendaja võib keelduda võlausaldaja nõude rahuldamisest niikaua, kuni põhivõlgnik 
võib vaidlustada tema kohustuse aluseks oleva tehingu või tasaarvestada oma kohustuse nõudega 
võlausaldaja vastu. 
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 (4) Kui käendatava kohustuse tagamiseks on seatud pandiõigus, võib käendaja kuni 
pankrotimenetluse alustamiseni põhivõlgniku vastu nõuda, et võlausaldaja rahuldaks oma nõude 
pandiõigusest. 
 (5) Käendaja võib keelduda põhikohustuse täitmisest enne selle täitmiseks määratud 
tähtpäeva, isegi kui täitmise tähtpäev loetakse pankrotimenetluses saabunuks. 
 (6) Käendaja võib nõuda tema vastu algatatatud sundtäitmise peatamist, kui ta seab 
põhivõlgniku kohustuse tagamiseks  pandiõiguse - kuni pandi realiseerimiseni. 
 
 
 § 127. Kaaskäendus 
 
 (1) Kui ühte ja sama kohustust käendab mitu isikut (kaaskäendajad), vastutavad nad 
võlausaldaja ees solidaarselt, isegi kui nad ei võtnud käendust üle ühiselt, kui ei ole kokku lepitud 
teisiti. 
 (2) Isikuid, kes on eraldi käendanud sama võlausaldaja suhtes erinevaid kohustusi, ei loeta 
kaaskäendajateks. 
 
 
 
 § 128. Kohustuse täitnud käendaja õigused 
 
 (1) Käendaja, kes täidab kohustuse põhivõlgniku asemel enne kohustuse sissenõutavust, 
ei või nõuda põhivõlgnikult selle kohustuse täitmist enne sissenõutavaks muutumist.  
 (2) Kui põhivõlgniku kohustus on muutunud sissenõutavaks, võib käendaja igal ajal 
kohustuse põhivõlgniku asemel täita. Käendaja vabaneb vastutusest, kui võlausaldaja keeldub 
alusetult tema täitmise vastuvõtmisest.  (3) Võlausaldaja võib käendaja enneaegse täitmise 
tagasi lükata, välja arvatud juhul, kui tal ei ole tagasilükkamiseks seaduslikku huvi.  
 
 
 § 129. Nõude üleminek käendajale 
 
 (1) Kui käendaja täidab põhivõlgniku kohustuse, läheb võlausaldaja nõue koos 
kõrvalõigustega põhivõlgniku vastu talle rahuldatud ulatuses üle. Põhivõlgnik võib nõude vastu 
esitada nii vastuväited, mis tal olid võlausaldaja vastu kui vastuväited, mis tulenevad tema ja 
käendaja vahelisest õigussuhtest. Tagasinõude aegumine hakkab kulgema kohustuse täitmisega 
käendaja poolt. 
 (2) Kui kohustuse osalise täitmise tõttu läheb käendajale üle ainult osa kõrvalõigusi, on 
võlausaldajal ülejäänud osa suhtes oma nõude rahuldamise eelisõigus. 
 (3) Kaaskäendajad vastutavad omavahel ainult vastavalt §-le 57. 
 (4) Pärast kohustuse täitmist käendaja poolt peab võlausaldaja talle üle andma 
dokumendid, mis tõendavad nõuet põhivõlgniku vastu. Võlausaldaja peab välja andma tagatised 
või tegema nende üleandmiseks vajalikud teod. (5) Kui võlausaldaja ei täida 4. lõikest 
tulenevaid kohustusi või kui ta on olemasolevad tõendusvahendid või tagatised, mille eest ta 
vastutab, tahtlikult kaotanud, vabaneb käendaja kohustusest. Kui ta on kohustuse täitnud võib ta 
nõuda sooritatu tagastamist ja nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist. 
 (6) Kui käendaja ei esita kohustuse täitmise korral võlausaldaja vastu põhivõlgniku 
vastuväiteid, ei lähe nõue käendajale üle ulatuses, milles ta end nende vastuväidetega vabastada 
oleks võinud, kui ta ei tõenda, et ta neid ei teadnud ega pidanudki teadma.  
 (7) Kui käendaja täidab põhivõlgniku naturaalkohustuse, samuti juhul kui ta täidab 
kohustuse, mis on vaieldav põhivõlgniku eksimuse tõttu või puuduste tõttu teovõimes, ei lähe nõue 
käendajale üle, kui ta käenduslepingu sõlmimisel teadis või pidi teadma, et põhivõlgniku kohustus 
on vaieldav. 
 (8) Kui lisaks käendusele oli põhivõlgniku kohustus tagatud kolmanda isiku pandiga ja 
võlausaldaja nõuab täitmist panditud vara arvel või kui pantija täidab kohustuse ise, võib pantija 
esitada tagasinõude käendaja vastu, kui see oli pantija ja käendaja vahel kokku lepitud või kui 
pandiõigus seati kolmanda isiku poolt pärast käendust. 
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 § 130. Käenduse lõppemine 
 
 (1) Käendus lõpeb:  
 1) käendusega tagatud kohustuse lõppemisega; 
 2) tähtajalise käenduse korral tähtaja möödumisega; 
 3) võla ülevõtmisega, kui käendaja ei andnud kirjalikku nõusolekut vastutada uue võlgniku 
eest; 
 4) kui võlausaldaja kolme kuu jooksul arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest ei 
nõua kohustuse täitmist käendaja poolt. 
 (2) Kui põhivõlgnikuks ja käendajaks saab sama isik, säiluvad võlausaldajale käendusest 
tulenevad eelisõigused. 
 (3) Kui tähtajalise käenduse korral ei ole nõue tähtaja möödumisel veel sissenõutav, 
vabaneb käendaja vastutusest ainult siis, kui ta annab kohustuse tagamiseks esmelise tagatise. 
 
 
 § 131. Garantii 
 
 (1) Majandus- või kutsealases tegevuse raames võib isik (garant) võtta võlausaldaja suhtes 
kohustuse, et ta vastutab võlgniku kohustuse täitmise eest (garantii). Garantiile kohaldatakse 
vastavalt käenduse kohta sätestatut, kui järgnevatest lõigetest ei tulene teisiti.  
 (2) Garandil ei ole õigust esitada võlausaldaja vastu võlgniku vastuväiteid. Garandi 
kohustus võlausaldaja ees ei sõltu võlgniku kohustusest, isegi kui garantiis sisaldub viide sellele 
kohustusele. 
 (3) Võlausaldajale garandi vastu garantiist tulenevaid õigusi ei või teisele isikule üle anda, 
kui garantiis ei ole ette nähtud teisiti. 
 (4) Garantii jõustub selle väljaandmisest, kui garantiis ei ole ette nähtud teisiti. 
 (5) Garandi vastutus võlausaldaja ees on piiratud summaga, millele garantii on välja antud, 
kui garantiis ei ole ette nähtud teisiti. Garandi vastutus võlausaldaja ees garantii täitmatajätmisest 
tulenevalt ei ole piiratud summaga, millele garantii on välja antud, kui garantiis ei ole ette nähtud 
teisiti. 
 (6) Garandi kohustus lõpeb: 
 1) summa maksmisega võlausaldajale, millele garantii on välja antud; 
 2) tähtaja möödumisega, milleks garantii on välja antud; 
 3) võlausaldaja loobumisel garantiist tulenevatest õigustest. 
 (7) Võlausaldaja loobumisel garantiist tulenevatest õigustest peab garant viivitamata 
võlgnikule teatama. 
 (8) Kui garant on võlgniku kohustuse täitnud, on tal tagasinõudeõigus võlgniku vastu ainult 
siis, kui see on ette nähtud nendevahelise kokkuleppega. Garandil ei ole tagasinõudeõigust 
summa osas, mille ta on maksnud võlausaldajale vastuolus garantiitingimustega või oma 
kohustuste rikkumise tõttu, kui garandi ja võlgniku vahelise kokkuleppega ei ole ette nähtud teisiti.   
 

 
 

2. jagu. 
 

Käsiraha 
 
 
 
 § 132. Käsiraha mõiste 
 
 (1) Kui üks lepingupooltest annab teisele poolele lepingu sõlmimise tõendamiseks ja selle 
täitmise tagamiseks rahasumma, loetakse seda käsirahaks. 
 (2) Käsirahaga tagatud lepingu täitmise korral arvestatakse käsiraha lepingujärgse 
võlgnetava täitmise katteks, selle võimatuse korral aga tagastatakse käsiraha andnud poolele, kui 
pooled ei ole kokku leppinud teisiti. 
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 § 133. Käsirahaga tagatud lepingu täitmatajätmise tagajärjed 
 
 (1) Kui leping jääb täitmata asjaolu tõttu, milles eest käsiraha andnud pool ei vastuta, võib 
viimane nõuda käsiraha tagastamist. 
 (2) Kui lepingu täitmatajätmise eest vastutab käsiraha andnud pool, jääb käsiraha teisele 
poolele.  
 (3) Kui käsiraha saanud pool nõuab lepingu täitmatajätmise tõttu kahju hüvitamist, 
arvestatakse käsiraha hüvituse katteks, selle võimatuse korral aga tagastatakse käsiraha andnud 
poolele. 
 
 

 
3. jagu 

 
Leppetrahv 

                                                  
 
 § 134. Leppetrahvi mõiste 
 
 (1) Kui lepingupool, kes ei täida oma kohustust või ei tee seda kohaselt, peab vastavalt 
lepingule maksma kahjustatud lepingupoolele sellise täitmatajätmise eest kindlaksmääratud 
rahasumma, võib kahjustatud pool nõuda seda summat kohustuse täitmatajätmise või mittekohase 
täitmise korral sõltumata tegelikust kahjust. Kui võlgnetav sooritus seisneb tegematajätmises, võib 
leppetrahvi nõuda alates kohustuse rikkumisest. 
 (2) Paragrahvides 129 - 134 sätestatut kohaldatakse vastavalt juhtudel, kui pooled on kahju 
pausaleerimisena leppinud kokku teatud rahasumma, mida võlgnik, kes oma kohustust ei täida või 
ei tee seda kohaselt või õigeaegselt, peab maksma.  
 
 
 § 135. Leppetrahv kohustuse täitmatajätmise juhuks 
 
 Kui leppetrahv on kokku lepitud kohustuse täitmatajätmise juhuks, võib kahjustatud pool 
täitmise asemel nõuda trahvi tasumist. Kui võlausaldaja teatab võlgnikule, et ta nõuab trahvi, ei 
saa ta enam nõuda täitmist. 
 
 
 § 136. Trahvilubadus mittekohase täitmise juhuks 
 
 (1) Kui leppetrahv on kokku lepitud juhuks, kui kohustust ei täideta kohasel viisil, eelkõige 
määratud ajaks või määratud kohas, võib kahjustatud pool nõuda trahvi ja täitmist. 
 (2) Kui võlausaldaja võtab täitmise vastu, võib ta trahvi nõuda ainult siis, kui ta jättis 
vastuvõtmisel endale sellise õiguse. 
 
 
 § 137. Leppetrahv ja kahjud 
 
 Kui kahjustatud pool võib nõuda kahju hüvitamist täitmatajätmise või mittekohase täitmise 
tõttu, võib ta nõuda kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei katnud. 
 
 
 § 138. Leppetrahvi vähendamine 
 
 Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on võlausaldaja kahjuga võrreldes ülemäära suur, võib 
kohus vähendada leppetrahvi mõistuspärase suuruseni. Trahvi vähendamise otsustamisel tuleb 
arvestada kohustuse täitmise ulatust võlgniku poolt, kohustisest osavõtvate isikute majanduslikku 
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olukorda ja võlausaldaja seaduslikku huvi. Trahvi vähendamist ei või nõuda pärast seda, kui 
võlgnik on trahvi tasunud. 
 
 
 § 139. Lepingu kehtetus 
 
 Lepingu kehtetuse korral on kehtetu ka kokku lepitud leppetrahv, isegi siis, kui pooled 
lepingu kehtetusest teadsid või teadma pidid. 
 
 
 
 

5. peatükk 
 

NÕUETE JA VÕLGADE ÜLEMINEK 
 

1. jagu 
 

Nõuete üleminek 
 

 
 
 § 140. Nõude loovutamine 
 
 (1)  Võlausaldaja võib talle kuuluva nõude ilma võlgniku nõusolekuta anda lepinguga üle 
teisele isikule (nõude loovutamine), kui seadusest, kokkuleppest või õigussuhte olemusest ei 
tulene teisiti. 
 (2) Nõuet ei saa loovutada, kui kohustust ei saa ilma selle sisu muutmata täita kellelegi 
teisele kui võlausaldajale või kui loovutamine on välistatud kokkuleppel võlgnikuga. Kui 
loovutamine on välistatud võlausaldaja ja võlgniku vahelise kokkuleppega, loetakse loovutamine 
toimunuks arvates ajast, milllal võlgnik teatab uuele võlausaldajale loovutamise heakskiitmisest. 
Lepingust, mille mõlemad pooled sõlmisid oma majandus- või kutsealase tegevuse raames, 
tulenevate nõuete, samuti riigi, omavalitsuse või avalik - õiguslike juriidiliste isikute vastu suunatud 
nõuete loovutamine on kehtiv hoolimata loovutamiskeelust, kuid võlgnik võib siiski täita kohustuse 
kehtivalt senisele võlausaldajale.  
 (3) Loovutada ei või ülalpidamise, tervise kahjustamise ja surma põhjustamisega tekitatud 
kahju hüvitamise nõudeid. 
 (4) Võlausaldaja võib loovutada nõude tervikuna või osa sellest. 
 (5) Kolmanda isiku vastu, kes on nõude omandanud uskudes kirjalikku võlatunnistust, mis 
ei sisalda loovutamise keeldu, ei või võlgnik esitada vastuväidet, et loovutamine on kokkuleppel 
välistatud. 
 
 
 § 141. Tagatiste ja muude kõrvalõiguste üleminek 
 
 (1) Nõude tagamiseks seatud tagatised ja muud kõrvalõigused, välja arvatud need, mis on 
lahutamatult seotud loovutaja isikuga ega ole üleantavad, lähevad nõude loovutamisel üle 
omandajale. 
  (2) Nõude loovutamisel lähevad omandajale üle ka eelmise võlausaldaja õigused määratud 
intressile, leppetrahvile või kahetsusrahale, välja arvatud juhul, kui intress, trahv või kahetsusraha 
oli sissenõutav juba nõude loovutamise ajal. 
 (3) Nõude osalise loovutamise korral jääb võlausaldajale loovutamata jäänud nõude osa 
rahuldamise eelisõigus, samuti eelisjärjekoht kõrvalkohustustele ja tagatistele. 
 
 
 § 142. Nõude loovutamise viis  
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 (1) Nõude loovutanud võlausaldaja peab uuele võlausaldajale üle andma nõudeõigust 
tõendavad dokumendid ja andma talle nõude esitamiseks vajalikku teavet. Kui dokument on 
eelmisele võlausaldajale ka edaspidi vajalik, võib uus võlausaldaja nõuda oma kulul koopia või 
väljavõtte andmist. 
 (2) Senine võlausaldaja peab uuele võlausaldajale tema nõudel ja kulul väljastama 
dokumendi loovutamise kohta. 
 
 
 § 143. Kohustuse täitmine esialgsele võlausaldajale 
  
 Kui võlgnik ei teadnud ega pidanudki teadma nõude loovutamisest, loetakse temapoolne 
kohustuse täitmine esialgsele võlausaldajale täitmiseks uuele võlausaldajale. Sama kohaldatakse 
ka õigustoimingute suhtes, mis tehakse võlgniku ja esialgse võlausaldaja vahel pärast nõude 
loovutamist. 
  
 
 § 144. Loovutamisteade 
 
 (1) Kui võlausaldaja teatab võlgnikule nõude loovutamisest uuele võlausaldajale, loetakse 
loovutamine võlgniku suhtes toimunuks, isegi kui see ei ole tegelikult toimunud või loovutamine ei 
kehti. Sama kehtib, kui võlausaldaja on välja andnud dokumendi loovutamise kohta dokumendis 
näidatud uuele võlausaldajale ja viimane esitab dokumendi võlgnikule. 
 (2) Esimeses löikes nimetatud teate võib tagasi võtta ainult teates näidatud uue 
võlausaldaja nõusolekul. 
 
 
 § 145. Võlgniku vastuväited uue võlausaldaja nõude vastu 
 
 (1) Võlgnik võib esitada uue võlausaldaja nõude vastu kõik vastuväited, mis tal olid esialgse 
võlausaldaja vastu nõude loovutamise ajal. 
 (2) Võlgnik võib talle senise võlausaldaja vastu kuulunud nõude ka uue võlausaldaja vastu 
tasaarvestada, välja arvatud juhul, kui ta nõude omandamisel loovutamisest teadis või kui nõue 
muutus sissenõutavaks alles pärast teadasaamist ja hiljem kui loovutatud nõue. 
 
 
 § 146. Loovutamisdokument 
 
 (1) Võlgnik peab kohustuse uuele võlausaldajale täitma ainult seniselt võlausaldajalt 
loovutamise kohta väljastava dokumendi kätteandmise vastu. Ülesütlemine või nõude esitamine 
uue võlausaldaja poolt on tühine, kui see toimub ilma sellise dokumendi väljastamiseta ja võlgnik 
ülesütlemise või nõude esitamise selle sellel põhjusel viivitamata tagasi lükkab.  
 (2) Esimeses lõikes sätestatut ei kohaldata, kui senine võlausaldaja on võlgnikule 
loovutamisest kirjalikult teatanud. 
 (3) Kui võlgnik on välja andnud võladokumendi, ei või ta nõude loovutamisel dokumendi 
esitamisega esitada uue võlausaldaja vastuväidet, et loovutamine on kokkuleppel algse 
võlausaldajaga välistatud, välja arvatud juhul, kui uus võlausaldaja loovutamisel sellest teadis või 
teadma pidi. 
 
 
 § 147. Nõude üleminek seaduse või kohtuotsuse alusel 
 
 (1) Kui nõue läheb teisele isikule üle seaduse või kohtuotsuse alusel, kehtib nõude 
üleminek kolmandate isikute suhtes, ilma et oleks vaja erilist vormi või ka senise võlausaldaja 
tahteavaldust.  
 (2) Nõude üleminekule 1. lõikes nimetatud asjaoludel kohaldatakse vastavalt §-des 135 - 
141 sätestatut. 
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  § 148. Muude õiguste üleandmine 
 
 Käesolevas jaos nõuete üleandmise kohta sätestatut kohaldatakse vastavalt muude 
õiguste üleandmisele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 
 
 

2. jagu 
Võla üleminek 

 
 

 
 § 149. Võla ülevõtmine 
 
 (1) Kolmas isik võib võlausaldajaga sõlmitud lepinguga võtta üle võlgniku võla, nii  et 
kolmas isik astub senise võlgniku asemele. 
 (2) Kolmas isik võib võla üle võtta ka võlgnikuga sõlmitud lepinguga, tingimusel, et 
võlausaldajale sellest teatatakse ja võlausaldaja sellega nõustub. Kuni nõusoleku andmiseni 
võlausaldaja poolt võivad pooled lepingut muuta või selle lõpetada.  
 (3) Teises lõikes nimetatud juhul võib võlgnik või kolmas isik kutsuda võlausaldajat üles 
andma nõusolekut määratud tähtaja jooksul. Kui võlausaldaja nõusolekut tähtaja jooksul ei anna, 
loetakse võlausaldaja nõusoleku andmisest keeldunuks. 
 (4) Kui kolmas isik võtab võla üle võlgnikuga sõlmitud lepinguga ja võlausaldaja ei ole veel 
nõusolekut andnud või keeldub selle andmisest, eeldatakse, et võla ülevõtja on võlgniku suhtes 
kohustatud võlausaldaja õigeaegselt rahuldama. Võlgnik ei saa võla ülevõtjat selle võla täitmiseks 
kohustada, kuni ta ei ole täitnud võla ülevõtmise lepingust tulenevaid kohustusi. Kui võlausaldaja 
keeldub võla ülevõtmiseks nõusolekut andmast, võib võlgnik nõuda võla ülevõtjalt tagatist. 
 (5) Võlausaldaja nõusolek võib olla väljendatud selgesõnaliselt või tuleneda asjaoludest. 
Nõusolekut eeldatakse, kui võlausaldaja võtab ilma tingimusteta ülevõtjalt vastu tasumise või 
nõustub muu võlgnetava teo tegemisega. 
 (6) Kui võlausaldaja on võla ülevõtmisega eelnevalt nõustunud, loetakse ülevõtmine 
toimunuks võla ülevõtmise lepingu sõlmimise ja sellest võlausaldajale teatamisega. Võlausaldaja ei 
või eelnevalt antud nõusolekut tagasi võtta, välja arvatud juhul, kui ta jättis endale sellise õiguse 
nõusolekut andes. 
 
 
 § 150. Võla ülevõtja vastuväited 
 
 (1) Võla ülevõtja võib võlausaldaja vastu esitada vastuväited, mis tulenevad võlausaldaja ja 
senise võlgniku vahelisest õigussuhtest. Võla ülevõtja ei või võlausaldaja vastu esitada 
vastuväiteid, mis kuulusid senisele võlgnikul võlausaldaja vastu isiklikult, eelkõige senise võlgniku 
nõuet võlausaldaja vastu tasaarvestada 
 (2) Võla ülevõtja ei või võlausaldaja vastu esitada vastuväiteid, mis kuuluvad talle senise 
võlgniku vastu võla ülevõtmise aluseks olevast õigussuhtest. 
 (3) Kui võla ülevõtmine toimus vastavalt § 145 2. lõikes sätestatule, võib võla ülevõtja 
esitada võla ülevõtmise kehtetuse vastuväite võlausaldaja vastu üksnes siis, kui see teadis 
kehtetuse põhjusest või seda teadma. Paragrahvis 144 sätestatu jääb puutumata. 
 
 
 § 151. Kõrvalkohustused võla ülevõtmisel 
 
 (1) Võla ülevõtmisel jäävad kehtima kohustusega seotud kõrvalkohustused, kui need ei ole 
lahutamatult seotud senise võlgniku isikuga. 
 (2) Senise võlgniku või võla ülevõtja varale kohustuse täitmise tagamiseks seatud 
esemelised tagatised lõpevad,  võla ülevõtmisega, välja arvatud juhul, kui käendaja või pantija 
nõustub vastutama kohustuse täitmise eest uue võlgniku ees. Kohustuse tagamiseks seatud 
kohustusega mitteseotud õigused tuleb  vastavalt kokkulepetele, mis olid tagatise seadmise 
aluseks, tagatise andajale tagasi üle anda. 
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 (3) Kui kinnisasja omandaja võtab kokkuleppel võõrandajaga üle viimase võla, mille 
tagamiseks on seatud kinnisasjale hüpoteek, peab võõrandaja pärast uue omaniku 
kinnistusraamatusse kandmist teatama sellest kirjalikult võlausaldajale. Kui võlausaldaja ei ole 6 
kuu jooksul arvates teate saamisest keeldunud nõusoleku andmisest võla ülevõtmiseks, loetakse 
nõusolek antuks. Kui võlausaldaja on võla ülevõtmiseks nõusoleku andnud või selle andmisest 
keeldunud, peab kinnisasja võõrandaja sellest omandajale teatama. 
 
 
 § 152. Võla ülevõtmise lepingu kehtetus 
 
  (1) Võla ülevõtmise lepingu kehtetuse korral taastub varasema võlgniku kohustus koos 
kõigi kõrvalõigustega. Heausksete kolmandate isikute õigused jäävaad seejuured kehtima.  
 (2) Võlausaldaja võib nõuda ülevõtjalt talle tekkinud kahju, eriti varem saadud tagatiste 
kaotamise tõttu, hüvitamist, kuivõrd võla ülevõtja ei tõenda, et ta ei vastuta võla ülevõtmise 
kehtetuse ja võlausaldaja kahjustamise eest. 
 
 
 § 153. Võlaga ühinemine 
 
 (1) Võla võib ka üle võtta ka selliselt, et kolmas isik astub kohustisse uue võlgnikuna senise 
võlgniku kõrvale (võlaga ühinemine). 
 (2) Võlaga ühinemise võib kolmas isik kokku leppida võlausaldajaga või vastavalt §-le 83 
võlgnikuga. 
 (3) Kui võlaga ühinemine toimub võlausaldaja nõude tagamiseks, kohaldatakse vastavalt §-
s 116 sätestatut.. 
 (4) Võlaga ühinemisel tekib solidaarne kohustus, millele kohaldatakse vastavalt §-des 49 - 
53 sätestatut. Kui võlaga ühinemine toimus võlausaldaja nõude tagamiseks, kohaldatakse  §-des 
51 ja 53 sätestatu asemel vastavalt §-des 117, 121, 122 ja 124 sätestatut. 
 
 
 § 154. Lepingu ülevõtmine 
 
 (1) Lepingupool võib teise lepingupoole nõusolekul anda oma lepingust tulenevad õigused 
ja kohustused üle kolmandale isikule temaga sõlmitud lepingu alusel, kui seaduses ei ole 
sätestatud teisiti. 
 (2) Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ülevõtmisel kohaldatakse vastavalt 
käesolevas peatükis sätestatut. 
 
 
 § 155. Ettevõtte ülevõtmine 
 
 Ettevõtte ülevõtmisel kohaldatakse §-des 146 ja 147 ja äriseadustiku §-s 5 sätestatut, isegi 
juhul, kui ettevõte kuulub muule isikule kui ettevõtjale äriseadustiku § 1 tähenduses. 
 

 
6. peatükk 

KOHUSTISE LÕPPEMINE 
 
 

1. jagu 
Üldsätted 

 
                                            
 
 § 156. Kohustise lõppemise alused 
 Kohustis lõpeb selle täitmisega, täitmise võimatuksmuutumisega, tasaarvestamisega, 
poolte kokkulangemisega, nõudest loobumisega, uuendamisega, leppetoiminguga, taganemisega, 
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ülesütlemisega, ühe või mõlema juriilidest isikust lepingupoole lõppemisega, samuti muudel 
seaduses ettenähtud alustel. 
 
 
 § 157. Kõrvalkohustuste lõppemine 
 
 (1) Kohustuse lõppemisel lõpevad ka sellega seotud pandid, käendused ja muud 
kõrvalkohustused, kui seadusest ei tulene teisiti. Võlausaldaja võib sissenõutavaid intresse järele 
nõuda, kui see lepiti kokku või kui see tuleneb asjaoludest. 
 (2) Nõude tagamiseks seatud nõudega mitteseotud õigused tuleb kohustuse lõppemise 
korral, mida nendega tagatakse, vastavalt kokkulepetele, mis olid tagatise seadmise aluseks, 
tagatise andajale tagasi üle anda. 
 
 

2. jagu.  
 

Kohustuse täitmine ja täitmise võimatus 
 
 
 
 § 158. Kohustuse lõppemine täitmisega 
 
 Kohustus lõpeb nõuetekohase täitmisega võlausaldajale. 
  
 
 § 159. Kohustuse lõppemine täitmise võimatusega 
 
 (1) Kohustus lõpeb täitmise võimatusega, kui selle tingis asjaolu, mille eest võlgnik ei 
vastuta. 
 (2) Kui kohustuse täitmine muutub võimatuks vastastikuse lepingu puhul, kaotab võlgnik 
õiguse nõuda teiselt poolelt täitmist ja peab juba lepingu järgi saadu alusetu rikastumise sätete 
järgi teisele poolele välja andma. 
 
 
 

3. jagu 
 

Taganemine 
 

 
 

 § 160. Taganemise tagajärjed 
 
 (1) Kui lepingupoolele kuulub vastavalt seadusele või lepingule taganemise õigus, vabastab 
lepingust taganemine mõlemad pooled nende lepinguliste kohustuste täitmisest.  
 (2) Taganemine ei välista kahju hüvitamise nõuet täitmatajätmise eest. 
 (3) Taganemine ei mõjuta ühtegi lepingutingimust vaidluste lahendamise kohta ega ka 
mistahes muid lepingutingimusi, mis sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingust 
taganemist. 
 
 
 § 161. Väljaandmis- ja hüvitamiskohustus 
 
  (1)  Lepingust taganemise korral võib kumbki lepingupool nõuda tema poolt üleantu 
tagastamist ja saadud viljade väljaandmist, kui ta samaaegselt tagastab kõik tema poolt saadu. 
Taganemisest tulenevad kohustused peavad pooled täitma samaaegselt. 
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 (2) Tagastamise või väljaandmise asemel peab võlgnik hüvitama tagastamisele või 
väljaandmisele kuuluva väärtuse, kui 
 1) tagastamine või väljaandmine on saadu olemuse tõttu välistatud; 
 2) võlgnik on saadud eseme ära tarvitanud, võõrandanud, koormanud, ümber töötanud või 
ümber kujundanud; 
 3) saadud ese on halvenenud või hävinud, välja arvatud korrapärasest kasutamisest 
tekkinud kulutamise osas. 
 (3) Kui võlgnik põhjustas asja tagastamise võimatuse või halvenemise tahtlikult või 
hoolimatult, peab ta hüvitama ka asja väärtust ületava kahju. 
 (4) Kui lepingus on võlgniku vastusooritus määratud, loetakse see 2. lõikes nimetatud 
juhtudel hüvitatavaks väärtuseks. 
 (5) Kui lepingu täitmine on olnud pikaajaline ja kohustis on jaotatav, võib tagastamist või 
väljaandmist nõuda ainult ajavahemiku eest, peale mida lepingust taganeti. 
 (6) Lepingupool, kes on saanud teise poole soorituse, kuid peab mõistuspäraselt ette 
nägema lepingust taganemise võimalikkust, peab hoolsa võlgnikuna tagama, et lepingust 
taganemise korral oleks soorituse tagastamine võimalik. 
 (7) Kui üks lepingupool rikub 1. või 5. lõikes nimetatud kohustusi, võib  teine lepingupool 
nõuda sellest tuleneva kahju hüvitamist. 
 
 
 § 162. Väärtuse hüvitamise välistatus 
 
 (1) Võlgnik ei ole kohustatud tagastamise või väljaandmise asemel väärtuse hüvitamiseks, 
kui  
 1) taganemiseks õigustav puudus ilmnes alles eseme ümbertöötamisel või 
ümberkujundamisel; 
 2) võlausaldaja vastutab halvenemise või hävimise eest või kui kahju oleks tema juures 
samuti tekkinud; 
 3) seadusest tuleneva taganemisõiguse korral on halvenemine või hävimine tekkinud 
taganemiseks õigustatud isiku juures, kuigi ta järgis sellist hoolsust, mida ta järgib oma asjades. 
 (2) Kui 1. lõikes nimetatud asjaoludel on võlgnik alusetult rikastunud, peab ta rikastumise 
välja andma. 
 
 
 
 § 163. Viljad ja kulutused peale taganemist 
 
 (1) Kui võlgnik ei saa vilju, mida tal olnuks võimalik saada korrapärase majandamise 
reegleid järgides, peab ta hüvitama võlausaldajala saamata jäänud viljade väärtuse. Seadusest 
tuleneva taganemisõiguse korral vastutab taganemiseks õigustatu viljade saamisel ainult sellise 
hoolsuse eest, mida ta rakendab oma asjades.  
 (2) Kui võlgnik tagastab eseme, hüvitab selle väärtuse või kui tema väärtuse hüvitamise 
nõue on vastavalt § 94b 1. lõike 1. või 2. punktile välistatud, tuleb talle hüvitada esemele tehtud 
vajalikud kulutused. Võlgnikule tuleb hüvitada ka muud kulutused, kui võlausaldaja on nende läbi 
alusetult rikastunud 
 
 
 § 164. Taganemise avaldus 
 
 Poole õigus taganeda lepingust teostatakse teatega teisele poolele. 
 
 
 § 165. Taganemisõiguse lõppemine pärast tähtaja möödumist 
 
 Kui lepingust tuleneva taganemisõiguse teostamiseks ei ole tähtaega kokku lepitud, võib 
teine pool määrata õigustatud isikule taganemisõiguse teostamiseks kohase tähtaja. 
Taganemisõigus lõpeb, kui taganemist ei avaldata enne tähtaja möödumist. 
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 § 166. Taganemisõiguse jagamatus 
 
 Kui lepingu puhul osaleb ühel või teisel poolel mitu isikut, võib taganemisõigust teostada 
ainult kõigi poolt ja kõigi suhtes. Kui taganemisõigus lõpeb ühe õigustatu jaoks, lõpeb see ka 
ülejäänute jaoks. 
 
 
 § 167. Tasaarvestus pärast täitmatajätmist 
 
 Lepingust taganemine kohustuse täitmatajätmise tõttu on kehtetu, kui võlgnik võis 
kohustuse lõpetada tasaarvestusega ja teatab tasaarvestusest viivitamata pärast taganemist.  
 
 
 § 168. Taganemine kahetsusraha vastu 
 
 Kui pool võib vastavalt lepingule taganeda sellest kahetsusraha tasumise või tasutud 
kahetsusraha kaotamise vastu, on taganemine kehtetu, kui kahetsusraha ei tasuta enne 
taganemise avalduse tegemist või avalduse tegemisel ja teine pool lükkab sellel põhjusel avalduse 
viivitamata tagasi Taganemise avaldus on siiski kehtiv, kui kahetsusraha tasutakse viivitamata 
pärast avalduse tagasilükkamist. 
 
  
 

4. jagu 
 

Ülesütlemine 
 
 
 §  169. Kohustise lõpetamine ülesütlemisega  
 
 (1) Kui lepingu või seadusega on lepingupoolele antud õigus leping üles öelda, võib seda 
teha vastaspoolele tuleviku kohta tehtud avaldusega. 
 (2) Määramata ajaks sõlmitud lepingu võib kumbki pool mõistuspärase 
etteteatamistähtajaga üles öelda. 
 (3) Kui lepingu puhul osaleb ühel või teisel poolel mitu isikut, võib ülesütlemisõigust 
teostada ainult kõigi poolt ja kõigi suhtes. 
 (4) Kohustise lõpetamisel ülesütlemisega kuulub tagastamisele ainult kohustise 
lõpetamisele järgneva aja kohta juba ette saadu.  
 
 
 § 170. Kestevvõlasuhte ülesütlemine olulisel põhjusel 
 
 (1) Lepingu, mis on suunatud teatud aja kestel korduvate soorituste tegemisele 
(kestevvõlasuhe) võib kumbki lepingupool olulisel põhjusel ülesütlemistähtaega järgimata üles 
öelda. Olulise põhjusega on tegemist eelkõige, kui ülesütlevalt poolelt ei või kõigi üksikjuhu 
asjaolude arvestamisel ja mõlemapoolsete huvide kaalumisel mõistuspäraselt nõuda lepingu 
jätkamist kuni kokku lepitud lõpuni või kuni ülesütlemistähtaja möödumiseni. 
 (2) Kui oluline põhjus seisneb lepingulise kohustuse rikkumises teise poole poolt, on 
ülesütlemine lubatav alles kohustuse rikkumise lõpetamiseks määratud kohase tähtaja edutut 
möödumist. Tähtaja määramine ei ole vajalik § 105 1. lõike 1. - 4. punktis sätestatud juhtudel. 
 (3) Ülesütlemiseks õigustatu võib lepingu üles öelda ainult kohase aja kestel, pärast seda 
kui ta ülesütlemispõhjusest teada sai. 
 (4) Kui ülesütlemiseks õigustatul ei ole juba tehtud soorituste vastu ülesütlemise tõttu enam 
huvi, võib ta lepingu ülesütlemise laiendada ka neile sooritustele. Soorituste tagastamisele 
kohaldatakse vastavalt §-des 155 - 157 sätestatut. 
 (5) Kahju hüvitamisele lepingu ülesütlemise tõttu kohaldataka vastavalt § 105 4. lõikes 
sätestatut. 
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5. jagu 
 

Tasaarvestus 
 
 
 

 § 171. Tasaarvestuse mõiste 
 
 (1) Kui kaks isikut (pooled) võlgnevad teineteisele rahasumma või muud samaliigilised 
sooritused, võib kumbki oma kohustuse, kui mõlemad nõuded on sissenõutavad, oma nõudega 
tasaarvestada.   
 (2) Tasaarvestuse tulemusena lõpevad nõuded kattuvas ulatuses arvates ajast, mil neid 
võis tasaarvestada, kui pooled ei lepi kokku teisiti. 
 (3) Rahaliste kohustuste tagajärgede kindlakstegemiseks vajalik vahetuskurss arvestatakse 
tasaarvestamise päeva seisuga. 
 
 
 § 172. Tasaarvestuse avaldus 
 
 Tasaarvestus toimub avaldusega teisele poolele. Avaldus on tühine, kui see tehakse 
tingimuslikult või tähtaja määramisega. 
 
 
 § 173. Tasaarvestus täitmise kohtade erinevuse korral 
 
 (1) Tasaarvestada võib ka nõudeid, mille täitmise kohad on erinevad, kuid tasaarvestav 
pool peab teisele poolele hüvitama kahju, mis tekib seetõttu, et teine pool ei saa sooritust 
tasaarvestuse tõttu määratud kohas kätte või teha. 
 (2) Kui pooled on kokku leppinud, et täita tuleb määratud kohas või kui teisel poolel on 
selleks muu õigustatud huvi, ei ole kahtluse korral lubatud tasaarvestada nõuet, mille täitmise 
jaoks on ette nähtud muu koht.  
 
 
 § 174. Tasaarvestamise lubamatus 
 
 (1) Tasaarvestada ei saa nõuet, millele saab esitada vastuväite. Aegunud nõude võib 
tasaarvestada tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 122 3. lõikes sätestatud tingimustel. 
 (2) Tasaarvestada ei või ülalpidamise, tervise kahjustamise ja surma põhjustamisega 
tekitatud kahju hüvitamise nõudeid. Tasaarvestada ei või nõuet tahtlikult toime pandud 
õigusvastasest teost. 
 
 
 § 175. Tasaarvestus nõuete paljususe korral 
 
 (1) Kui ühel või teisel poolel on mitu tasaarvestuseks sobivat nõuet, võib tasaarvestav pool 
määrata nõuded, mis vastastikku tasaarvestatakse. Kui tasaarvestuse avaldus tehakse ilma 
nimetatud määramiseta või kui teine pool vaidleb niisugusele määramisele viivitamata vastu, 
kohaldatakse vastavalt § 70 3. lõikes sätestatut. 
 (2) Kui tasaarvestav pool võlgneb teisele poolele lisaks põhikohustusele intresse ja 
kulutusi, kohaldatakse vastavalt § 70 5. lõikes sätestatut. 
 (3) Esimeses ja teises lõikes sätestatut ei kohaldata tasaarvestuse korral, mis toimub §-s 
171 nimetatud asjaoludel. 
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 § 176. Tasaarvestus lepingu puhul kolmanda isiku kasuks 
 
 Üks lepingupool ei või tasaarvestada oma kolmanda isiku kasuks sõlmitud lepingust 
tulenevat kohustust teisele lepingupoolele tema vastu kuuluva nõudega.  
 
 
 § 177. Jooksev arve 
 
 (1) Kui vastavalt seadusele, tavale või tehingule tuleb kahe poole rahalised nõuded ja 
kohustused  summeerida, loetakse summeerimise ajal toimunuks tasaarvestus käesolevas jaos 
sätestatud korras või vastavalt poolte omavahelisele suhetele. Nimetatud juhul loetakse 
võlgnetavaks nõuete ja kohustustuste vahe (saldo).  
 (2) Arve pidamist korraldav pool suleb arve vastava arveldusperioodi lõpus ja teatab teisele 
poolele selle hetkeseisust, näidates ära arve positsioonid, millest ei ole teisele poolele veel 
teatatud. 
 (3) Kui teine pool ei vaidlusta talle edastatud saldot mõistuspärase aja jooksul, loetakse 
arveseis poolte poolt kinnitatuks.  
 (4) Pärast saldo kinnitamist ei saa vaidlustada arve üksikute positsioonide kehtivust. Õigus 
nõuda saldo maksmist aegub viie aasta möödumisel päevast, mil arve suleti ja saldo muutus 
sissenõuatavaks.  
 (5) Pooltevahelistest suhetest võivad tuleneda 1. - 4. lõikes sätestatust erinevad reeglid. 
 
 
 

6. jagu 
 

Poolte kokkulangemine   
 
 
 § 178. Kohustise lõppemine poolte kokkulangemisega 
 
 (1) Kohustis lõpeb võlgniku ja võlausaldaja kokkulangemisega ühes isikus, kui seaduses ei 
ole sätestatud teisiti. 
 (2) Kokkulangemisega lõppenud kohustis taastub, kui lakkab olemast asjaolu, mis oli 
kokkulangemise aluseks. Koos kohustisega taastuvad ka sellega seotud kõrvalkohustused, kui 
seadusest või kõrvakohustusest ei tulene teisiti. 
 (3) Poolte kokkulangemisel jäävad kehtima nõuet koormavad kolmandate isikute õigused. 
 (4) Kui kokkulangemine toimub osaliselt, kustub nõue kokkulangevas osas. 
 (5) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata, kui võlgniku ja võlausaldaja 
kokkulangemine on tingimusliku tehingu tagajärg - kuni ei ole kindlaks tehtud, et tingimus ei saa  
enam täituda. 
 
 
 

7. jagu  
 

Kokkulepe 
 

 
 § 179. Kohustise lõpetamine kokkuleppel 
 
 (1) Kohustis lõpetatakse võlausaldaja ja võlgniku vahelise kokkuleppega, millega 
võlausaldaja loobub oma nõudest või tunnistab, et kohustist ei ole olemas. 
 (2) Ettepanek loobuda tasuta nõudest, mille võlausaldaja esitas völgnikule, loetakse 
aktseptituks, kui see jõudis võlgnikuni ja viimane ei lükanud seda kohe tagasi. 
 (3) Kohustise lõpetamiseks kokkuleppel ei ole vajalik vormi järgmine, isegi kui see oli 
seadusest tulenevalt või poolte kokkuleppe kohaselt nõutav kohustise tekkimiseks. 
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. 
8. jagu 

 
Uuendamine  

 
  
 
 § 180. Kohustise lõppemine uuendamisega 
 
 (1) Kohustis lõpeb poolte kokkuleppega ühe kohustise asendamise kohta teisega ühtede ja 
samade isikute vahel (uuendamine). Uue kohustise võtmisel ei eeldata vana lõppemist.  
 (2) Kui endine kohustis ei olnud kehtiv, ei ole kehtiv ka uus. Kui uuendamine on kehtetu, 
jääb jõusse endine kohustis. 
 (3) Uuendamiseks ei loeta dokumendi väljaandmist või uuendamist, tähtaja määramist või 
muutmist või muid kohustise mitteolulisi muudatusi.  
 
 
 § 181. Uuendamise tagajärjed 
 
 (1) Kohustise uuendamisel lõpevad ka endise kohustisega seotud kõrvalkohustused, kui ei 
lepita kokku teisiti. 
 (2) Võlgnik ei saa võlausaldaja nõude vastu esitada endisel kohustisel põhinevaid 
vastuväiteid.  
 
 
 

9. jagu 
 

Kompromiss 
 
 
 § 182. Kohustise lõppemine kompromissiga 
 
 Kompromiss on kokkulepe, millega vaieldav või ebaselge kohustis muudetakse poolte 
vastastikuste järeleandmiste teel vaieldamatuks. 
 
 
 § 183. Kompromissi tagajärjed 
 
 (1) Kompromissi tagajärjel loobuvad pooled oma nõuetest ning omandavad uued õigused 
kompromissi alusel. 
 (2) Kui kompromissi ühe poole poolt ei täideta, võib teine pool nõuda ainult kompromissi 
täitmist. Ta ei või esitada endist nõuet, millest ta kompromissiga loobus. 
 (3) Kompromiss ei mõjuta kohustisest tulenevate kolmandate isikute õigusi.  
 (4) Kompromissile ei või tugineda, kui see on vastuolus hea usuga, kui hiljem selgub, et 
pooled lähtusid kompromissi sõlmimisel valedest eeldustest või §-s 87 sätestatud juhul. 
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V Õ L A Õ I G U S S E A D U S  
  
 

1. osa 
Ü L D O S A 

 
1. peatükk 

ÜLDSÄTTED  
 
 
 
 
 § 1. Võlasuhte mõiste 
 
 Võlasuhtest tulenevalt peab üks isik (võlgnik) tegema teisele isikule 
(võlausaldaja) teatava teo või hoiduma selle tegemisest (täitma kohustuse), 
võlausaldajal on aga õigus nõuda võlgnikult tema kohustuse täitmist. 
 
 
 § 2. Võlasuhte tekkimise alused 
 
 Võlasuhted võivad tekkida tehingutest, lepinguvälise kahju tekitamisest, 
alusetust rikastumisest ja muul seaduses sätestatud alusel. 
 
 
 § 3. Mittetäielik kohustus 
 
 (1) Mittetäielik kohustus on kohustus, mille täitmist ei saa seadusele tuginedes 
nõuda. Mittetäielik kohustus võib tekkida seaduse või tehingu alusel. Mittetäieliku 
kohustusega on tegemist ka juhul, kui, isikul on teise isiku suhtes sellise iseloomuga 
moraalne kohustus, mille täitmist võib vastavalt ühiskondlikule arvamusele pidada 
õigustatuks, kuigi seaduse alusel selle täitmist nõuda ei saa. 
 (2) Mittetäieliku kohustuse täitmist saab seadusele tuginedes nõuda võlgniku 
ja võlausaldaja sõlmitud lepingu järgi 
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 (3) Mittetäieliku kohustuse täitmiseks üle antut ei saa tagasi nõuda, kui 
seaduses või tehinguga, mille alusel  mittetäielik kohustus tekkis, ei ole ette nähtud 
teisiti. 
 (4) Seaduses võlasuhte kohta sätestatu kohaldatakse vastavalt ka 
võlasuhtele, millest on tekkinud mittetäielikud kohustused, kui sätestatu ei ole 
vastuolus võlasuhte olemusega. 
 
 
 § 4. Mõistlikkus 
 
 Mõistlikuks loetakse käesoleva seaduse tähenduses seda, mida isikud, kes 
tegutseksid heas usus ja samas olukorras kui isikud, kelle käitumise üle 
otsustatakse, loeksid mõistlikuks. Mõistlikkuse hindamisel tuleb iseäranis arvestada 
konkreetseid asjaolusid, sealhulgas võlasuhte iseloomu ja eesmärki ning vastava 
majandusharu või kutseala tavasid ja praktikat. 
 
 
 § 5. Tahtlus ja hooletus 
 
 (1) Käesoleva seaduse tähenduses loetakse asjaoludeks, mille eest isik 
vastutab, esmajoones: 
 1) hooletust - käibes vajaliku hoolsuse järgimatajätmist; 
 2) rasket hooletust - käibes vajaliku hoolsuse olulisel määral järgimatajätmist; 
 3) tahtlust - õigusvastase tagajärje soovimist võlasuhte tekkimisel, täitmisel või 
lõpetamisel, samuti lepinguvälise kahju tekitamise korral. 
 (2) Isik, kes teeb tehingu oma majandus- või kutsealase tegevuse raames, 
vastutab hoolsuse järgimise eest, mida samadel asjaoludel järgiks samal tegevusalal 
tegutsev mõistlik ettevõtja. 
 (3) Kui isik vastutab seadusest või lepingust tulenevalt ainult hoolsuse eest, 
mida ta rakendab oma asjades, vastutab ta siiski ka tahtluse ja raske hooletuse eest. 
  
 
 § 6. Vastutus teise isiku teadmise eest 
 
 Isik loetakse asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, 
kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või nägi seda ette või 
pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes isik, kelle eest ta vastutas, 
sealhulgas tema esindaja, vahendaja või töötaja, välja arvatud juhul, kui see isik ei 
olnud seotud võlasuhte tekkimise või täitmisega. 
 
 
 § 7. Elu- ja asukoht 
 
 Käesoleva seaduse tähenduses loetakse isiku elu- või asukohaks tema 
tegevuskohta, mis on kõige rohkem seotud võlasuhtega ja selle täitmisega, 
tegevuskoha puudumisel aga elu- või asukohta vastavalt tsiviilseadustiku üldosa 
seaduse §-dele 21, 22 ja 40. 
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§ 8. Sätete kohaldamine  
 
 (1) Käesolevas osas sätestatut kohaldatakse kõigi võlaõigusseaduses või 
muudes seadustes sätestatud lepingute kohta, samuti lepingute kohta, mis ei ole küll 
seadusega ette nähtud, kuid ei ole selle sisu ja mõttega vastuolus. Käesolevas osas 
sätestatut kohaldatakse samuti lepinguvälisest kahjust, alusetust rikastumisest ja 
muudest alustest tekkinud võlasuhete kohta.                                             
 (2) Kui leping vastab kahe või enama seaduses sätestatud lepingu tunnustele, 
kohaldatakse nende lepingute kohta seaduses sätestatut üheaegselt. Sellisele 
lepingule ei kohaldata sätteid, mille üheaegne kohaldamine ei ole võimalik või mille 
kohaldamine oleks vastuolus lepingu olemuse või eesmärgiga. 
 (3)  Rohkem kui kahe poole vahel sõlmitud (mitmepoolsetele) lepingutele 
kohaldatakse käesolevas seaduses lepingute kohta sätestatut, kui see ei ole 
vastuolus lepingu olemuse ega eesmärgiga. 
 (4) Seadusest, tavast või tehingust tulenevat nõuet ei kohaldata, kui nõue ei 
ole asjaolusid arvestades mõistlik või õiglane.  
 
 
 § 9. Seaduse dispositiivsus 
  
 Käesolevas seaduses sätestatud nõuetest võib kokkuleppel kõrvale kalduda, 
kui seadusest või sätte olemusest ei tulene, et tegemist on imperatiivse sättega või 
kui kõrvalekaldumine oleks vastuolus avaliku korra, heade kommete või isiklike 
õigustega. 
 
 
 
 

 
 

2. peatükk. 
 

VÕLASUHTE  TEKKIMINE LEPINGUST 
 
 

1. jagu. 
Üldsätted 

  
 
 § 10. Lepingu mõiste 
 
 Leping on kokkulepe vähemalt kahe isiku (lepingupooled) vahel, millega 
pooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma või arvestama teise poole 
õigusi. Sõlmitud leping on pooltele kohustuslik.  
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 § 11. Lepingu sõlmimine 
   
 (1) Leping sõlmitakse oferdi tegemise ja selle aktseptimisega või poolte 
käitumisega, millest tuleneb piisavalt selgelt, et pooled on jõudnud kokkuleppele. 
 (2) Leping loetakse sõlmituks aktsepti kättesaamisest oferendi poolt. Aktsepti 
korral käitumisega loetakse leping sõlmituks ajast kui oferent saab käitumisest teada, 
kui tulenevalt oferdist, pooltevahelisest praktikast või tavadest ei saa lugeda lepingut 
sõlmituks alates käitumisest 
 (3) Kui vastavalt seadusele, poolte kokkuleppele või ühe poole avaldusele 
tuleb saavutada kokkulepe teatud tingimustes või sõlmida leping teatud vormis, ei 
loeta lepingut sõlmituks enne nendes tingimustes kokkuleppe saavutamist või 
lepingule ette nähtud vormi andmist.  
 (4) Kui leping tuleb sõlmida teatud vormis, tuleb selles vormis sõlmida ka 
kokkulepped tagatiste ja teiste kõrvalkohustuste kohta, samuti lepingust tulenevate 
nõuete loovutamise või kohustuste ülevõtmise korral, kui seadusest lepingust või 
võlasuhte olemusest ei tulene teisiti. 
 (5) Kirjalik leping loetakse sõlmituks nii dokumendi koostamisega, millele 
pooled alla kirjutavad, kui ka kirjade vahetamisega, millele pooled, kes neid 
saadavad, on alla kirjutanud.  
 (6) Notariaalselt tõestatud lepingu sõlmimiseks piisab esmalt oferdi ja seejärel 
aktsepti tõestamisest. Sellisel juhul loetakse leping sõlmituks arvates aktsepti 
tõestamisest. 
 (7) Kui leping sõlmitakse muul viisil kui oferdi tegemise ja selle aktseptimisega, 
loetakse see sõlmituks ajast, mil kokkuleppe saavutamine on piisavalt selge. 
 
 
 § 12. Lepingu muutmine ja lõpetamine 
 
 (1) Lepingut saab muuta või selle lõpetada poolte kokkuleppel või lepingus või 
seaduses ette nähtud muul viisil. 
 (2) Kui poolte kokkuleppel sõlmiti leping teatud vormis, ei pea seda vormi 
lepingu muutmisel või lõpetamisel järgima, kui poolte tahtest ei tulene teisiti. Kui 
lepingus nähti ette lepingu muutmine või lõpetamine teatud vormis, ei või pool 
sellisele kokkuleppele tugineda, kui teine pool usaldas tema teistsugust tahet 
väljendavat käitumist. 
 
 
 § 13. Lepingueelsed läbirääkimised 
 
 (1) Lepingueelsete läbirääkimiste pidajatele ei tulene õiguslikke tagajärgi 
sellest, et nad ei saavuta läbirääkimiste käigus kokkulepet.  
 (2) Isik, kes pidas lepingueelseid läbirääkimisi või katkestas need pahauskselt 
või asjaolude tõttu mille, eest ta vastutab, eriti kui ta astus läbirääkimistesse või 
jätkas neid ilma tahteta sõlmida teise poolega leping, vastutab sellega teisele isikule 
tekitatud kahju eest. 
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 § 14. Saladuse hoidmise kohustus 
 
 (1) Kui lepingueelsete läbirääkimiste käigus avaldati salajast teavet, ei tohi 
teavet saanud lepingupool seda avalikustada ega kasutada seda pahauskselt oma 
huvides, olenemata sellest, kas leping sõlmitakse või mitte. 
 (2) Saladuse hoidmise kohustuse rikkumisel võib kahjustatud pool lisaks kahju 
hüvitamisele nõuda ka salajase teabe kasutamisest saadud tulu väljaandmist, kui see 
on vastavalt asjaoludele mõistlik.  
 
 
 § 15. Ofert  
 
 (1) Lepingu sõlmimise ettepanek loetakse oferdiks, kui see on piisavalt 
määratletud ja väljendab ettepaneku tegija (oferendi) tahet olla selle aktseptimise 
korral lepinguga seotud.  
 (2) Lepingu sõlmimise ettepaneku tegija ei ole oma ettepanekuga seotud, kui 
ta väljendab  oma mitteseotust oferdiga otseselt või kui see tuleneb lepingu 
olemusest või asjaoludest. Sellist ettepanekut loetakse ettepanekuks teha ofert. 
 (3) Ettepanekut, mis ei ole suunatud ühele või mitmele määratletud isikule 
(reklaam, hinnakirjade, tariifide, prospektide, kataloogide jms. saatmine, kaupade 
väljapanek), loetakse ettepanekuks teha ofert, kui ettepaneku tegija ei ole selgesti 
väljendanud vastupidist. 
 
 
 § 16. Ofert, milles vastamise tähtaeg on määratud 
 
 (1) Kui ofert on tehtud vastamise tähtaja määramisega, on oferent oferdiga 
seotud ja oferdi võib aktseptida selle tähtaja lõpuni. Oferent ei ole oferdiga seotud, 
kui aktsept ei jõua temani vastamise tähtaja kestel. 
 (2) Oferendi poolt telegrammis või kirjas määratud vastamise tähtaeg hakkab 
kulgema telegrammi üleandmisega ärasaatmiseks või kirjas näidatud kuupäevaga. 
Kui kirjas ei ole kuupäeva märgitud, hakkab vastamise tähtaeg kulgema ümbrikul 
märgitud kuupäevaga. Oferendi poolt telefoniga või muu hetkesidevahendiga 
määratud vastamise tähtaeg hakkab kulgema oferdi teatavaks tegemisest. 
 
 
 § 17. Ofert, milles vastamise tähtaeg on määramata 
  
 (1) Kui ofert on tehtud kohalviibijate vahel vastamise tähtaega määramata ja  
kui seda ei võeta viivitamata vastu, loetakse, et oferent ei ole oferdiga seotud, kui 
asjaoludest ei tulene teisiti. See kehtib ka juhul, kui ofert tehakse telefoni või muu 
hetkesidevahendiga. 
 (2) Kui ofert on tehtud eemalviibijate vahel vastamise tähtaega määramata, 
loetakse oferent sellega seotuks aktsepti kättesaamiseks tavaliselt vajaliku aja 
jooksul, arvestades tehingu asjaolusid, kaasa arvatud oferendi poolt valitud 
sidevahendi kiirust. Oferent võib eeldada, et tema ofert saadi kätte õigeaegselt.  
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 (3) Kui ofert aktseptitakse käitumisega peab see olema toimunud oferendi 
poolt tehtud määratud tähtaja jooksul või kui tähtaega ei ole määratud, mõistliku aja 
jooksul. 
 
 
 § 18. Oferdi lõppemine 
 
 Ofert lõpeb, kui oferent on kätte saanud teate oferdi tagasilükkamise kohta või 
kui oferti ei ole õigeaegselt aktseptitud. Ofert ei lõpe, kui oferent muutub enne 
aktsepti kättesaamist teovõimetuks või sureb, kui ei saa eeldadada oferendi 
teistsugust tahet. 
 
 
 § 19. Aktsept 
  
 (1) Nõusolek sõlmida leping (aktsept) võib olla väljendatud otseses avalduses 
või muu käitumisena.  
 (2) Vaikimist või tegevusetust võib aktseptiks lugeda üksnes juhul, kui see 
tuleneb  pooltevahelistest kokkulepetest, nendevahelisest praktikast või nende poolt 
kokkulepitud või nende ärivaldkonnas kehtivatest tavadest . 
 
 
 § 20. Muudatused aktseptis  
 
 (1) Vastus oferdile, mis sisaldab oferdiga võrreldes olulisi täiendusi, piiranguid 
või muudatusi, loetakse oferdi tagasilükkamiseks ja samal ajal uueks oferdiks 
(vastuofert). 
 (2) Kui vastus sisaldab ebaolulisi täiendusi, piiranguid või muudatusi, loetakse 
see aktseptiks, kui oferent ei teata viivitamata, et ta ei ole nendega nõus. Kui oferent 
ei teata oma mittenõustumisest, muutuvad oferdi tingimused koos aktseptis 
sisalduvate muudatustega lepingu sisuks, kui oferdis või aktseptis ei ole väljendatud 
teistsugust tahet. 
 (3) Kui vastuolu oferdi ja aktsepti vahel on tekkinud poolte viitamisega oma 
standardtingimustele, kohaldatakse §-s 41 sätestatut. 
 
 
 § 21. Hilinenud aktsept 
 
 (1) Kui aktsept saabub oferendini hilinemisega, võib oferent lugeda selle 
õigeaegselt saabunuks,  kui ta teatab sellest viivitamata teisele poolele. Kui oferent 
seda ei tee, loetakse aktsept uueks oferdiks. 
 (2) Kui hilinemisega saadud aktseptist ilmselt nähtub, et vastus oli välja 
saadetud nii, et see oleks korrapärase edastamise korral jõudnud oferendini 
õigeaegselt, loetakse see hilinenuks ainult siis, kui oferent teatab teisele poolele 
viivitamata aktsepti hilinemisest. 
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 § 22. Tahteavalduste teatavakstegemine 
 
 (1) Oferdi, aktsepti või muu tahteavalduse või teate (edaspidi: tahteavaldus) 
võib teha igasuguste vahenditega, kui seadusest, poolte kokkuleppest või võlasuhte 
olemusest ei tulene teisiti. 
 (2) Tahteavaldus loetakse tehtuks, kui see on kas suuliselt või muul viisil 
isiklikult teatavaks tehtud või toimetatud tahteavalduse saajani tema elu- või 
asukohta või postiaadressile selliselt, et tal oli tavalistel asjaoludel võimalus sellega 
tutvuda. Tahteavalduse väljendamisest või edastamisest tulenev eksimus loetakse 
taheavalduse tegija eksimuseks, tahteavalduse vastuvõtmisest tulenev eksimus 
tahteavalduse saaja eksimuseks. 
 (3) Kui üks pool edastab vastavalt käesolevale seadusele teisele poolele 
tahteavalduse viimase kohustuse rikkumise tõttu või mõistlikult eeldatava rikkumise 
tõttu, mille eest teine pool vastutab, ja tahteavaldus on mõistlikul viisil ära saadetud 
või edastamiseks antud, ei mõjuta viivitus või eksimus selle edastamisel või selle 
mitte kohalejõudmine tahteavalduse kehtivust, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 
Teade loetakse tehtuks arvates ajast, mil see oleks jõudnud kohale tavalistel 
asjaoludel. 
 (4) Tahteavaldust ei loeta tehtuks, kui selle tagasivõtmine jõuab isikuni, kellele 
see edastati enne või ühel ajal tahteavaldusega, isegi kui tahteavaldus loetakse 
tehtuks vastavalt lõikele 2.  
 
 
 § 23. Poolte kohustused 
  
 (1) Poolte lepingulised kohustused võivad lepingus olla väljendatud otseselt 
või tuleneda:  
 1) lepingu olemusest ja eesmärgist; 
 2) poolte vahel väljakujunenud  praktikast ja tavadest; 
 3) heast usust; 
 4) mõistlikkusest. 
 (2) Iga lepingupool peab tegema teise poolega koostööd, kui niisugune 
koostöö on eelduseks kohustuste täitmisele teise poole poolt. 
 
 
 § 24. Kohustus saavutada tulemus või teha suurim võimalik pingutus 
 
 (1) Kui lepingupoolel on kohustus saavutada teatud tulemus, peab see pool 
niisuguse tulemuse saavutama. 
 (2) Kui lepingupoolel on kohustus teha suurim võimalik pingutus teo tegemisel, 
peab see pool tegema niisuguseid pingutusi nagu teeks samasugune mõistlik isik 
samadel asjaoludel.  
 (3) Otsustamisel, kas pool on kohustatud suurimaks võimalikuks pingutuseks 
teo tegemisel või teatud tulemuse saavutamiseks tuleb muude asjaolude hulgas 
arvestada: 
 1) kohustuse lepingus väljendamise viisi; 
 2) lepingutingimusi, eriti lepingu hinda; 
 3) oodatud tulemuse saavutamises tavaliselt sisalduvat riski astet; 
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 4) teise poole võimalust mõjutada kohustuse täitmist. 
 
 
 § 25. Tavad ja praktika  
 
 (1) Pooled on oma majandus- või kutsealase tegevuse raames sõlmitud 
lepingutes kohustatud järgima iga tava, milles nad on kokku leppinud ja praktikat, mis 
nad on omavahelistes suhetes loonud. 
 (2) Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, on nad seotud tavadega, mida 
isikud, kes seda liiki lepinguid vastavas ärivaldkonnas sõlmivad, tunnevad ja reeglina 
arvestavad, välja arvatud juhul kui sellise tava kohaldamine on õigusvastane või ei 
oleks mõistlik. 
 
 
 § 26. Lahtiste tingimustega leping 
 
 (1) Pooled võivad lepingu sõlmimisel jätta selle tingimused lahtiseks, 
kavatsusega saavutada kokkulepe nende kohta tulevikus või jätta nende tingimuste 
määramine ühele lepingupoolele või kolmandale isikule.  
 (2) Asjaolu, et pooled ei saavuta lõikes 1 nimetatud tingimustes kokkulepet 
või lepingupool või kolmas isik ei määra tingimust, ei too kaasa lepingu kehtetust, kui 
ei saa eeldada poolte teistsugust tahet.  
 (3) Kui lahtiseks on jäetud tingimus ühe poole soorituse ulatuse kohta, 
eeldatakse, et tingimuse määramise õigus on teisel poolel. 
 (4) Kui tingimuse peavad määrama mitu kolmandat isikut, eeldatakse, et 
tingimuse määramiseks on vajalik kõigi nõusolek. Kui kolmandad isikud peavad 
määrama rahasumma, eeldatakse, et tingimuseks on nende määramiste keskmine.  
 (5) Kui lahtise tingimuse peab määrama lepingupool ja ei tee seda kokku 
lepitud aja jooksul, sellise kokkuleppe puudumise korral aga mõistliku aja jooksul 
enne täitmise sissenõutavaks muutumist, läheb tingimuse määramise õigus üle 
teisele poolele, kui viimane on andnud tingimuse määramiseks õigustatud poolele 
täiendava  mõistliku ajavahemiku ja viimane ei ole selle aja jooksul tingimust 
määranud. 
 (6) Kui pooled ei saavuta lõikes 1 nimetatud tingimustes kokkulepet või kui 
kolmas isik ei määra tingimust selleks ette nähtud aja jooksul või kui sellist aega 
kokku ei lepitud, mõistliku aja jooksul enne täitmise sissenõutavaks muutumist, 
samuti kui teine lepingupool ei määra tingimust lõikes 5 sätestatud juhul, võib 
kumbki lepingupool nõuda lahtiste tingimuste määramist kohtu poolt lähtuvalt lepingu 
olemusest ja eesmärgist.  
 (7) Kui lepingutingimuste määramine on jäetud ühele lepingupoolele või 
kolmandale isikule ja lepingust ei tulene teisiti, peab määramine vastama 
mõistlikkuse nõuetele. Kui määramine ei vasta mõistlikkuse nõuetele, võib nõuda 
määramist kohtu poolt.  
 (8) Kui tingimus tuleb määrata lähtuvalt välistest teguritest, mida ei ole või ei 
ole enam olemas või mis ei ole enam kättesaadavad, lähtutakse lähimast sarnasest 
tegurist. 
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 (9) Kui tingimuse peab määrama lepingupool, toimub määramine avaldusega 
teisele poolele. Kui tingimuse peab määrama kolmas isik, toimub see avaldusega 
mõlemale lepingupoolele. 
 
  
 § 27. Tingimuste kohaldamine 
 
 Lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole või ei ole tegelikult kokku 
leppinud tingimuses, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui 
võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. 
Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, 
lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust. 
 
 
  § 28. Hinna määramine 
 
 (1) Majandus- või kutsealase tegevuse raames sõlmitud lepingute puhul 
eeldatakse nende tasulisust.  
 (2) Kui hinda ega selle kindlaksmääramise meetodit ei ole kindlaks määratud 
ja see ei tulene ka asjaoludest, tuleb maksta lepingu sõlmimise ajal lepingu täitmise 
kohas seda liiki lepinguliste kohustuste täitmise eest tavaliselt tasutav hind, selle 
puudumisel aga vastavalt asjaoludele mõistlik hind. 
 
 
 § 29. Ajutine täitmise võimatus 
 
 Lepingu kehtivust ei mõjuta üksnes asjaolu, et lepingu sõlmimise ajal oli selle 
täitmine võimatu või lepingupoolel ei olnud lepingu sõlmimise ajal õigust käsutada 
lepingu esemeks olevat vara.  
 
 
 § 30. Lepingu tõlgendamine 
 
 (1) Lepingu tõlgendamisel tuleb lähtuda poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi 
kui see erineb sõnade literaalsest tähendusest. Lepingu tõlgendamise aluseks ei või 
olla ebaõige tähistus ega väljendusviis, mida pooled kasutasid eksimuse tõttu või 
tahtlusega varjata lepingu tegelikku olemust. Kui tehakse kindlaks, et üks pool pidas 
silmas, et lepingul oleks teatud kindel tähendus ja lepingu sõlmimise ajal teine pool 
teadis seda või pidi seda teadma, tõlgendatakse lepingut nii nagu seda tegi esimene 
pool. 
 (2) Kui lepingupoolte ühist tegelikku tahet ei saa kindlaks teha, tuleb lepingut 
tõlgendada nii nagu teise lepingupoolega samasugune mõistlik isik pidi seda 
samadel asjaoludel mõistma.  
 (3) Standardtingimuste tõlgendamisel kohaldatakse §-s 40 sätestatut. 
 (4) Lepingu tõlgendamisel tuleb arvestada kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas: 
 1) lepingu sõlmimise asjaolusid, iseäranis eelnevaid pooltevahelisi 
läbirääkimisi; 
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 2) tõlgendamist, mida tõlgendatavatele tingimustele on poolte poolt varem 
antud, samuti pooltevahelist praktikat; 
 3) poolte käitumist nii enne kui pärast lepingu sõlmimist; 
 4) lepingu olemust ja eesmärki; 
 5) vastavas ärivaldkonnas mõistetele ja väljenditele tavaliselt antavat 
tähendust;  
 6) tavasid. 
 (5) Lepingutingimust tuleb tõlgendada koos teiste lepingutingimustega, andes 
igaühele neist tähenduse, mis lähtub lepingu kui terviku tähendusest. 
 (6) Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, 
mõista viisil, mis sobib kõige rohkem lepingu olemuse ja eesmärgiga. 
 (7) Lepingutingimuse tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab 
lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks, kui seadusest ei tulene teisiti. 
 (8) Kui keel, milles lepingutekst on koostatud, on ainult ühe poole keel, 
eelistatakse tõlgendamist selle poole kahjuks.   
 (9) Kui lepingutekst on koostatud mitmes erinevas keeles võrdse jõuga 
eksemplaris, eelistatakse tekstide lahknevuse korral algselt koostatud eksemplari. 
 (10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 - 8 sätestatust kõrvalekalduv kokkulepe 
on tühine.  
 
 
 § 31. Tahteavalduste ja muu käitumise tõlgendamine 
  
 (1) Lepingupoole tahteavaldusi ja muud käitumist tuleb tõlgendada vastavalt 
tema tahtele, kui teine pool seda tahet teadis või pidi teadma. Kui teine pool tema 
tegelikku tahet ei teadnud ega pidanudki teadma, tuleb tahteavaldusi ja käitumist 
tõlgendada nii nagu teise lepingupoolega samasugune mõistlik isik pidi seda 
samadel asjaoludel mõistma 
 (2) Tahteavalduse ja muu käitumise tõlgendamisel kohaldatakse vastavalt § 
30 lõigetes 4 - 10 sätestatut. 
 (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse vastavalt muude kui lepinguliste 
tahteavalduste ja muu käitumise tõlgendamisel. 
 
 
 § 32. Leping kolmanda isiku pärandi kohta 
 
 (1) Elava kolmanda isiku pärandi, samuti sundosa või annaku kohta sõlmitud 
leping on tühine.  
 (2) Lõikes 1 sätestatut ei kohaldata lepingule, mis sõlmitakse tulevaste 
seadusjärgsete pärijate vahel nende pärandiosa või sundosa kohta. Selline leping 
tuleb notariaalselt tõestada. 
 
 
 § 33. Kinnituskiri 
 
 (1) Kui üks lepingupool saadab teisele mõistliku aja jooksul pärast lepingu 
sõlmimist või lepingueelsete läbirääkimiste lõppemist lepingu sisu kinnitamise 
eesmärgil kirjaliku dokumendi (kinnituskiri), milles sisalduvad tingimused erinevad 
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mitteoluliselt varem kokku lepituist või täiendavad neid mitteolulisest, muutuvad need 
lepingu tingimusteks, kui teine pool viivitamata ei teata, et ta ei ole nendega nõus.   
 (2) Lõikes 1 sätestatut ei kohaldata, kui kinnituskirja saatja teadis või pidi 
teadma, et lepingut ei sõlmitud või seda ei tehtud kinnituskirjas näidatud sisuga või 
kui kinnituskirja sisu erineb kokkulepitust niivõrd, et ta ei võinud mõistlikult arvestada, 
et teine pool kinnituskirja sisuga nõustub. 
 (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse ainult lepingutele, mille kumbki 
lepingupool sõlmis oma majandus- või kutsealase tegevuse raames. 
 
 
 § 34. Eelleping 
 
 (1) Eelleping on kokkulepe, millega pooled kohustuvad  tulevikus sõlmima 
lepingu (põhileping) eellepingus kokku lepitud tingimustel. 
 (2) Kui põhilepingule on kehtestatud kindel vorm, mille järgimise eesmärgiks 
on ühe või mõlema lepingupoole kaitse, peab ka eelleping olema sõlmitud samas 
vormis.  
 (3) Eelleping kohustab pooli põhilepingu sõlmimiseks. Kui üks pool keeldub 
põhilepingu sõlmimisest, võib teine pool nõuda temalt eellepingu täitmist § 107 
lõikes 2 sätestatud tingimustel. Pool võib põhilepingu sõlmimisest keelduda ning ta 
ei ole kohustatud kahju hüvitamiseks, kui tal oleks vastavalt §-le 112 olnud õigus 
põhilepingust taganeda. 
 
 
 § 35. Võlalubadus ja võlatunnistus 
 
 (1) Leping, millega lubatakse sooritus selliselt, et lubadusega luuakse 
iseseisev kohustus (võlalubadus), samuti leping, millega tunnistatakse kohustuse 
olemasolu (võlatunnistus), peab olema sõlmitud kirjalikus vormis, kui seaduses ei ole 
sätestatud teistsugust vorminõuet.  
 (2) Võlalubadus ja võlatunnistus ei pea olema sõlmitud kirjalikus vormis, kui 
see antakse jooksva arve või muu sarnase suhte alusel või kompromissi korral, 
samuti muul juhul, kui võlgnik annab võlalubaduse või võlatunnistuse oma majandus- 
või kutsealase tegevuse raames. 
 (3) Lõikes 1 nimetatud vorminõude järgimatajätmise korral on võlalubadus või 
võlatunnistus tühine. 
 
  



Eelnõu, 26.06.1995 

2. jagu 
Standardtingimused 

 
 
 
 § 36. Standardtingimused 
 
 (1) Standardtingimuseks loetakse lepingutingimust, mida ei ole lepingupoolte 
vahel eraldi läbi räägitud, iseäranis kui see töötati välja eelnevalt ja lepingupool, kelle 
suhtes seda kasutati, ei olnud seepärast võimeline mõjutama tingimuse sisu.  
 (2) Kui tingimuse kasutaja väidab, et lepingutingimus oli eraldi läbi räägitud, 
peab ta seda tõendama. 
  (3) Standardtingimused võivad sisalduda lepingudokumendis või olla 
eraldiseisvaks lepinguosaks. Standardtingimuste puhul ei ole oluline, milline on 
nende ulatus, esitusviis või lepingu sõlmimise vorm. 
. (4) Standardingimustel sõlmitavatele lepingutele laienevad lepingute 
sõlmimise üldsätted, kui käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti. 
 
 
 § 37. Kohaldamine 
 
 Käeolevas jaos sätestatut ei kohaldata lepingutele töö-, pärimis- ja 
perekonnaõiguse valdkonnas ning lepingutele äriühingute ja muude juriidiliste isikute, 
samuti seltsingute asutamiseks ning nende tegevuse korraldamiseks. 
 
 
 § 38. Standardtingimused lepingu osana 
 
 (1) Standardtingimused loetakse lepingu osaks ainult siis, kui nende kasutaja 
enne lepingu sõlmimist või sõlmimise ajal neile selgesti viitab, välja arvatud juhul, kui 
lepingu sõlmimise viisist tulenevalt võib nende olemasolu eeldada, ning annab teisele 
lepingupoolele võimaluse nende sisust teada saada.  
 (2) Lepingupooled võivad lõike 1 lauses 1 sätestatud nõudeid järgides 
eelnevalt kokku leppida standardtingimuste kehtivuse teatud tehingute liigile. 
 (3) Lepingu osaks ei loeta standardtingimust, mille sisu, keel või esitusviis on 
niivõrd ebatavaline või arusaamatu, et teine pool ei võinud neid mõistlikult oodata või 
pingutuseta mõista. 
  
 
 § 39. Individuaalkokkulepped ja standardtingimused 
 
 Standardtingimuse sisulise vastuolu korral poolte poolt individuaalselt 
kokkulepituga või eraldi läbiräägitud tingimusega, kehtib viimane. 
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 § 40. Standardtingimuste tõlgendamine 
 
 (1) Standardtingimusi tuleb tõlgendada nii nagu teise lepingupoolega 
samasugune mõistlik isik neid samadel asjaoludel mõistma pidi. 
 (2) Kahtluse korral tõlgendatakse standardtingimusi kasutaja kahjuks. 
 (3) Tühistele standardtingimustele ei või tõlgendamisega anda seadusega 
lubatud sisu. Tingimuse ühe osa tühisuse korral jääb tingimus muus osas kehtima, 
kui tingimust saab jagada mitmeks üksteisest sõltumatuks osaks.  
 
 
 § 41. Standardtingimuste vasturääkivus 
 
 (1) Kui mõlemad lepingupooled viitavad lepingu sõlmimisel oma 
standardtingimustele, loetakse leping sõlmituks tingimustel, mis ei ole omavahel 
vastuolus. Vastuolus olevate tingimuste asemel kohaldatakse seaduses vastava 
lepingu kohta sätestatut. 
 (2) Esimeses lõikes sätestatut ei kohaldata, kui üks lepingupool väljendab 
väljaspool standardtingimusi eelnevalt või viivitamata hiljem selgelt, et ta ei pea end 
sellise lepinguga seotuks. Lepingupoolel ei ole seda õigust, kui ta on lepingu täielikult 
või  osaliselt täitnud või teise lepingupoole täitmise vastu võtnud. 
 
 
 § 42. Lepingu kehtivus  
 
 Kui standardtingimused on tühised või kui neid ei loeta lepingu osaks, kehtib 
leping muus osas, kui võib eeldada, et pooled oleks lepingu sõlminud ka ilma tühiste 
või lepingu osaks mitteloetud standardtingimusteta. Nende tingimuste asemel 
kohaldatakse seaduses vastava lepingu kohta sätestatut. 
 
 
 § 43. Standardtingimuste tühisus 
 
 (1) Standardtingimus on tühine niivõrd, kui see kahjustab teist lepingupoolt 
ebamõistlikult, iseäranis, kui sellega põhjustatakse lepinguliste õiguste ja kohustuste 
tasakaalu oluline rikkumine teise poole kahjuks, või ei vasta headele kommetele, 
arvestades lepingu olemust, sisu, sõlmimise viisi, poolte huvisid ja teisi olulisi 
asjaolusid.   
 (2) Ebamõistlikku kahjustamist tuleb kahtluse korral eeldada, kui tingimus ei 
ole kooskõlas vastava seaduse, millest kõrvale kaldutakse, oluliste põhimõtetega või 
piirab lepingu olemusest tulenevaid õigusi ja kohustusi selliselt, et see ohustab 
lepingu eesmärgi saavutamist. 
 (3) Standardtingimuste kasutaja ja teise poole vahel, kes ei sõlminud oma 
majandus- või kutsealase tegevuse raames, sõlmitud lepingus loetakse 
ebamõistlikult kahjustavaks iseäranis järgmised standardtingimused, millega: 
 1) välistatakse või piiratakse tingimuse kasutaja seadusest tulenevat vastutust 
juhuks, kui asjaolude tõttu, mille eest vastutab tingimuste kasutaja, põhjustatakse 
teise poole surm või kahjustatakse tema tervist, samuti muuks juhuks, kui kahju 
tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu; 
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 2) välistatakse või ebamõistlikult piiratakse teise poole nõudeid tingimuse 
kasutaja või muu lepingupoole suhtes, sealhulgas võimalust tasaarvestada tema 
tingimuste kasutaja vastu suunatud nõue tema vastu suunatud nõudega, kui 
tingimuste kasutaja lepingulisi kohustusi täielikult või osaliselt ei täida või täidab 
puudulikult või teisele poolele vastavalt seadusele kuuluvat õigust täitmise 
vastuvõtmisest keeldumiseks ja oma soorituse kinnipidamiseks, kui see põhineb 
samal lepingulisel suhtel, iseäranis kui see tehakse sõltuvaks puuduste 
tunnistamisest tingimuste kasutaja poolt; 
 3) juhuks, kui tingimuse kasutaja vastutab põhisoorituse ühe osaga piirduva 
kohustuse rikkumise eest, välistatakse teise lepingupoole õigus nõuda kahju 
hüvitamist kogu lepingu täitmatajätmise eest või lõpetada kogu leping, kui tal puudub 
huvi osalise täitmise vastu;  
 4) nähakse teisele poolele tema kohustuste rikkumise juhuks ette 
ebaproportsionaalselt kõrge leppetrahvi, pausaleeritud kahju või muu hüvituse 
maksmine või teiselt poolelt võetakse võimalus tõendada tegeliku kahju suurust; 
 5) piiratakse tingimuse kasutaja kohustust tema esindajate poolt võetud 
kohustuste täitmiseks või see kohustus tehakse sõltuvaks teatud vorminõude 
järgimisest; 
 6) nähakse ette teise poole tingimuse kasutaja või importija vastu suunatud 
vastutusnõuete panemise kauba tootjale või kolmandale isikule; 
 7) piiratakse või välistatatakse õigusi või kaitset, mida teine pool saaks 
kasutada vastavalt seadusele kolmanda isiku vastu juhul, kui lepingust tulenevad 
kasutaja õigused antakse üle sellele kolmandale isikule, samuti millega kohustatakse 
teist poolt loobuma vastuväidetest tingimuse kasutaja õigusjärglase vastu; 
 8) juhul, kui lepingu täitmisel on kasutaja või isiku või asja, mille eest ta 
vastutab, poolt tekitatud kolmandale isikule kahju, kohustatatakse teist poolt tema 
vastastikustes suhetes tingimuse kasutajaga hüvitama kahju sellele kolmandale 
isikule või osalema hüvitamisel suuremas osas, kui ta peaks seda tegema vastavalt 
seadusele; 
 9) nähakse ette ebamõistlikult lühike tähtaeg kaebuste või nõuete esitamiseks, 
sealhulgas lühendatakse nõuete aegumistähtaega alla ühe aasta; 
 10) võetakse teiselt poolelt võimalus kasutada õiguskaitsevahendeid kohtus 
või muu edasikaebamisvõimalus või seda võimalust raskendatakse, samuti kui 
ebamõistlikult piiratakse tema käsutuses olevaid tõendusvahendeid või pannakse 
talle tõenduskoormis, mis kehtiva õiguse järgi langeks teisele lepingupoolele; 
 11) teisele poolele tingimuse kasutaja poolse lepingu rikkumise puhul 
vastavalt seadusele kuuluva õiguse teostamine tehakse sõltuvaks tingimusest, et 
teine pool peab esmalt alustama kohtumenetlust kolmanda isiku vastu; 
 12) nähakse ette lepingust tulenevate vaidluste lahendamine ainult 
vahekohtus; 
 13) teine pool võtab siduva kohustuse, kuid tingimuste kasutaja seob oma 
soorituste tegemise tingimusega, mille saabumine sõltub ainult temast; 
 14) teine pool seotakse tagasivõtmatult tingimustega, millega tal ei olnud 
reaalset võimalust tutvuda enne lepingu sõlmimist; 
 15) nähakse ette tingimuse kasutaja õigus lepingutingimusi ühepoolselt ilma 
mõjuva ja lepingus nimetamata põhjusel muuta; finantsteenuste osutaja võib omale 
siiski jätta õiguse teise poole poolt või teisele poolele makstavat intressimäära või 
muid kulutusi finantsteenuste eest põhjendatud juhtudel ilma ette teatamata muuta, 
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kui ta on kohustatud teist lepingupoolt või teisi lepingupooli viivitamata sellest 
teavitama ning teisel lepingupoolel või teistel lepingupooltel on õigus leping kohe üle 
öelda; tingimuste kasutaja võib omale jätta ka õiguse muuta ühepoolselt tähtajatu 
lepingu tingimusi, kui ta on kohustatud teist poolt teavitama mõistlikul viisil 
edastatava teatega ja viimasel on õigus leping üles öelda;   
 16) antakse tingimuse kasutajale õigus hinda tarnimise ajaks kindlaks määrata 
või suurendada, ilma et teisel poolel oleks mõlemal juhul vastav õigus lepingu 
lõpetamiseks, välja arvatud juhul, kui tegemist on õiguspäraste 
hinnaindekseerimistingimustega, milles on hinna muutmise meetod selgesõnaliselt 
ette nähtud; 
 17) antakse tingimuse kasutajale mistahes tema poolt tarnitava toote või 
osutatava teenuse omaduste ilma mõjuva põhjuseta ühepoolse muutmise õigus; 
 18) antakse tingimuse kasutajale õigus määrata, kas tarnitud kaubad või 
osutatud teenused või muu sooritus vastavad lepingutingimustele või talle antakse 
ainuõigus mistahes lepingutingimuse tõlgendamiseks; 
 19) antakse tingimuse kasutajale ühepoolne õigus määrata oma täitmise aeg 
või talle antakse ebatavaliselt pikk või ebapiisavalt määratletud täitmise aeg;  
 20) nähakse ette, et teine pool peab täitma kõik oma kohustused, kuigi 
tingimuse kasutaja oma kohustusi ei täida või võetakse teiselt poolelt täielikult ja 
tingimusteta õigus nõuda tingimuse kasutaja poolt lubatud täitmist; 
 21) lubatakse tingimuse kasutajal kinni pidada teise poole poolt makstud 
summasid, kui viimane keeldub lepingut sõlmimast või täitmast, ilma et teisele 
poolele oleks seejuures ette nähtud hüvituse saamine samas suuruses tingimuse 
kasutajalt, kui viimane jätnuks selle ise tegemata; 
 22) teist poolt kohustatakse enne soorituse tegemist tingimuse kasutaja poolt 
ebamõistlikult suureks ettemaksuks või millega tingimuse kasutajale antakse õigus 
nõuda ebamõistlikult suurt tagatist lepingu täitmiseks; 
 23) tingimuse kasutajale antakse sisuliselt õigustamatult ainuõigus tarnitud 
kauba kordaseadmiseks või remontimiseks või varuosade muretsemiseks; 
 24) nähakse teisele poolele ette tellimata täiendavate või lisakaupade või 
teenuste sunnitud omandamine. 
 25) teist poolt kohustatakse sõlmima tingimuse kasutaja või kolmanda isikuga 
leping, välja arvatud juhul, kui see on mõistlik, arvestades selle lepingu seost 
lepinguga, milles tingimust kasutatakse; 
 26) antakse tingimuse kasutajale õigus anda oma lepingust tulenevad õigused 
ja kohustused üle, kui see võib viia tagatiste vähenemiseni teise poole jaoks, ilma 
viimase nõusolekuta; 
 27) välistatakse teisele poolele kuuluvate nõuete loovutamine; 
 28) kaasneb määratud tähtajaks sõlmitud lepingu automaatne pikenemine; 
 29) lepingulise suhte, mille esemeks on kaupade, sealhulgas energia 
reeglipärane tarnimine või tööde reeglipärane tegemine või teenuste reeglipärase 
osutamine tingimuse kasutaja poolt, puhul nähakse ette teist lepingupoolt kauemaks 
kui kaheks aastaks siduv lepingu tähtaeg; 
 30) antakse tingimuse kasutajale õigus leping oma soovi kohaselt lõpetada, 
kui samasugust õigust ei anta teisele poolele ning tingimuse kasutajal on õigus juhul, 
kui ta ise lepingu lõpetab, kinni pidada summad, mis maksti tema poolt veel tegemata 
soorituste eest; 
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 31) nähakse lepingu ülesütlemiseks ette ebamõistlikult pikk 
etteteatamistähtaeg teise poole jaoks või ebamõistlikult lühike tähtaeg tingimuse 
kasutaja jaoks; 
 32) antakse tingimuse kasutajale õigus tähtajatu leping ilma mõistliku 
etteteatamistähtajata üles öelda, välja arvatud juhul, kui see toimub mõjuval põhjusel; 
finantsteenistuste osutaja võib omale jätta õiguse tähtajatu leping üles öelda, mõjuval 
põhjusel  sealhulgas ette teatamata, kui ta on kohustatud teist lepingupoolt või teisi 
lepingupooli sellest kohe teavitama; 
 33) tingimuse kasutaja põhisoorituse täitmata jätmise juhuks, mille eest 
kasutaja vastutab, välistatakse teise poole õigus leping lõpetada või piiratakse seda 
ebamõistlikult; 
 34) tingimuse kasutajale edastatavate teadete ja avalduste jaoks nähakse ette 
rangem kui kirjalik vorm või teate kättesaamisele nähakse ette erilised nõuded; 
 35) mis erineb §-s 22 sätestatust teise poole kahjuks, välja arvatud juhul, kui 
see käib teise poole poolt tehtava avalduse vormi kohta või näeb ette, et kasutaja 
võib lugeda teise poole poolt temale antud aadressi õigeks niikaua, kuni temale ei ole 
teatatud uut aadressi; 
 36) nähakse ette, et teise poole avaldus loetakse teatud teo tegemisel või 
tegematajätmisel tema poolt antuks või mitteantuks, välja arvatud juhul, kui talle on 
antud mõistlik tähtaeg selgesõnalise avalduse tegemiseks ja kasutaja kohustub 
teisele poolele tähtaja algamisel tema käitumise ette nähtud tähendusele eraldi 
viitama; 
 37) tingimuse kasutaja jätab endale ebamõistlikult pika või ebapiisavalt 
määratletud tähtaja oferdi aktseptimiseks või tagasilükkamiseks. 
 (3) Punktides 15, 16 ja 31 sätestatut ei kohaldata tehingutele väärtpaberitega, 
rahaturu instrumentidega ja muude toodete või teenustega, mille puhul hind sõltub 
noteeringu või börsiindeksi muudatustest või kursikõikumistest kapitaliturul, mida 
tingimuste kasutaja ei saa mõjutada, samuti lepingutele välisvaluuta või reisitsekkide 
või rahvusvaheliste postimaksekorralduste müügiks välisvaluutas. 
 (4) Kui lõikes 3 nimetatud tingimusi kasutatakse lepingutes, mille teiseks 
pooleks on isik, kes sõlmis lepingu oma majandus- või kutsealase tegevuse raames, 
eeldatakse, et need tingimused on ebamõistlikult kahjustavad.  
 
 
 § 44. Ebamõistlikult kahjustvate standardtingimuste kasutamise 
keelamine 
 
 (1) Ebamõistlikult kahjustavate standardtingimuste kasutajalt võib kohtus 
nõuda tingimuste kasutamise keelamist ja tingimuste soovitamise või kehtestamise 
korral ka soovituse tagasivõtmist või tingimusi kehtestava akti tühistamist või 
muutmist, välja arvatud juhul, kui standardtingimusi kasutati isiku suhtes, kes sõlmis 
lepingu oma majandus- või kutsealase tegevuse raames või kui standardtingimusi 
soovitati kasutamiseks või nähti ette nende kasutamine ainult mõlema poole jaoks 
nende majandus- või kutsealase tegevuse raames. 
 (2) Lõikes 1 nimetatud nõude võivad esitada ainult mittetulundusühingud, 
kelle põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub tarbijate huvide kaitsmine ning tarbijate 
selgitamine ja nõustamine või majandus- või kutsealaste huvide kaitsmine. Nimetatud 
mittetulundusühingutes peab olema vähemalt 75 liiget. 
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 (3) Lõikes 1 nimetatud nõuded aeguvad 2 aasta jooksul arvates ajast, millal 
nõude esitamiseks õigustatud isik ebamõistlikult kahjustvate standardtingimuste 
kasutamisest, soovitamisest või kehtestamisest teada sai, igal juhul aga 4 aasta 
jooksul arvates kasutamisest või soovitamisest. 
 (4) Lõikes 1 nimetatud nõuded võib esitada vaid kohtusse, mille piirkonnas on 
kostja elu- või asukoht. Kui kostjal ei ole Eestis elu- ega asukohta, võib nõude 
esitada kohtusse, mille piirkonnas ebamõistlikult kahjustavaid standardtingimusi 
kasutati. 
 (5) Kohtule esitatavas hagiavalduses tuleb lisaks muudele seaduses 
sätestatud andmetele ära märkida vaidlustatavate standardtingimuste sõnastus ning 
tehingu liigi nimetus, mille osas tingimusi vaidlustati. 
 (6) Kui vaidlustatavad standardtingimused on heaks kiidetud pädeva 
riigiorgani või- asutuse poolt, peab kohus enne otsuse tegemist ära kuulama ka selle 
esindaja seisukoha. 
 (7) Kui kohus rahuldab hagi soovituse tagasivõtmisele või tingmusi 
kehtestanud akti tühistamisele või muutmisele, tuleb kohtuotsusega ette näha ka 
kohustus levitada kohtuotsust samasugusel viisil nagu levitati soovitust või tingimusi 
kehtestanud akti. 
 
 
 § 45. Rahvusvaheline kehtivus 
 
 Käesolevas jaos sätestatut kohaldatakse kasutaja ja teise poole vahelistele 
lepingutele, kus teine pool on füüsiline isik, kes ei sõlminud lepingut oma majandus- 
või kutsealase tegevuse raames ja kelle elukoht on Eestis ning leping sõlmiti Eestis 
toimunud avaliku pakkumise, reklaami või muu sarnase majandustegevuse 
tulemusena, ka siis, kui kasutaja elu- või asukoht ei ole Eestis. 
 
 
 

3. jagu 
Koduukselepingud 

 
 
 
 § 46. Koduukselepingu mõiste 
 
 Koduukseleping on leping, mille puhul üks isik (pakkuja) teeb oferdi või 
ettepaneku astuda läbirääkimistesse  lepingu sõlmimiseks füüsilisele isikule, kes ei 
sõlmi lepingut oma majandus- või kutsealase tegevuse raames (tarbija):  
  1) tema töökohas, eluruumides või nende vahetus läheduses; 
 2) avalikus liiklusvahendis, avalikul tänaval või muus sarnases kohas; 
 3) reklaami eesmärgil korraldatud vabaajaüritusel või muul sarnasel üritusel. 
 
 
 § 47. Kohaldamine 
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 (1) Käesolevas jaos sätestatut kohaldatakse lepingutele vallasasjade ja 
teenuste kohta, mis on määratud tarbija isiklikuks või perekondlikuks kasutamiseks, 
kui vallasasjade või teenuste pakkuja tegutseb oma majandus- või kutsealase 
tegevuse raames ja lepingusummat ei tasuta lepingu sõlmimisel või see tasutakse 
lepingu sõlmimise ajal ja lepingusumma ületab 300 krooni. 
 (2) Käesolevas jaos sätestatut kohaldatakse ka lepingutele muude kaupade 
või teenuste hankimiseks, kui need, mille suhtes tarbija soovis lepingulisi 
läbirääkimisi, kui tarbija lepingulisi läbirääkimisi soovides ei teadnud ega pidanudki 
teadma, et muude kaupade või teenuste hankimine oli osaks vallasasjade või 
teenuste pakkuja majandus- või kutsealasest tegevusest.  
 (3) Käesolevas jaos sätestatut ei kohaldata: 
 1) kinnisasjade ehitus-, müügi- ja rendilepingutele, samuti muid õigusi 
kinnisasjale puudutavatele lepingutele, välja arvatud lepingud kaupade üleandmiseks 
ja nende ühendamiseks kinnisasjaga või lepingud kinnisasja või ehitise 
parandamiseks; 
 2) lepingutele toiduainete või jookide või muude majapidamises jooksvaks 
tarbimiseks mõeldud kaupade üleandmiseks neid regulaarselt  ringipakkuvate isikute 
poolt; 
 3) lepingutele kaupade üleandmiseks või teenuste osutamiseks, kui leping on 
sõlmitud pakkuja kataloogi põhjal, millega tutvumiseks on tarbijal mõistlik võimalus 
ilma pakkuja esindaja juuresviibimiseta ning on kavandatud jätkuv suhe pakkuja 
esindaja ja tarbija vahel selle või mistahes järgneva tehingu suhtes ja nii kataloog kui 
leping teavitavad tarbijat selgelt tema õigusest tagastada kaubad üleandjale mitte 
lühema kui seitsmepäevase tähtaja jooksul vastuvõtmisest või lõpetada leping muul 
viisil selle aja jooksul ilma mistahes muu kohustuseta peale kaupade eest mõistliku 
hoolitsemise kohustuseta; 
 4) tehingutele väärtpaberitega. 
 (4) Kui koduukseleping vastab ka tarbijakrediidilepingule sätestatud nõuetele, 
kohaldatakse tarbijakrediidilepingule sätestatut. 
 (5) Käesolevas jaos sätestatust tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped 
on tühised. 
 
 
 § 48. Tagasivõtmisõigus 
 
 Tarbija võib §-s 47 sätestatud tingmustel tehtud oferdi või aktsepti tagasi võtta, 
välja arvatud juhul, kui ta soovis selgesõnaliselt lepingulisi läbirääkimisi või tegi oferdi 
või andis aktsepti turul või messil. 
 
 
 § 49. Tarbija teavitamine tagasivõtmisõigusest 
 
 (1) Pakkuja peab andma tarbijale kirjaliku selgituse tagasivõtmisõiguse ning 
tagasivõtmise vormi ja tähtaja kohta, märkides selles ära oma nime ja aadressi.  
 (2) Lõikes 1 nimetatud andmeid sisaldav selgitus peab olema 
kuupäevastatud, võimaldama lepingu identifitseerimist ja olema tarbijale selliselt üle 
antud, et viimane oma õigustest aru saaks. Selgituse kättesaamise aja tõendamise 
kohustus lasub pakkujal. 
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 § 50. Tagasivõtmise vorm ja tähtaeg  
 
 (1) Tarbija peab oma oferdi või aktsepti tagasivõtmiseks sellest pakkujale 
kirjalikult teatama. 
 (2) Tarbija võib tagasivõtmisõigust kasutada seitsme päeva jooksul peale 
oferdi tegemist või aktsepti andmist ja §-s 49 nimetatud selgituse saamist. 
Tagasivõtmisõiguse tähtaegseks kasutamiseks piisab tagasivõtmise teate 
ärasaatmisest seitsmendal päeval. 
 (3) Kui tarbijale selgitust ei anta, võib ta tagasivõtmisõigust kasutada ühe kuu 
jooksul pärast lepingu täielikku täitmist. 
 
 
 § 51. Tagasivõtmise tagajärjed 
 
 (1) Kui tarbija võtab oferdi või aktsepti tagasi, peavad mõlemad pooled lepingu 
järgi üleantu tagastama.  
 (2) Kui tarbija on asja kasutanud, peab ta maksma pakkujale asja kasutamise 
eest tasu, mis vastab asja mõistlikule üüritasule. 
 (3) Kui pakkuja on tarbijale osutanud teenuse, peab tarbija hüvitama selle 
väärtuse niivõrd, kui sellel on harilik turuväärtus 
 (4) Kui tarbijale lepingu järgi üleantud asi on halvenenud või kui seda ei saa 
hävimise tõttu või muul põhjusel pakkujale tagastada, peab tarbija pakkujale 
hüvitama asja väärtuse vähenemise või asja väärtuse, kui asja halvenemine või 
tagastamise võimatus põhjustati asja ebamõistliku kasutamisega tarbija poolt. Kui 
tarbija põhjustas asja tagastamise võimatuse või halvenemise tahtlikult või raske 
hooletuse tõttu, peab ta hüvitama ka asja väärtust ületava kahju.   
 (5) Tagasivõtmise õiguse teostamist raskendavad lepingutingimused, 
iseäranis käsiraha või leppetrahvi kokkulepped on tühised. 
 (6) Oferdi või aktsepti tagasivõtmise korral ei või pakkuja nõuda muud 
hüvitust, kui on sätestatud lõigetes 1- 4.  
 
 
 
 

4. jagu. 
Sidevahendite abil sõlmitud lepingud tarbijaga 

 
 
 § 52. Mõisted 
 
 (1) Sidevahendite abil sõlmitud lepinguks tarbijaga loetakse iga lepingut 
vallasasja või teenuse omandamiseks selle vallasasja või teenuse pakkuja (pakkuja) 
ja füüsilise isiku vahel, kes sõlmib lepingu eesmärgil, mis ei kuulu tema majandus- 
või kutsealase tegevuse raamesse (tarbija): 
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 1) mis on sõlmitud peale oferdi tegemist pakkuja poolt või pärast temapoolset 
ettepanekut oferdi tegemiseks (pakkumine), kui selliste pakkumiste tegemine kuulub 
pakkuja majandus- või kutsealasesse tegevusse ja 
 2) pakkuja ja tarbija ei viibi üheaegselt kohal ja  
 3) pakkuja pakkumise tegemiseks ning tarbija tahteavalduse väljendamiseks 
võtta endale lepingulised kohustused (tellimus) edastamiseks kasutatakse 
sidevahendeid. 
 (2) Sidevahendiks loetakse iga meetodit, mis võimaldab läbirääkimisi ja 
lepingu sõlmimist võimaldavat teabevahetust eemalviibivate tarbija ja pakkuja vahel, 
iseäranis adresseerimata või adresseeritud trükiste, sealhulgas tellimislehega 
kataloogide toimetamist tarbijani, reklaami ajakirjanduses koos tellimislehega, 
telefoni, sealhulgas automaatvastajaga telefoni, raadiot, arvutit, sealhulgas 
elektronposti, faksi, televisiooni ja videokassette. 
 (3) Pakkumiseks loetakse igasugust teatud isikule või avalikkusele suunatud 
teabe vahetust eemalviibijate vahel, mis sisaldab kõiki vajalikke tingimusi, et 
võimaldada pakkumise saajal võtta endale vahetult lepingulisi kohustusi. 
Pakkumiseks ei loeta reklaami vorme, mis ei sisalda kõiki tarbijale vahetult 
lepinguliste kohustuste võtmiseks vajalikke tingimusi. 
 
 
 § 53. Kohaldamine 
 
 (1) Kui leping tuleb täita järgnevate sooritustega teatud aja jooksul, 
kohaldatakse käesolevas jaos sätestatut üksnes põhilepingule, kui see on sõlmitud 
sidevahendite abil. 
 (2) Käesolevas jaos sätestut ei kohaldata müügile või muude sarnaste 
tehingute tegemisele automaatide vahendusel, lepingutele toiduainete või jookide või 
muude majapidamises jooksvaks tarbimiseks mõeldud kaupade kojutoomiseks,  
samuti lepingutele veo-, majutus-, toitlustus- või meelelahutusteenuste 
reserveerimiseks. 
 (3) Käesolevas jaos sätestatut kohaldatakse ka lepingutele, mille Eestis 
elukohta omav tarbija sõlmib vallasasjade pakkuja või teenuse osutajaga, kellle elu- 
või asukoht ei ole Eestis 
 
 
 § 54. Sidevahendid, mida võib kasutada ainult tarbija loal 
 
 Pakkuja võib tarbija faksi, elektronposti ja telefoni oma pakkumise 
edastamiseks kasutada üksnes tarbija eelneval loal. 
 
 
 § 55. Nõuded pakkumisele 
 
 (1) Pakkumine peab olema kujundatud ja esitatud selliselt, et see vastaks 
heale usule ja headele kommetele ning väljendaks selgelt pakkumise eesmärki. 
Pakkumises tuleb selgelt märkida, kas tarbija peab kandma tellimuse esitamiseks või 
teenuse osutamiseks kasutatud sidevahendite kasutamise kulud 
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 (2) Tarbijale tuleb hiljemalt tema tellimuse esitamise ajal selgelt teatavaks teha 
järgmised asjaolud: 
 1) pakkuja nimi; 
 2) vallasasja või teenuse põhitunnused; 
 3) mistahes veokulude ja käibemaksu suurus, kui see ei ole hinna sisse 
arvatud; 
 4) vallasasja või teenuse eest maksmise, vallasasja või teenuse üleandmise ja 
lepingu täitmise korraldamine; 
 5) taganemise õigus vastavalt §-le 60; 
 6) tähtaega, mille jooksul pakkumine on kehtiv. 
 (3) Kui pakkumise tegemise korral televisiooni vahendusel ei ole kogu lõikes 2 
sätestatut teavet edastatud ekraanil, peab pakkuja tagama, et tarbija nõudel 
edastataks talle see teave kirjalikult. 
 
 
 § 56. Ettemaksete nõudmise keeld 
 
 Tarbijalt ei või nõuda tasumist enne vallasasja talle üleandmist või teenuse 
osutamist. 
 
 
 § 57. Tellimata vallasasjade saatmine või teenuste osutamine 
 
 (1)Tarbijale ei või toimetada vallasasju või osutada teenuseid, mida ta ei ole 
tellinud ega nõuda tarbijalt nende omandamist või tagastamist, isegi kui see toimub 
tarbija jaoks tasuta. Tarbija vastuse puudumist ei loeta tema nõusolekuks. 
 (2) Kui vallasasi on tarbijani toimetatud või talle teenus osutatud lõikes 1 
sätestatut rikkudes, võib tarbija seda kasutada oma äranägemisel, ilma et ta oleks 
kohustatud vallasasja või teenuse eest midagi maksma. 
 (3) Lõikes 2 sätestatut ei kohaldata, kui vallasasjad toimetati tarbijani või 
teenus osutati talle ilmse eksimuse tõttu. Sellisel juhul peab tarbija neid mõistliku aja 
jooksul säilitama käsutamiseks pakkuja poolt, kui vallasasja või teenuse olemus seda 
võimaldab ja sellega ei põhjustata tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi. 
 (4) Lõigetes 1 - 3 sätestatut ei kohaldata, kui pakkuja ei saa tarbijani 
toimetada täpselt sellist vallasasja või osutada täpselt sellist teenust nagu on 
määratud ning toimetab selle asemel sama kvaliteedi ja hinnaga toote või osutab 
sama kvaliteedi või hinnaga teenuse ning tarbija võib asenduseks pakutud vallasasja 
sellega mitte rahul olles tagastada ja teda on kirjalikult ja selgelt sellest õigusest 
teavitatud. 
 (5) Lõigetes 1 - 3 sätestatut ei kohaldata tasuta tarbijani toimetatud 
vallasasjadele nagu näidised või suunava iseloomuga kingitused, kui on selge, et 
need on tarbija jaoks tasuta ja neist ei tulene talle mingeid kohustusi. 
 
 
 § 58. Täitmise algus 
 
 Kui pakkumises ei ole täitmise aega määratud, peab täitmine algama mitte 
hiljem kui kolmkümmend päeva peale tellimuse saamist pakkuja poolt. 



Eelnõu, 26.06.1995 

 
 
 § 59. Tarbijale edastatav teave 
 
 (1) Tarbijale tuleb hiljemalt vallasasja üleandmise või teenuse osutamise ajal 
kirjalikult ja pakkumises kasutatud keeles edastada vähemalt järgmine teave: 
 1) § 55 lõikes 2 nimetatud teave; 
 2) pakkuja tegevuskoha aadress, mis on tarbija jaoks kõige sobivam; 
 3) maksmise korraldamine, kaasa arvatud krediidi- või osadena maksmise 
tingimused; 
 4) §-s 60 sätestatud taganemisõiguse teostamise korraldamine; 
 5) muud lepingutingimused, iseäranis garantiide osas. 
 (2) Lõikes 1 sätestatut ei kohaldata teenustele, mille osutamine toimub 
sidevahendite vahendusel ja mida osutatakse ainult üheks juhuks. Sidevahendite 
tarbijale kättesaadavaks tegija peab tarbija nõudel viimasele siiski teatavaks tegema 
tema jaoks sobivaima pakkuja tegevuskoha ja selle teenusega kantud kulutuste 
suuruse. 
 
 
 § 60. Taganemise õigus 
 
 (1) Tarbija võib sidevahendite abil sõlmitud lepingust seitsme tööpäeva jooksul 
arvates vallasasja vastuvõtmise päevast või dokumentide saamise päevast, millega 
tarbijat teavitatakse teenuse osutamise puhul lepingu sõlmimisest, taganeda ja 
tagastada vallasasja esialgses seisundis ilma leppetrahvi või muud sarnast tasu 
maksmata. Tarbija peab kandma vallasasja tagastamisega otseselt seotud mõistlikud 
kulud. 
 (2) Kui leping täidetakse osadena, hakkab lõikes 1 sätestatud tähtaeg 
kulgema viimase osa vastuvõtmisest tarbija poolt. 
 (3) Tarbija peab nõudel esitama dokumendi, mis tõendab vallasasja või 
teenuse tagastamist. 
 (4) Kui vallasasi või teenus omandatakse krediidiga, võib tarbija lõikes 1 
sätestatud taganemisõiguse teostamise korral taganeda ka krediidilepingust, kui 
krediiti anti otseselt pakkuja poolt, samuti kui krediiti anti laenaja poolt pakkujaga 
eelnevalt sõlmitud kokkuleppe põhjal, mille kohaselt raha laenaja andis krediiti 
pakkuja kliendile pakkuja poolt pakutud vallasasjade või teenuste omandamiseks. 
 (5) Lõigetes 1 - 4 sätestatut ei kohaldata: 
 1) lepingutele teenuste osutamiseks, mille osutamine on alanud enne lõikes 1 
sätestatud tähtaja möödumist, kui tarbija ei ole enne seda taganemisõigust 
teostanud; 
 2) lepingutele, mis puudutavad väärtpabereid ja muid tooteid või teenuseid, 
mille hind sõltub pakkuja poolt mittekontrolitavatest rahaturu muutustest; 
 3) notariaalselt tõestatud lepingutele; 
 4) lepingutele otseselt tarbija jaoks valmistatud vallasasjade kohta; 
 5) lepingutele veo-, majutus-, toitlustus- või meelelahutusteenuste 
reserveerimiseks; 
 6) lepingutele vallasasjade üleandmiseks, mida ei saa nende olemuse tõttu 
tagastada või mis on kiirestiriknevad;  
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 7) lepingutele vallasasjade kohta, mida saab viivitamata jäljendada. 
 (6) Käesolevas jaos sätestatu ei piira tarbijale muude sätete järgi kuuluvaid 
õigusi, iseäranis õigusi, mis tulenevad puudustega vallasasja või teenuse 
vastuvõtmisest või vallasasjade või teenuste mittevastavusest selliste vallasasjade 
või teenuste kohta tehtud pakkumises toodud kirjeldusele. 
 
 
 § 61. Sätete imperatiivsus 
 
 Käesolevas jaos sätestatust tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on 
tühised. 
 
 
 

3. peatükk. 
 

ISIKUTE PALJUSUS VÕLASUHTES 
 
 

1. jagu. 
Võlgnike paljusus 

 
 
 
 § 62. Osavõlgnikud ja ühisvõlgnikud 
  
 (1) Kui mitu isikut võlgnevad ühe ja sama jagatava kohustuse täitmise, peavad 
nad täitma kohustuse võrdsetes osades, kui seadusest või tehingust ei tulene teisiti. 
Kui mitu isikut kohustuvad lepinguga täitma jagatava kohustuse ühiselt, eeldatakse, 
et nad vastutavad solidaarvõlgnikena. 
 (2) Võlgniku ja võlausaldaja vahelises lepingus võib ette näha, et võla 
üleminekul kahele või enamale isikule vastutavad need ebavõrdsetes osades või 
solidaarselt.  
 (3) Kui mitu isikut võlgnevad jagamatu soorituse, mille nad saavad täita 
üksnes ühiselt (ühisvõlgnikud), võib võlausaldaja nõuda neilt täitmist ainult ühiselt. 
 
 
 § 63. Solidaarvõlgnikud 
 
 (1) Solidaarse kohustuse puhul võib võlausaldaja nõuda mitmelt võlgnikult 
täitmist vaid korra - kas täielikult või osaliselt kõikidelt võlgnikelt ühiselt või igaühelt 
neilt eraldi. Solidaarne kohustus tekib, kui kohustus on jagamatu, sealhulgas kui asi 
on panditud mitmele isikule ühiselt või antud mitmele isikule ühiselt hoiule või 
kasutusse, samuti võib see tekkida seaduse, tehingu või tava alusel. 
 (2) Solidaarse kohustuse täitmine täielikult ühe võlgniku poolt vabastab 
ülejäänud võlgnikud täitmisest võlausaldajale. Kohustuse osalisel täitmisel ei kaota 
võlausaldaja õigust esitada ülejäänud kohustuse täitmise nõuet.  
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 (3) Ülejäänud võlgnikud vabanevad täitmisest võlausaldajale ka täitmise 
asendamise, hoiustamise või tasaarvestusega ühe võlgniku poolt. Iga solidaarvõlgnik 
võib tasaarvestamiseks esitada ainult talle kuuluva nõude. 
 
 
 § 64. Nõudest loobumine 
 
 (1) Kui võlausaldaja on täielikult või osaliselt loobunud nõudest 
solidaarvõlgniku vastu, eeldatakse, et teised solidaarvõlgnikud ei vabane kohustuse 
täitmisest täies ulatuses. Teistel võlgnikel säilub solidaarsest kohustusest vabastatud 
võlgniku vastu tagasinõudeõigus, välja arvatud juhul kui võlausaldaja vähendab oma 
nõuet ulatuses, mis langeb solidaarvõlgnike omavahelises suhtes võlgnikule, kelle 
suhtes võlausaldaja nõudest loobus. 
 (2) Kui võlausaldaja on loobunud nõudest solidaarvõlgniku vastu selliselt, et 
loobumisega lõpetatakse kogu kohustus, vabanevad kohustusest ka teised 
võlgnikud. Iga solidaarvõlgnik võib aktseptida teise solidaarvõlgniku nimel 
võlausaldaja poolt tehtud ettepanekut loobuda tasuta oma nõudest, kui loobumine 
laieneb ka teistele solidaarvõlgnikele. 
 (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse vastavalt ka juhul, kui võlausaldaja 
loobus oma nõudest solidaarvõlgniku vastu eelnevalt. 
 
 
 § 65. Vastuväited 
 
 (1) Iga solidaarvõlgnik võib esitada võlausaldaja nõudele vastuväiteid, mis 
tulenevad solidaarsest kohustusest või tema enese suhtest võlausaldajaga. Kui 
lepinguvälise kahju solidaarse hüvitamise kohustuse korral võib üks solidaarvõlgnik 
esitada vastuväiteid oma vastutuse aluse või suuruse osas, väheneb võlausaldaja 
kahju hüvitamise nõue teiste solidaarvõlgnike vastu suuruses, milles see 
solidaarvõlgnik oleks kohustatud solidaarvõlgnike omavahelises suhtes.  
 (2) Kui solidaarvõlgnik ei esita võlausaldaja nõudele vastuväiteid, mis 
kuuluvad solidaarvõlgnikele ühiselt, ei ole tal teiste solidaarvõlgnike suhtes 
tagasinõudeõigust osas, milles solidaarne kohustus oleks vähenenud vastuväite 
esitamise korral, välja arvatud juhul, kui ta vastuväidet ei teadnud ega pidanudki 
teadma. 
 (3) Kui solidaarvõlgnik ei esita oma vastutuse piiratuse või välistatuse 
vastuväidet võlausaldaja vastu, ei või ta seda esitada teiste solidaarvõlgnike vastu. 
 
 
 § 66. Asjaolude kehtivus 
 
 (1) Kohustuse rikkumise eest ühe solidaarvõlgniku poolt teised 
solidaarvõlgnikud ei vastuta.  
 (2) Võlausaldaja viivitus ühe solidaarvõlgniku suhtes, samuti ühe 
solidaarvõlgniku suhtes täitmise tähtpäeva edasilükkamine kehtib ka teiste 
solidaarvõlgnike suhtes. 
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 (3) Muud kui §-des 63 - 65 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 
nimetamata asjaolud, iseäranis aegumine ja ülesütlemine, kehtivad ainult 
solidaarvõlgniku suhtes ja vastu, keda need puudutavad. 
 
 
 § 67. Solidaarvõlgnike omavahelised suhted 
 
 (1) Omavahelises suhtes on solidaarvõlgnikud kohustatud täitmiseks 
võrdsetes osades, kui seadusest, lepingust või kohustuse olekusest ei tulene teisiti.  
 (2) Solidaarkohustuse täitnud võlgnikule läheb üle võlausaldaja nõue 
ülejäänud võlgnike vastu, välja arvatud talle endal langevas osas. Nõude osalise 
rahuldamise korral jääb võlausaldajale rahuldamata jäänud nõude osa rahuldamise 
eesõigus, samuti eelisjärjekoht kõrvalõigustele ja tagatistele.  
 (3) Kui solidaarne kohustus seisneb muus kui raha maksmises, võib 
kohustuse täitnud solidaarvõlgnik nõuda teistelt solidaarvõlgnikelt  samaväärset 
rahalist hüvitust. 
 (4) Solidaarvõlgnik võib teistelt solidaarvõlgnikelt vastavalt neile langevatele 
osadele nõuda tema poolt täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. 
 (5) Ühe solidaarvõlgniku poolt solidaarse kohustuse täitnud võlgnikule täitmata 
jäänud osa kannavad võrdsetes osades kohustuse täitnud solidaarvõlgnik ja 
ülejäänud solidaarvõlgnikud. Neile läheb täitmata jätnud solidaarvõlgniku vastu üle 
nõue täitmata jäänud osas. 
 
 
 § 68. Tagasinõude aegumine 
 
 (1) Solidaarkohustuse täitnud solidaarvõlgnikule § 67 lõikest 1 tulenev nõue 
teiste solidaarvõlgnike vastu (tagasinõue) aegub võlausaldaja nõude aegumistähtaja 
jooksul, kuid mitte enne 6 kuu möödumist päevast, millal solidaarvõlgnik täitis 
kohustuse või võlausaldaja esitas solidaarvõlgniku vastu hagi.  
 (2) Solidaarkohustuse täitnud võlgnik ei või esitada tagasinõuet teiste 
solidaarvõlgnike vastu, kui võlausaldaja nõue oli täitmise või hagi esitamise ajaks 
aegunud, kui solidaarvõlgnikud ei ole kokku leppinud teisiti.  
 (3) Koos tagasinõudega aeguvad ka § 67 lõikes 3 sätestatud kulutuste 
hüvitamise nõue, samuti võimalikud nõuded volituseta asjaajamisest ja alusetust 
rikastumisest. 
 
 

2. jagu. 
 

Võlausaldajate paljusus 
 
 
 § 69. Osanõue 
  
 Kui ühe ja sama jagatava kohustuse täitmine võlgnetakse mitmele isikule, on 
igaühel neist õigus nõuda täitmist võrdses osas, kui seadusest või tehingust ei tulene 
teisiti. 
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 § 70. Ühisnõue 
 
 (1) Kui ühe ja sama jagamatu kohustuse täitmine võlgnetakse mitmele isikule, 
võib võlgnik täita kohustuse ja iga võlausaldaja võib nõuda kohustuse täitmist ainult 
kõigile võlausaldajatele ühiselt, kui tegemist ei ole solidaarvõlausaldajatega (§ 72). 
 (2) Iga ühine võlausaldaja võib nõuda täitmist või võlgnetava eseme 
hoiustamist või müüki ainult kõigile võlausaldajate jaoks ühiselt. Muud asjaolud, mis 
puudutavad ainult ühte võlausaldajat, ei kehti teiste võlausaldajate suhtes. 
 
 
 § 71. Ühine õigus nõuda täitmist 
  
 Kui mitu võlausaldajat võivad seadusest või tehingust tulenevalt nõuda 
kohustuse täitmist ainult ühiselt, eeldatakse, et võlgnik võib kohustuse täita ainult 
kõigile võlausaldajatele ühiselt. Võlausaldajad võivad volitada ühe endi seast täitmise 
vastuvõtmiseks. 
  
 
 § 72. Solidaarvõlausaldajad 
 
 (1) Kui kohustuse täitmine võlgnetakse seadusest, tehingust või võlasuhte 
olemusest tulenevalt mitmele isikule  selliselt, et igaüks neist võib nõuda kohustuse 
täielikku täitmist, loetakse need isikud solidaarvõlausaldajateks. 
 (2) Võlgnikul on õigus valida, kellele mitmest solidaarvõlausaldajast oma 
kohustus täita. Kohustuse täielik täitmine ühele solidaarvõlausaldajale vabastab 
võlgniku täitmisest ülejäänud solidaarvõlausaldajatele.  
 (3) Lõikes 2 sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui üks võlausaldaja on juba 
esitanud kohtusse täitmise hagi. 
 (4) Võlgnik ei või solidaarvõlgniku nõude vastu esitada vastuväiteid, mis 
kuuluvad talle teiste solidaarvõlausaldajate vastu. 
 
 
 § 73. Asjaolude kehtivus 
 
 (1) Ühe solidaarvõlausaldaja viivitus võlgniku suhtes kehtib ka teiste 
solidaarvõlausaldajate suhtes. 
 (2) Kui üks solidaarvõlausaldaja muutub ühtlasi võlgnikuks, lõpevad teiste 
solidaarvõlausaldajate õigused võlgniku suhtes. 
 (3) Nõudest loobumine ühe solidaavõlausaldaja poolt või selle loovutamine 
teisele isikule ei kitsenda teiste võlausaldajate õigusi. 
 (4) Muus osas kohaldatakse vastavalt § 63 lõikes 3 ja 66 lõikes 3 sätestatut.  
 
 
 § 74. Solidaarvõlausaldajate omavahelised suhted 
 
 Võlgnikult täitmise vastu võtnud solidaarvõlausaldaja peab tasuma teistele 
võlausaldajatele neile kuuluvad osad. Kui seadusest või solidaarvõlausaldajate 



Eelnõu, 26.06.1995 

omavahelisest suhtest ei tulene teisiti, on solidaarvõlausaldajatel õigus täitmisele 
võrdsetes osades. 
 
 
 

4. peatükk. 
VÕLASUHTE TÄITMINE  

 
 

 
 § 75. Kohustuse täitmise nõuetekohasus 
 
 (1) Kohustus tuleb täita vastavalt lepingu või seaduse nõuetele, nende 
puudumise korral aga vastavalt tavaliselt esitatavatele nõuetele. 
 (2) Kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui see on täidetud õigel ajal, 
õiges kohas ja õigel viisil õigele isikule.  
 (3) Kohustuse täitmine peab toimuma heas usus, mõistlikult ning arvestades 
tavasid ja praktikat.  
 
 
 § 76. Täitmise tõendamine 
 
 Kui võlausaldaja on talle täitmisena pakutud soorituse vastu võtnud, peab ta 
vaidluse korral tõendama, et täitmine ei olnud täielik või tehtud sooritus ei olnud 
võlgnetav või ei olnud muul viisil nõuetekohane. 
 
 
 § 77. Täitmise kvaliteet 
 
 (1) Kui lepingulise kohustuse täitmise kvaliteet ei ole lepingus määratud ega 
tulene sellest, peab lepingupoole täitmine olema asjaolusid arvestades mõistlik ja 
mitte väiksema kui keskmise kvaliteediga. 
 (2) Kui kohustuse täitmiseks võlgnetav asi või asjad on määratud 
liigitunnustega, peab võlgnik kohustuse täitma keskmist liiki ja omadustega asjaga. 
Kui võlgnik on selle kohustuse täitmiseks kõik omapoolse teinud, piirdub kohustus 
individualiseeritud asjaga või asjadega. 
 (3) Kui isik on kohustatud üle andma kindla ja määratletud asja, peab ta seda 
kuni üleandmiseni hoidma viisil, nagu seda samadel asjaoludel hoiaks mõistlik 
võlgnik. 
 
 
 § 78. Kohustuse täitmine kolmanda isiku poolt 
 
 (1) Kui võlgnik ei pea kohustust seadusest, tehingust või kohustuse olemusest 
tulenevalt täitma isiklikult, võib kohustuse osaliselt või täielikult täita kolmas isik. 
Kohustuse täitmine kolmanda isiku poolt võib toimuda ka hoiustamise või 
tasaarvestusega. Kohustuse täitmisega kolmanda isiku poolt vabaneb võlgnik 
täitmise kohustusest. 
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 (2) Võlgniku nõusolek täitmiseks kolmanda isiku poolt ei ole vajalik. 
Võlausaldaja võib keelduda kolmanda isiku täitmise vastuvõtmisest, kui võlgnik 
vaidleb sellisele täitmisele vastu, välja arvatud juhul, kui kolmandal isikul on 
täitmiseks õigustatud huvi. Kui kolmas isik täidab kohustuse selleks, et vältida 
sundtäitmist võlgniku esemesse, millele kolmandal isikul on õigus või seaduslik 
valdus, mis sundtäitmisega lõpeks, ei või võlgnik täitmisele kolmanda isiku poolt 
vastu vaielda. 
 (3) Kui kolmas isik täidab kohustuse lõike 2 lauses 3 nimetatud asjaoludel, 
läheb võlausaldaja nõue koos kõrvalõiguste ja tagatistega talle üle. Kui kolmas isik 
täidab kohustuse muudel asjaoludel, läheb nõue koos kõrvalõiguste ja tagatistega 
talle üle, kui tema ja võlgniku vahelisest suhtest ei tulene teisiti. Nõude osalisel 
rahuldamisel kolmanda isiku poolt  ja nõude ülemineku korral kolmandale isikule jääb 
võlausaldajale täitmata jäänud nõude osa rahuldamise eelisõigus, samuti selles osas 
eelisjärjekoht kõrvalõigustele ja tagatistele. 
 
 
 § 79. Kohustuse täitmine teovõimetule võlausaldajale 
 
 Kui kohustus on täidetud teovõimetule võlausaldajale, loetakse täitmine 
kehtivaks, kui täitmine läks teovõimetu võlausaldaja kasuks või tema seadusliku 
esindaja kontrolli alla. 
 
 
 § 80. Kohustuse täitmine vastuvõtuks mitteõigustatud isikule 
 
 (1) Kui kohustus on täidetud isikule, kes ei ole võlausaldaja, loetakse täitmine 
kehtivaks, kui see tehti võlausaldaja nõusolekul või kui see tema poolt hiljem heaks 
kiideti. 
 (2) Täitmise korral isikule, kes ei ole võlausaldaja või võlausaldajale, kellel ei 
olnud täitmise vastuvõtmise õigust, ei loeta täitmist kehtivaks ja võlgnik võib nõuda 
üleantu tagastamist vastavalt alusetu rikastumise sätetele, kui võlausaldaja ei ole 
täitmisega nõustunud ega täitmist heaks kiitnud, samuti juhul, kui kohustus on 
täidetud võlausaldajale, kellel ei ole oma nõude käsutamise õigust sundtäitmise või 
pankroti tõttu,  
 
 
 § 81. Leping kolmanda isiku kasuks 
 
 (1) Kui lepingus on ette nähtud või kui võlasuhte olemusest tuleneb, et 
kohustus tuleb täita mitte võlausaldajale, vaid kolmandale isikule (leping kolmanda 
isiku kasuks), võib kolmas isik või tema  õigusjärglane nõuda lepingu täitmist, kui see 
on ette nähtud lepinguga või tuleneb võlasuhte olemusest. Kui kolmas isik võib 
nõuda lepingu täitmist, võib seda teha ka võlausaldaja, kui lepingust või võlasuhte 
olemusest ei tulene teisiti.   
 (2) Kui elukindlustus- või elurendiselepinguga nähakse ette kindlustussumma 
või elurendise maksmine kolmandale isikule, võib kolmas isik nõuda lepingu täitmist, 
kui lepingust või võlasuhte olemusest ei tulene teisiti. Sama kehtib kinkelepingu, 
sealhulgas kinkelepingu korral surma juhuks, kui kingisaajale pannakse kohustus 
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täita kolmandale isikule, samuti vara ülevõtmisel, kui ülevõtja kohustub täitmiseks 
kolmandale isikule tasumise eesmärgil. 
 (3) Kolmas isik ei pea lepingu sõlmimise ajal olema isikuliselt määratletav.  
 (4) Kui täitmine kolmandale isikule peab toimuma pärast võlausaldaja surma, 
omandab kolmas isik õiguse täitmisele võlausaldaja surmaga, kui lepingust või 
võlasuhte olemusest ei tulene teisiti.  
 (5) Pooled võivad kolmanda isiku kasuks sõlmitud lepingut muuta või selle 
lõpetada ka ilma kolmanda isiku nõusolekuta, kui seadusest, lepingust või võlasuhte 
olemusest ei tulene teisiti. 
 (6) Võlgnik võib kolmanda isiku vastu esitada samad vastuväited, mida ta võib 
esitada võlausaldaja vastu. 
 (7) Kui kolmas isik loobub talle lepingu järgi antud õigusest, loetakse, et ta ei 
ole õigust omandanud.  
 
 
 § 82. Täitmise aeg 
  
 (1) Kui kohustuse täitmise tähtpäev on kindlaks määratud või tuleneb 
võlasuhte olemusest, tuleb kohustus täita selleks tähtpäevaks. Võlausaldaja ei või 
nõuda täitmist enne seda tähtpäeva, kui seadusest, poolte kokkuleppest või 
võlasuhte olemusest ei tulene teisiti.  
 (2) Kui kohustuse täitmiseks on ette nähtud ajavahemik või kui see on 
määratletav lepingu alusel, tuleb kohustus täita selle ajavahemiku kestel, kui 
lepingust või võlasuhte olemusest ei tulene, et täitmise tähtpäeva võib määrata 
võlausaldaja. 
 (3) Kui kohustuse täitmise aeg ei ole kindlaks määratud ega tulene võlasuhte 
olemusest, peab võlgnik kohustuse täitma mõistliku aja jooksul pärast lepingu 
sõlmimist või muu võlasuhte tekkimist, arvestades iseäranis täitmise kohta ja 
olemust.  
 (4) Lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel peab võlgnik täitma kohustuse korraga 
ühel ajal, kui see on võimalik ja lepingust või võlasuhte olemusest ei tulene teisiti. 
 (5) Kui lepingupooled saavad oma lepingulised kohustused täita samaaegselt, 
tuleb need täita samaaegselt, kui lepingust või võlasuhte olemusest ei tulene teisiti.  
Kui ainult ühe poole soorituse tegemine nõuab ajavahemikku, peab see pool täitma 
oma kohustuse esimesena, kui lepingust või võlasuhte olemusest ei tulene teisiti.   
 (6) Majandus- või kutselase tegevuse raames sõlmitud lepingust tuleneva 
kohustuse võib võlgnik täita ning täitmine tuleb vastu võtta hariliku tööaja kestel, kui 
lepingust või võlasuhte olemusest ei tulene teisiti. 
 
 
 § 83. Kohustuse täitmine osadena 
 
 (1) Võlausaldaja võib keelduda täitmise osadena vastuvõtmisest, sõltumata 
sellest, kas osadena täitmise pakkumisega kaasneb ülejäänud täitmise tagamine või 
kinnitamine või mitte, välja arvatud juhul, kui võlausaldajal ei ole vastuvõtmisest 
keeldumiseks õigustatud huvi või kui vastuvõtmisest keeldumine oleks vastuolus hea 
usuga.  



Eelnõu, 26.06.1995 

 (2) Võlausaldajale osalise täitmise vastuvõtmisega tekkinud täiendavad 
kulutused kannab võlgnik. Kulutuste hüvitamine ei kitsenda võlausaldaja õigust 
kasutada muid õiguskaitsevahendeid. 
 
 
 § 84.Varasem täitmine 
 
 (1) Võlausaldaja võib võlgniku varasema täitmise tagasi lükata, välja arvatud 
juhul, kui tal ei ole tagasilükkamiseks õigustatud huvi.  
 (2) Kohustuse varasema täitmise vastuvõtmine lepingupoole poolt ei mõjuta 
tema enda kohustuste täitmise aega, kui see oli määratud sõltumata teise poole 
kohustuste täitmisest. 
 (3) Võlausaldajale varasema täitmisega tekitatud lisakulutused kannab 
kandma võlgnik. Kulutuste hüvitamine ei kitsenda võlausaldaja õigust kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid. 
 (4) Intresse kandva kohustuse varasema täitmise korral võib võlausaldaja 
nõuda intresse kuni määratud täitmise ajani. Kohustuse varasema täitmise korral, 
mis ei kanna intresse, ei või võlgnik kohustusest maha arvata intresse täitmisest kuni 
määratud täitmise ajani. 
 
 
 § 85. Täitmise koht 
 
 (1) Võlgnik peab kohustuse täitma kohas, mis on kindlaks määratud seaduse 
või lepinguga, sellise määramise puudumise korral aga kohas, mis tuleneb 
asjaoludest, iseäranis võlasuhte olemusest. 
 (2) Kui täitmise koht ei ole seaduse või lepinguga kindlaks määratud ega 
tulene võlasuhte olemusest, tuleb: 
   1) rahaline kohustus täita võlausaldaja elu- või asukohas võlasuhte tekkimise 
ajal;  
 2) kohustus anda üle individualiseeritud asi täita kohas, kus asi asus võlasuhte 
tekkimise ajal; 
 3) muu kui punktides 1 ja 2 nimetatud kohustus täita võlgniku elu- või 
asukohas võlasuhte tekkimise ajal. 
 (3) Kui võlausaldaja muudab pärast rahalise kohustuse tekkimist oma elu- või 
asukohta, võib ta nõuda täitmist uues elu- või asukohas, kui ta kannab sellega 
seotud kulude suurenemise ja riski. 
 (4) Kui mitu täitmise kohta on määratud alternatiivselt, eeldatakse, et täitmise 
koha valiku õigus on võlgnikul.  
 (5) Kui õigusvaidluse kohtualluvus määratakse kohustuse täitmise koha järgi, 
loetakse kohustuse täitmise kohaks selles tähenduses võlgniku elukohta. 
 
 
 § 86. Alternatiivne kohustus 
 
 (1) Kui võlgnik peab täitma ühe kahest või enamast kohustusest  (alternatiivne 
kohustus), kuulub valikuõigus võlgnikule, kui seadusest, lepingust või võlasuhte 
olemusest ei tulene, et valikuõigus kuulub võlausaldajale või kolmandale isikule.  
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 (2) Kui ühe alternatiivse kohustuse täitmine on algusest peale võimatu või 
muutub hiljem võimatuks, piirdub valikuõigus teiste kohustustega. Kui valikuõigus 
kuulub võlgnikule, võib ta valida ka täitmise, mis muutus võimatuks asjaolude tõttu, 
mille eest vastutab võlausaldaja. 
 (3) Valik teostatakse avaldusega võlausaldaja või võlgniku suhtes. Valiku 
teostamisega loetakse valitud täitmine algusest peale ainsana võlgnetavaks. 
 
 
 § 87. Valikuõiguse üleminek alternatiivse kohustuse korral 
 
 (1) Kui valikuõigus kuulub võlgnikule või võlausaldajale ja valikuõigust ei 
teostata kokku lepitud aja jooksul, sellise kokkuleppe puudumise korral aga mõistliku 
aja jooksul enne täitmise sissenõutavaks muutumist, läheb valikuõigus üle vastavalt 
võlausaldajale või võlgnikule, kui viimane on andnud valikuõiguse teostamiseks 
õigustatule täiendava  mõistliku ajavahemiku ja õigustatu ei ole selle aja jooksul 
valikut teinud. 
 (2) Valikuõigus ei lähe võlausaldajale üle enne, kui ta võib nõuda täitmist ega 
võlgnikule enne, kui tal on õigus täita. 
 (3) Kui valikuks õigustatud võlgnik ei teosta valikuõigust enne sundtäitmise 
alustamist tema vastu, läheb valikuõigus üle võlausaldajale.  
 
  
 § 88. Täitmise arvestamine erinevate kohustuste katteks 
 
 (1) Kui võlgnik võlgneb võlausaldajale mitmel alusel raha või muud 
samaliigilised kohustused ja tema sooritusest ei piisa kõigi kohustuste täitmiseks, 
võib ta täitmisel määrata, missuguse kohustuse täitmiseks sooritus arvestatakse. Kui 
kohustused ei ole võrdselt tagatud, ei või võlgnik arvestada sooritust paremini 
tagatud kohustuse katteks. 
 (2) Kui võlgnik ei ole mõistliku aja jooksul pärast täitmist määranud, millise 
kohustuse täitmiseks sooritus arvestatakse, võib selle määrata võlausaldaja, kui ta 
teatab määramisest võlgnikule mõistliku aja jooksul pärast täitmist, eeldusel, et 
kohustus ei ole õigusvastane, see on juba sissenõutav ja seda ei ole vaidlustatud.  
 (3) Võlgnik võib lõikes 2 sätestatud tingimustel teostatud võlausaldaja 
poolsele määramisele viivitamata vastu vaielda ja ise määramise teha. Sellisel juhul 
asendab võlgniku määramine võlausaldaja oma. 
 (4) Kui võlgnik ega võlausaldaja ei ole määranud, millise kohustuse täitmiseks 
sooritus arvestatakse, arvestatakse sooritus kohustuste täitmiseks järgnevas 
järjekorras: 
 1) kohustuse täitmiseks, mis on juba sissenõutav või muutub esimesena 
sissenõutavaks; 
 2)  kohustuse täitmiseks, mis on võlausaldaja jaoks kõige vähem tagatud; 
 3) kohustuse täitmiseks, mis on võlgnikule kõige koormavam; 
 4)  kohustuse täitmiseks, mis on tekkinud esimesena. 
 (5) Kui  lõikes 4 sätestatu alusel ei ole võimalik määrata, millise kohustuse 
täitmiseks sooritus arvestatakse, arvestatakse sooritus võrdeliselt kõikide kohustuste 
katteks. 
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 (6) Kui võlgnik peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma kulutusi ja 
intresse, arvestatakse sooritus esmalt kulutuste, seejärel intresside ja lõpuks 
põhikohustuse katteks. Kui võlgnik määrab teistsuguse jaotuse, võib võlausaldaja 
soorituse vastuvõtmisest keelduda.  
 
 
 § 89. Kohustuse täitmise asendamine 
 
 (1) Võlgnik võib kohustuse täita võlgnetava soorituse asemel teistsuguse 
soorituse tegemisega (täitmise asendamine) ainult võlausaldaja nõusolekul. 
Võlasuhe lõpeb, kui võlausaldaja võtab täitmisena vastu muu kui võlgnetava 
soorituse. 
 (2) Kui võlgnik võtab võlausaldaja nõude rahuldamise eesmärgil  tema suhtes 
uue kohustuse, ei loeta seda täitmise asendamiseks, kui seadusest, lepingust või 
võlasuhte olemusest ei tulene teisiti. Kui uue kohustuse täitmist võib võlausaldaja 
suhtes lugeda nõude nõuetekohaseks täitmiseks, nõue lõpeb. 
 (3)  Kui täitmise asemel antakse võlausaldajale üle asi, nõue või muu õigus, 
vastutab võlgnik selle puuduste eest samamoodi kui esialgse nõude nõuetekohase 
täitmise eest. 
 
 
 § 90. Täitmise kulud 
 
 Nii võlgnik kui võlausaldaja peab kandma oma  kohustuse täitmisega seotud 
kulud. Kui võlgniku asemel täidab kohustuse kolmas isik, peab täitmisega seotud 
kulud kandma see kolmas isik. 
 
 
 § 91. Rahaliste kohustuste täitmise viis 
 
 (1) Rahalise kohustuse võib täita mistahes viisil, mida kasutatakse tasumise 
kohas tavalises majandustegevuses. 
 (2) Kui võlausaldaja võtab tasumisena vastu talle pakutud tšeki, veksli, 
võlalubaduse või muu sarnase maksevahendi, eeldatakse, et ta teeb seda üksnes 
selle lunastamise tingimusel. Maksevahendi vastuvõtmise korral ei või võlausaldaja 
nõuda algse rahalise kohustuse täitmist, välja arvatud juhul, kui maksevahendit ei 
lunastata. Kui võlausaldajal on õigus peatada  oma kohustuste täitmine kuni 
maksmiseni, kuulub see õigus talle, kuni ta on kindel maksevahendi lunastamises või 
võib selles kindel olla. 
 (3) Rahalise kohustuse täitmisel ülekandega loetakse kohustus täidetuks 
arvates ajast, kui raha on laekunud võlausaldaja arvele. Kui  võlausaldaja ei ole 
määranud kindlaks arvet, kuhu ülekanne tuleb teha, võib võlgnik tasuda ülekandega 
mistahes krediidiasutusse, mille kohta võlausaldaja on teatavaks teinud, et tal on seal 
arve.  
 (4) Rahalise kohustuse täitmisel posti teel loetakse kohustus täidetuks, kui 
raha on võlausaldajale välja makstud. 
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 § 92. Rahasumma tasumine nimiväärtuses 
 
 Kohustus tasuda rahasumma tuleb täita selle nimiväärtuses, kui seadusest, 
lepingust või võlasuhte olemusest ei tulene teisiti. 
 
 
 § 93. Rahalise kohustuse vääring 
 
 (1) Rahalise kohustuse täitmiseks makstav raha peab tasumise momendil 
olema kehtiv vääring riigis, kelle vääringus makse tehakse. 
 (2) Kui rahaline kohustus ei ole väljendatud üheski vääringus, tuleb see täita 
maksmise koha vääringus. 
 (3) Kui kohustus on väljendatud muus kui kohustuse täitmise kohas 
(maksmise koht) kehtivas vääringus, võib võlgnik selle tasuda ka maksmise koha 
vääringus, välja arvatud juhul, kui see vääring ei ole vabalt konverteeritav või on 
kokku lepitud, et tasuda tuleb ainult vääringus, milles rahaline kohustus on 
väljendatud. Sõltumata kokkuleppest võib võlausaldaja nõuda rahalise kohustuse 
täitmist maksmise koha vääringus, kui tasumine vääringus, milles rahaline kohustus 
on väljendatud, on võimatu. 
 (4) Kui kohustus on väljendatud muus kui maksmise kohas kehtivas 
vääringus, kuid kohustus täidetakse maksmise koha vääringus, tuleb rahaline 
kohustus täita vastavalt maksmise kohas sissenõutavaks muutumise ajal kehtivale 
keskmisele vahetuskursile. Kui võlgnik ei täida rahalist kohustust ette nähtud ajal, 
võib võlausaldaja nõuda tasumist kas ette nähtud ajal või tegeliku tasumise ajal 
valitsevale vahetuskursile. Võlausaldaja võib täiendavalt nõuda vahetuskursi 
muutumisest tekkinud kahju hüvitamist. 
 (5) Kui kohustus on väljendatud muus kui maksmise koha vääringus, võib 
võlausaldaja nõuda oma nõude kohtulikku tunnustamist ja sundtäitmist ka maksmise 
koha vääringus, isegi kui on kokku lepitud, et tasuda tuleb ainult vääringus, milles 
rahaline kohustus on väljendatud. 
 
 
 § 94. Intressid rahalistes võlasuhetes 
 
 (1) Kui kohustuselt tuleb vastavalt seadusele või tehingule tasuda intresse, on 
intressimääraks krediidiasutuste poolt täitmise kohas täitmise ajal tähtajatute hoiuste 
eest maksmise koha vääringu suhtes makstava keskmise intressimäära ja nende 
poolt antavate krediitide eest maksmise koha vääringu suhtes võetava keskmise 
intressimäära aritmeetiline keskmine, mitte aga alla 6 % aastas, kui seaduses või 
lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. 
 (2) Lõikes 1 sätestatud intressimäära fikseerib perioodiliselt Eesti Pank. 
 (3) Intressisumma, mis tehinguga kindlaksmääratud tähtajaks on jäänud 
tasumata, võib poolte kokkuleppel muuta eraldi kohustuseks. Eelnevalt sõlmitud 
kokkulepe intresside tasumise kohta sissenõutavatelt intressidelt on tühine, kui 
seaduses ei ole sätestatud teisiti.  
 (4) Eeldatakse, et mõlema lepingupoole poolt oma majandus- või kutsealase 
tegevuse raames sõlmitud lepingutest tulenevatelt rahalistelt kohustustelt tuleb 
maksta intresse ka juhul, kui neid kokku ei lepitud. 
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 § 95. Kviitungi väljaandmine 
 
 (1) Võlausaldaja peab täitmise vastuvõtmisel andma võlgnikule viimase nõudel 
selle kohta välja kirjaliku tõendi (kviitung). Võlgnik võib nõuda kviitungi väljaandmist 
ka teistsuguses vormis, kui tal on selleks õigustatud huvi.  
 (2) Kui võlgniku asemel täidab kohustuse kolmas isik, võib kviitungi 
väljaandmist nõuda nii võlgnik kui kolmas isik. 
 (3) Kviitungi väljaandmise kulud kannab võlgnik, kes peab need ette tasuma, 
kui lepingust või võlasuhte olemusest ei tulene teisiti. Kui esialgse võlausaldaja 
asemele astub nõude loovutamise või pärimise korral või muul juhul mitu isikut, 
peavad viimased kandma kviitungite väljaandmisega seotud täiendavad kulutused. 
 (4) Kviitungi võlgnikule üleandja loetakse volitatuks võlgniku täitmise 
vastuvõtmiseks, kui võlgnikule teadaolevatest asjaoludest ei tulene teisiti. 
 (5) Kui kviitung on välja antud põhikohustuse kohta, eeldatakse, et tasutud on 
ka kulutused ja intressid. 
 (6) Kui võlgnetakse intressid või muud perioodilised sooritused, eeldatakse 
hilisema soorituse kohta tingimusteta kviitungi väljastamisel, et tasutud on ka varem 
sissenõutavaks muutunud sooritused.  
 (7) Kui võlausaldaja keeldub kviitungi välja andmast, võib võlgnik oma täitmise 
kuni kviitungi väljaandmiseni peatada. Sellisel juhul loetakse võlausaldaja täitmise 
vastuvõtuga viivitanuks. 
 
 
 § 96. Võladokumendi üleandmine 
 
 (1) Kui kohustuse kohta on välja antud võladokument, võib võlgnik kohustuse 
täitmisel lisaks kviitungi väljaandmisele nõuda võladokumendi üleandmist. Kui 
võlausaldaja väidab, et võladokumendi üleandmine on võimatu või kui ta keeldub 
dokumenti üle andmast, võib võlgnik nõuda võlausaldajalt tunnistust selle kohta, et 
kohustus on lõppenud või dokumendi kehtetuks tunnistamist. 
 (2) Kui kohustus on täidetud osaliselt või kui võladokumendil on näidatud ka 
võlausaldaja muud õigused, samuti muul juhul, kui võlausaldajal on selleks 
õigustatud huvi, võib võlgnik lisaks kviitungi väljaandmisele nõuda ainult kohustuse 
täitmist tõendava märke tegemist võladokumendile. 
 (3) Kui võladokument antakse võlgnikule üle, eeldatakse, et kohustus on 
täidetud. 
 (4) Kui võlausaldaja keeldub võladokumenti üle andmast või sellele pealdist 
tegemast või tunnistuse väljaandmisest kohustuse lõppemise kohta, võib võlgnik 
täitmise kuni selle tegemiseni peatada. Sellisel juhul loetakse võlausaldaja 
viivitanuks.  
 
 
 § 97. Avalik luba 
 
 (1) Kui lepingu või selle täitmise kehtivus sõltub avaliku loa olemasolust, peab 
selle loa saamiseks vajalikud abinõud tarvitusele võtma lepingupool, kelle kohustuse 



Eelnõu, 26.06.1995 

täitmiseks on luba vajalik, kui seadusest, lepingust või võlasuhte olemusest ei tulene 
teisiti. 
 (2) Lepingupool, kes peab võtma tarvitusele vajalikud abinõud loa saamiseks, 
peab seda tegema viivitamata ja kandma kõik loa omandamisega seotud kulutused, 
samuti teatama teisele poolele loa saamisest või selle andmisest keeldumisest. 
 (3) Kui luba ei anta kokku lepitud aja jooksul, kokkuleppe puudumisel aga 
mõistliku aja jooksul ega keelduta ka selle andmisest, olgugi et kohustatud pool võttis 
tarvitusele kõik vajalikud abinõud loa saamiseks, võib kumbki pool lepingust 
taganeda, välja arvatud juhul, kui luba puudutab ainult mõnda lepingutingimust ning 
isegi loa andmisest keeldumise korral on ülejäänud lepingu säilitamine asjaolusid 
arvestades mõistlik. 
 (4) Kui lepingu kehtivus sõltub loa olemasolust, on leping loa andmisest 
keeldumise korral tühine. Kui loa andmisest keeldumine mõjutab ainult mõnede 
tingimuste kehtivust, on tühised ainult need tingimused, kui ülejäänud lepingu 
säilitamine on asjaolusid arvestades mõistlik.  
 (5) Kui loa andmisest keeldumine muudab lepingu täitmise osaliselt või 
täielikult võimatuks, kohaldatakse vastavalt kohustuse rikkumise kohta sätestatut. 
 
 
 § 98. Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine 
  
 (1) Lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolude muutumisel, millega kaasneb 
lepingupoolte kohustuste vahekorra oluline muutumine selliselt, et poole soorituse 
kulud suurenevad oluliselt või teise poole poolt saadava soorituse väärtus väheneb 
oluliselt, võib kahjustatud pool nõuda kohtus lepingu muutmist kohustuste esialgse 
vahekorra taastamise eesmärgil.  
 (2) Lepingu muutmist võib nõuda ainult juhul, kui: 
 1) asjaolud muutusid või kui muutumine sai kahjustatud poolele teatavaks 
pärast lepingu sõlmimist ja 
 2) kahjustatud pool ei saanud asjaolude muutumisega lepingu sõlmimise ajal 
mõistlikult arvestada ja 
 3) asjaolude muutumine on väljaspool kahjustatud poole kontrolli ja 
 4) asjaolude muutumise riski kandmist kahjustatud isiku poolt ei saa eeldada 
ja 
 5) pooled ei oleks neid asjaolusid teades lepingut sõlminud või oleks seda 
teinud teistsugustel tingimustel. 
 (3) Kui lepingu muutmine lõigete 1. ja 2. kohaselt ei ole võimalik või kui seda 
ei saa teisele poolele eeldada, võib kohustuste vahekorra muutumisega kahjustatud 
pool lepingust taganeda, kestevvõlasuhte aga vastavalt §-le 198 olulisel põhjusel 
üles öelda. 
 
 
 § 99. Kohustuse täitmise peatamine 
 
 (1) Võlgnik võib peatada oma kohustuse täitmise kuni talle võlausaldaja 
suhtes kuuluva sissenõutava nõude rahuldamiseni, kui selle nõude ja kohustuse 
vahel on olemas piisav seos ja seadusest, tehingust või võlasuhte olemusest ei 
tulene teisiti. Piisav seos nõude ja kohustuse vahel on olemas iseäranis juhul, kui 
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vastastikused kohustused tulenevad samast õigussuhtest või isikutevahelisest 
eelnevast regulaarsest käibest või muust piisavast majanduslikust või ajalisest 
seosest. 
 (2) Võlgnikul ei ole kohustuse täitmise peatamise õigust, kui võlausaldaja 
kohustuse täitmine on võimatu või tema kohustuse rikkumine on põhjustatud asjaolu 
poolt, mille eest vastutab võlgnik, sealhulgas, kui tema kohustuse täitmist takistab 
võlgnikupoolne vastuvõtuviivitus. 
 (3) Võlgniku täitmise peatamise õigus lõpeb, kui võlausaldaja täidab oma 
kohustuse või annab kohustuse täitmiseks piisava tagatise. 
 (4) Kui võlgnikule võlausaldaja suhtes kuuluv nõue on aegunud, võib võlgnik 
oma kohustuse täitmise peatada juhul, kui kohustuse täitmise peatamise õigus oli 
tekkinud enne aegumistähtaja möödumist. 
 (5) Võlgnik võib oma kohustuse täitmise peatada ka vabandatava teadmatuse 
korral võlausaldaja isikust - kuni ajani, mil ta saab võlausaldaja isikust teada või peab 
teada saama. 
 (6) Täitmise peatamise õigusele kohaldatakse vastavalt asjaõigusseaduses 
kinnipidamisõiguse kohta sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. 
 
 
 § 100. Kohustuse täitmise peatamine vastastikuse lepingu puhul 
 
 (1) Lepingupool võib peatada vastastikusest lepingust tulenevate kohustuste 
täitmise, kuni teine pool on oma kohustused täitnud, täitmist pakkunud või täitmist 
piisavalt taganud või kinnitanud. Kui kohustus tuleb täita mitmele isikule, võib 
kohustatud pool keelduda täitmisest kõigi suhtes kuni kogu vastusoorituse 
tegemiseni.  
 (2) Kohustuste täitmise peatamine ei ole lubatud, kui kohustuste täitmist 
peatada sooviv pool peab oma kohustused täitma enne teist poolt või kui täitmise 
peatamine ei oleks asjaolusid arvestades mõistlik või ei vastaks hea usu nõuetele, 
iseäranis kui teine pool on oma kohustused täitnud suuremas osas või ebaoluliste 
puudustega.  
 (3) Isegi juhul, kui lepingupool peab oma kohustused täitma esimesena, võib 
ta oma kohustuste täitmise peatada, kui pärast lepingu sõlmimist selgub, et teine 
pool ei täida olulist osa oma kohustustest olulise puuduse tõttu tema võimes lepingut 
täita või tema maksevõimes või tema käitumise tõttu lepingu täitmise 
ettevalmistamisel või lepingu täitmisel. 
  (4) Lõikes 3 nimetatud juhul võib täitmise peatamiseks õigustatud pool 
määrata teisele poolele mõistliku tähtaja tema täitmisega üheaegseks täitmiseks või 
täitmise tagatise või kinnituse andmiseks, selle tegemata jätmisel aga vastavalt §-le 
112 lepingust taganeda. 
 (5) Kohustuse täitmise peatamisest tuleb viivitamata teatada teisele poolele. 
 
 
 § 101. Tagatise andmise kohustus 
 
 (1) Kui isik on seaduse kohaselt kohustatud andma oma kohustuse täitmiseks 
tagatise või kui tagatise andmine on õiguslike tagajärgede tekkimise tingimuseks, 
võib tagatise andja valida tagatise liigi. 
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 (2) Pakutav tagatis peab olema selline, et võlg ning vajadusel ka intressid ja 
kulud oleksid piisavalt kaetud ja võlausaldajal on võimalus tagatis ilma raskusteta 
rahastada. 
 (3) Kui antud tagatis on muutunud ebapiisavaks põhjusel, mille eest 
võlausaldaja ei vastuta, peab võlgnik hoolitsema tagatise täiendamise või 
asendamise eest.  
 
  

 
5. peatükk. 

VÕLASUHTE RIKKUMINE 
1. jagu. 

Üldsätted 
 
 
 
 § 102. Võlasuhte rikkumise mõiste 
 
 Võlasuhte rikkumiseks loetakse lepingust või seadusest tuleneva kohustuse 
täitmata jätmist või mittenõuetekohast täitmist, sealhulgas täitmisega viivitamist. 
 
 
 § 103. Rikkumise vabandatavus 
 
 (1) Isik ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui ta tõendab, et ta rikkus 
kohustust takistuse  tõttu, mis oli väljaspool tema kontrolli, ja selle takistuse 
arvestamist lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal või selle 
vältimist või takistusest või selle tagajärgedest ülesaamist ei võinud temalt mõistlikult 
oodata.  
 (2) Kui isik usaldas kohustuse täitmise kolmandale isikule, sealhulgas 
esindajale, vahendajale või töötajale või kui kolmas isik täitis kohustuse tema 
nõusolekul, loetakse kohustust täitnud isiku käitumine võrdseks tema käitumisega 
ning asjaolud, milles eest vastutab kolmas isik, sealhulgas tahtlus, raske hooletus ja 
hooletus, asjaoludeks, mille eest vastutab tema. 
 (3) Kui takistus on ainult ajutine, on käesolevas paragrahvis sätestatud 
vabandatavusel mõju ainult aja vältel, mil takistusel oli mõju kohustuse täitmisele. 
 (4) Võlgnik, kes kohustust ei täida, peab võlausaldajale teatama takistusest ja 
selle mõjust tema võimele kohustus täita viivitamata pärast seda, kui ta sai 
takistusest teada või pidi sellest teada saama. Teatamata jätmise korral vastutab ta 
sellest võlausaldajale tekkinud kahju eest. 
 (5) Lepingupool ei või tugineda kohustuse rikkumisele teise poole poolt ega 
kasutada sellest tulenevalt ühtki õiguskaitsevahendit, kui selle rikkumise põhjustas 
tema enda käitumine või see tulenes muust sündmusest, mille esinemise riski ta 
kannab. 
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 § 104. Kokkuleppeline vastutusest vabastamine 
 
 Lepingupooled võivad eelnevalt kokku leppida oma vastutuse välistamises või 
piiramises kohustuse rikkumise eest. Kokkulepe, millega välistatakse vastutus või 
piiratakse seda juhuks, kui  rikkumine on tahtlik või mis lubab poolel teha soorituse, 
mis erineb  olemuslikult sellest, mida teine pool mõistlikult eeldas või välistab või 
piirab vastutuse muul viisil ebamõistlikult, on tühine. 
 
 
 § 105. Heastamine 
 
 (1) Kuni teine lepingupool ei ole lepingust taganenud või nõudnud kahju 
hüvitamist täitmise asemel, võib lepingulist kohustust rikkunud pool rikkumise omal 
kulul heastada, sealhulgas parandamise või asendamise teel, juhul kui: 
 1) heastamine on vastavalt asjaoludele mõistlik ja 
 2) selle teostamisega ei kaasne viivitust, mille eest vastutab kohustust 
rikkunud pool ja 
 3) heastamisega ei põhjustata kahjustatud poolele põhjendamatuid 
ebamugavusi ja kulutusi ja 
 4) kahjustatud poolel ei ole õigustatud huvi heastamisest keelduda. 
 (2) Kohustust rikkunud pool võib kohustuse rikkumise heastada mõistliku aja 
jooksul pärast seda, kui ta on heastamise kavatsusest kahjustatud poolele teatanud, 
näidates ära pakutava heastamise viisi ja aja ning viimane ei ole seda mõistliku aja 
jooksul tagasi lükanud. 
 (3) Kahjustatud pool võib oma täitmise heastamise teate saamisest kuni 
heastamise lõppemiseni peatada. Muid õiguskaitsevahendeid võib kahjustatud pool 
kasutada ainult juhul, kui need ei ole heastamise teostamisega vastuolus. 
  (4) Heastamise korral säilitab kahjustatud pool õiguse nõuda kohustuse 
täitmisega viivitamise ja heastamisega tekitatud või sellega ära hoidmata jäänud 
kahju hüvitamist. 
 
 
 § 106. Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral 
 
 (1) Kui seadusest ei tulene teisiti, võib kahjustatud isik kohustuse rikkumise 
korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid 
õiguskaitsevahendid, mida saab ühildada. Iseäranis ei võta kohustuse rikkumisest 
tuleneva õiguskaitsevahendi teostamine isikult õigust nõuda kohustuse rikkumisega 
tekitatud kahju hüvitamist. 
 (2) Kui võlasuhte rikkumine on vastavalt §-le 103 vabandatav, võib 
võlausaldaja siiski oma täitmise peatada, nõuda sissenõutavalt rahasummalt intressi, 
taganeda lepingust või kasutada teisi õiguskaitsevahendeid. Võlausaldaja ei või 
nõuda kohustuse täitmist ega kahju hüvitamist, samuti leppetrahvi maksmist. 
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§ 107. Kohustuse täitmine 
 
 (1) Kui võlgnik rikub rahalist kohustust, võib võlausaldaja nõuda kohustuse 
täitmist. 
 (2) Kui võlgnik rikub muud kui rahalist kohustust, võib võlausaldaja nõuda 
kohustuse täitmist, välja arvatud juhul, kui: 
 1) täitmine on õigusvastane või võimatu seadusest tulenevalt või tegelikult; 
 2) täitmine on ebamõistlikult koormav või kulukas või muudel põhjustel 
võlgnikule mitteeldatav; 
 3) võlausaldaja võib mõistlikult omandada täitmise muust allikast; 
 4) täitmine seisneb isikliku iseloomuga teenuste osutamises või töö tegemises 
või on muul viisil isikliku iseloomuga. 
 (3) Võlausaldaja ei või enam esitada lõikes 2 sätestatud nõuet, kui ta ei nõua 
täitmist mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta sai kohustuse rikkumisest teada või 
pidi sellest teada saama. 
 (4) Võlausaldaja õigus nõuda täitmist hõlmab ka õiguse nõuda puuduliku 
soorituse parandamist, asendamist või muud heastamist niivõrd, kui see on mõistlik. 
 (5) Kui vastastikuse lepingu puhul muutub kohustuse täitmine võimatuks 
asjaolu tõttu, mille eest kumbki lepingupool ei vastuta, ei või võlgnik nõuda teiselt 
poolelt täitmist ja peab teiselt poolelt juba lepingu järgi saadu alusetu rikastumise 
sätete järgi teisele poolele välja andma. 
 (6) Kui võlgnik ei pea vastavalt lõikele 2 kohustust täitma, kuid omandab 
võlgnetava soorituse asemel hüvituse või hüvitusnõude, võib võlausaldaja nõuda 
hüvituse väljaandmist või hüvitusnõude loovutamist.  
 (7) Kui võlgnikult ei või vastastikuse lepingu puhul vastavalt lõikes 2 
sätestatule nõuda tema kohustuse täitmist asjaolu tõttu, mille eest vastutab 
võlausaldaja või kui lõikes 2 sätestatud asjaolu tekkis ajal, kui võlausaldaja oli 
vastuvõtuviivituses, säilib võlgniku õigus vastusooritusele. Võlgnik peab oma nõudest 
siiski maha arvestama selle, mis ta oma kohustuse täitmatajätmisega kokku hoiab või 
oma tööjõu või vahendite teistsuguse rakendamisega omandab või pahauskselt 
omandamata jätab. 
 
 
 § 108. Hinna alandamine 
 
 (1) Kui lepingupool võtab vastu lepingule mittevastava täitmise, võib ta 
alandada tema poolt selle eest tasutavat hinda summa võrra, milles lepingule 
mittevastava täitmise väärtus oli väiksem lepingule vastava täitmise väärtusest 
täitmise ajal. 
 (2) Hinna alandamiseks õigustatud pool, kes on juba maksnud alandatud 
hinda ületava summa, võib nõuda ülemäärase summa tagastamist. 
 (3) Hinda alandanud pool ei või ühtlasi nõuda täitmise väärtuse vähenemisest 
tekkinud kahju hüvitamist. 
 (4) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata töölepingutele. 
 
 
  
  



Eelnõu, 26.06.1995 

§ 109. Täitmisega viivitamine 
 
 (1) Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel peab võlgnik arvates täitmise 
sissenõutavaks muutumisest kuni nõuetekohase täitmiseni tasuma viivitusintressi 
(viivis) vastavalt §-le 94. Kui lepinguga nähti otseselt või kaudselt ette suuremate 
intresside maksmine, kui on sätestatud §-s 94, võib neid nõuda ka viivituse kestel.  
 (2) Muu kui rahalise kohustuse rikkumisel arvestatakse hüvitamisele kuuluvalt 
kahjutasult viivist alates kohustuse rikkumisest. Lepinguvälise kahju tekitamise korral 
arvestatakse viivist alates kahju tekitamisest. 
 (3) Kui isikule tuleb hüvitada tema poolt tehtud kulutused, tuleb nende 
summalt või väärtuselt maksta viivist alates kulutuste tegemisest. Kui kulutused on 
tehtud esemele, mis tuleb kulutuste hüvitamiseks kohustatule välja anda, ei tule 
intresse tasuda aja eest, mille eest jäävad hüvituseks õigustatule eseme viljad või 
muu kasu. 
 (4) Võlgnik peab viivist tasuma sõltumata sellest, kas ta vastutab kohustuse 
rikkumise eest või mitte. Võlgnik ei pea tasuma viivist aja eest, mil ta ei saa kohustust 
täita võlausaldaja vastuvõtuviivituse tõttu. 
 (5) Viivist ei või nõuda intresside tasumisega viivitamisel, kuid  võlausaldaja 
võib nõuda intesside tasumise viivitamisega tekitatud kahju hüvitamist. 
 (6) Viivise tasumine ei välista ega piira õigust nõuda viivisesummat ületava 
kahju hüvitamist. 
 (7) Arvates lõigetes 1 - 3 sätestatud tähtpäevadest vastutab võlgnik 
kohustuse, sealhulgas kohustuse, mis ei seisne raha maksmises, rikkumise eest 
isegi juhul, kui see tekkis juhuse tõttu, välja arvatud juhul, kui kahju oleks tekkinud ka 
õigeaegse täitmise korral. 
 
 
 § 110. Täiendav tähtaeg täitmiseks 
 
 (1) Kohustuse rikkumise korral, isegi kui see ei ole oluline, võib võlausaldaja 
anda võlgnikule kohustuse täitmiseks täiendava mõistliku tähtaja. Kui võlausaldaja 
nõuab täitmist, kuid täiendavat tähtaega ei määra või määras täitmiseks ebamõistliku 
tähtaja, loetakse, et ta andis täitmiseks mõistliku tähtaja.  
 (2) Lepingulise kohustuse rikkumise korral võib kahjustatud pool lõikes 1 
sätestatud tähtaja jooksul peatada oma kohustuste täitmise ning nõuda rikkumisest 
tulenenud kahju hüvitamist, kuid ei või kasutada muid õiguskaitsevahendeid.  
 (3) Kui võlgnik teatab, et ta kohustust lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul ei 
täida või kui ta ei ole tähtaja lõppedes kohustust nõuetekohaselt täitnud, võib 
võlausaldaja kasutada kõiki muid käesolevas jaos sätestatud õiguskaitsevahendeid, 
sealhulgas nõuda täitmise asemel kahju hüvitamist või taganeda lepingust. 
 
 
 § 111. Kahju hüvitamine täitmise asemel 
 
 (1) Kahju hüvitamist täitmise asemel võib nõuda pärast §-s 110 sätestatud 
tähtaja möödumist, samuti juhul, kui on ilmne et tähtaja määrmisel ei oleks edu või on 
olemas asjaolud, mis õigustavad mõlemapoolseid huve arvestades kohest kahju 
hüvitamist. 



Eelnõu, 26.06.1995 

 (2) Kui võlausaldaja võib nõuda kahju hüvitamist osalise täitmise tõttu, võib ta 
nõuda kahju hüvitamist kogu täitmise asemel, kui tal ei ole osalise täitmise vastu 
põhjendatud huvi. Juba tehtud sooritused tuleb tagastada vastavalt §-des 189 - 191 
sätestatule. 
 (3) Kui võlausaldaja saab § 107 lõikes 6 sätestatud juhul hüvituse või 
hüvitusnõude, väheneb kahju hüvitamise nõue saadud hüvituse või hüvitusnõude 
väärtuse võrra. 
 (4) Võlausaldaja ei või enam nõuda täitmist, kui talle on selle asemel hüvitatud 
kahju. Võlgnik võib eelnevalt määrata võlausaldajale mõistliku tähtaja täitmise või 
kahju hüvitamise nõude esitamiseks. Kui võlausaldaja ei teosta oma valikuõigust 
selle tähtaja jooksul, ei või võlausaldaja enam nõuda täitmist. 
 
 
 § 112. Taganemine 
 
 (1) Lepingupool võib vastastikusest lepingust taganeda kohustuste olulise 
rikkumise korral (oluline lepingurikkumine) teise poole poolt. Olulise 
lepingurikkumisega on iseäranis tegemist, kui: 
 1) kohustuse rikkumine jätab kahjustatud poole olulisel määral ilma sellest, 
mida ta oli õigustatud lepingust ootama, välja arvatud juhul, kui teine pool ei näinud 
niisugust tulemust ette ega saanud seda mõistlikult ette näha; 
 2) rikutud kohustuse täpne järgimine oli lepingust tulenevalt teise poole jaoks 
täitmise vastu huvi püsimise eelduseks; 
 3) rikkumine oli tahtlik või raskelt hooletu; 
 4) rikkumine annab kahjustatud poolele põhjuse uskuda, et ta ei saa loota 
teise poole täitmist edaspidi; 
 5) teine pool ei täida oma kohustust enne §-s 110 nimetatud tähtaja 
möödumist või teatab, et ta  selle tähtaja jooksul kohustusi ei täida. 
 (2) Kui leping tuleb täita osadena ja oluline lepingurikkumine on toimunud 
üksnes osa suhtes, võib kahjustatud pool taganeda lepingust üksnes nimetatud osa 
suhtes. Kui täitmata on jäetud osa sooritusest, võib kogu lepingust taganeda ainult 
siis, kui täitmise saamiseks õigustatud poolel ei ole osalise soorituse vastu 
põhjendatud huvi või kui rikkumine on oluline lepingu kui terviku suhtes.   
 (3) Lepingust taganemine ilma §-s 110 sätestatud täiendavat tähtaega 
määramata ei ole lubatud, kui kohustusi rikkunud pool kannaks teise poole lepingust 
taganemise korral täitmise või täitmiseks ettevalmistamisega seotud kulutustega 
võrreldes ebaproportsionaalset kahju. 
 (4) Paragrahvis 110 sätestatud tähtaja määramisel võib kahjustatud pool ette 
näha, et juhul, kui teine pool ei täida selle aja jooksul oma kohustust, loetakse 
kahjustatud pool  lepingust taganenuks. See ei kehti juhul, kui kohustus, mida 
lepingut rikkunud pool tähtaja lõpuks ei täitnud, moodustas tema kohustustest 
ebaolulise osa. 
 (5) Kui leping on sõlmitud tingimusega, et võlgnik kaotab oma kohustuse 
rikkumise korral talle lepingust tulenevad õigused, loetakse, et võlausaldajale on 
sellise juhtumi puhuks antud lepingust taganemise õigus, kui seadusest ei tulene 
teisiti. 
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 § 113. Taganemine enne lepingu täitmise aega 
 
 (1) Kui enne lepingust tuleneva ühe poole kohustuse täitmise tähtpäeva on 
ilmne, et see pool paneb toime olulise lepingurikkumise, võib teine pool lepingust 
taganeda juba enne kohustuse täitmise tähtpäeva saabumist. 
 (2) Kui osadena täitmisele kuuluva lepingu üht osa puudutav oluline 
lepingurikkumine annab kahjustatud poolele mõjuva põhjuse eeldada olulist 
lepingurikkumist ka tulevaste osade suhtes, võib kahjustatud pool taganeda kogu 
lepingust. 
   (3) Lepingust enne täitmise tähtpäeva taganeda sooviv pool peab teisele 
poolele oma kavatsusest teatama, et võimaldada teisel poolel oma täitmist tagada või 
kinnitada ning kuni tagatise või kinnituse saamiseni peatada oma kohustuste 
täitmise. Kui täitmist ei tagata või ei kinnitata mõistliku aja jooksul, võib seda nõudnud 
poolt lepingust taganeda. 
 (4) Lõikes 3 sätestatud teatamine ei ole ole vajalik, kui aeg seda ei võimalda 
või see ei ole vastavalt asjaoludele muul põhjusel mõistlik. 
 
 
 § 114. Lepingust taganemise lubamatus 
 
 Lepingust taganemine ei ole lubatud: 
 1) kui kohustuse rikkumise eest vastutab üksinda või suuremas osas taganeda 
sooviv pool, sealhulgas juhul, kui ta on vastuvõtuviivituses; 
 2) kui lepingut rikkunud pool on taganeda sooviva poole nõude suhtes 
esitanud vastuväite või esitab selle viivitamata pärast taganemise avaldamist; 
 3) kui võlgnik võib vastavalt §-le 98 nõuda lepingu sõlmimisel aluseks olnud 
asjaolude muutumise tõttu lepingu muutmist; 
 4) § 112 lõikes 4 lauses 2 sätestatud juhul; 
 5) kui lepingut rikkunud pool on § 113 lõikes 3 nimetatud juhul tõendanud 
oma täitmist; 
 6) muudel seaduses sätestatud juhtudel. 
 
 
 

2. jagu. 
Täitmise vastuvõtmisega viivitamine 

 
 
 
 § 115. Vastuvõtuviivitus 
 
 (1) Võlausaldaja satub viivitusse (vastuvõtuviivitus), kui ta ei võta 
õigustamatult vastu talle tegelikult pakutud nõuetekohast täitmist, keeldub 
õigustamatult temal lasuva kohustuse täitmisest, ilma milleta ei saa võlgnik oma 
kohustust täita, või ei tee muul viisil võlgniku kohustuse täitmiseks vajalikku 
koostööd. Vastuvõtuviivitus tekib ka juhul, kui võlausaldaja ei täida asjaoludel, mille 
eest ta vastutab, temal võlgniku suhtes lasuvat kohustust ja võlgnik peatab seetõttu 
õiguspäraselt oma kohustuse täitmise. 
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 (2) Kui võlgnik ja võlausaldaja peavad kohustused täitma samaaegselt, satub 
võlausaldaja viivitusse ka juhul, kui ta on küll valmis pakutud täitmist vastu võtma, 
kuid ei paku omapoolset täitmist.  
 (3) Vastuvõtuviivitusse sattumiseks piisab võlgniku suulisest täitmise 
pakkumisest, kui võlausaldaja on võlgnikule teatanud, et ta täitmist vastu ei võta, või 
kui täitmiseks on vajalik võlausaldaja tegevus, iseäranis kui võlausaldaja peab 
võlgnetava asja ära tooma. Täitmise pakkumisega loetakse võrdseks üleskutse 
võlausaldajale teha täitmiseks vajalik tegu. 
 (4) Kui võlausaldaja poolt täitmiseks vajaliku teo tegemine on määratud 
kalendriliselt, peab võlgnik täitmist pakkuma ainult juhul, kui võlausaldaja teeb teo 
õigeaegselt. Sama kehtib, kui teo tegemisele peab eelnema teatud sündmus ja aeg 
teo tegemiseks on määratud selliselt, et seda on võimalik sündmusest alates kalendri 
järgi arvestada. 
 (5) Võlausaldaja ei satu vastuvõtuviivitusse, kui võlgnik ei ole pakkumise ajal 
või lõikes 3 sätestatud juhul võlausaldaja tegevuseks määratud ajal suuteline oma 
sooritust tegema. 
 (6) Kui kohustuse täitmise tähtpäeva ei ole kindlaks määratud või kui võlgnik 
võib kohustuse täita enne määratud aega, ei satu võlausaldaja viivitusse, kui ta ei 
saa pakutud täitmist ajutiselt vastu võtta, välja arvatud juhul, kui võlgnik teatas talle 
täitmisest eelnevalt mõistliku aja jooksul. 
 
 
 § 116. Vastuvõtuviivituse tagajärjed 
 
 (1) Võlausaldaja vastuvõtuviivituse korral vastutab võlgnik oma kohustuste 
rikkumise eest ainult juhul, kui ta põhjustas selle tahtlikult või raske hooletuse tõttu.  
 (2) Võlgnik, kes on võlausaldaja vastuvõtuviivituse tõttu jäänud muude asjade 
kui raha valdajaks, peab võtma tarvitusele mõistlikud abinõud asjade kaitsmiseks ja 
säilitamiseks. Kui võlausaldaja satub viivitusse liigilise asja vastuvõtmisega, mis on 
individualiseeritud,  läheb asja hävimise ja kahjustumise risk viivituse saabumisega 
talle üle. 
 (3) Võlausaldaja viivituse kestel ei pea võlgnik intressitavalt rahaliselt 
kohustuselt tasuma intresse. 
 (4) Kui võlgnik peab välja andma või hüvitama eseme viljad või muu kasu, 
piirdub tema kohustus võlausaldaja viivituse kestel viljade või kasuga, mida ta 
tegelikult sai. 
 (5) Kui võlgnik peab välja andma kinnisasja või registreeritud laeva, võib ta 
peale võlausaldaja viivitusse sattumist kinnisasja või laeva valdusest loobuda, 
teatades sellest eelnevalt võlausaldajale. 
 (6) Võlgnik võib võlausaldaja viivituse korral nõuda kulutuste hüvitamist, mida 
ta pidi täiendavalt tegema edutuks pakkumiseks, samuti võlgnetava eseme 
hoidmiseks ja säilitamiseks viivituse kestel  ning peatada kohustuse täitmine enne 
nende kulutuste hüvitamist. Võlgnik võib lisaks kulutuste hüvitamisele nõuda ka talle 
vastuvõtuviivitusega tekitatud kahju hüvitamist. 
 
 
 § 117. Hoiustamine notari juures 
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 (1) Võlausaldaja vastuvõtuviivituse korral, samuti juhul, kui võlgnik ei saa täita 
oma kohustust muul võlausaldaja isikust tuleneval põhjusel või vabandatava 
teadmatuse korral võlausaldaja isikust, võib võlgnik hoiustada võlgnetava 
rahasumma, väärtpaberid, muud dokumendid või väärtesemed võlausaldaja jaoks 
notari juures Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. 
 (2) Võlgnik võib võlgnetava eseme hoiustada täitmise kohas. Kui ta hoiustab 
eseme muus kohas, peab ta hüvitama võlausaldajale sellest tuleneva kahju. 
 (3) Võlgnik peab hoiustamisest võlausaldajale viivitamata teatama, välja 
arvatud juhul, kui ta ei tea võlausaldaja isikut asjaolude tõttu, mille eest ta ei vastuta. 
Teatamatajätmise korral peab võlgnik hüvitama võlausaldajale sellest tekkinud kahju. 
 (4) Kui võlgnik ja võlausaldaja peavad kohustused täitma samaaegselt, võib 
võlgnik seada hoiustatud eseme võlausaldajale kätteandmise tingimuseks kohustuse 
täitmise viimase poolt. 
 (5) Kui hoiustatud ese saadeti hoiustamiskohta postiga, loetakse ese 
hoiustatuks eseme üleandmisega postiasutusele.  
 (6) Hoiustamise kulud kannab võlausaldaja. Kui võlgnik võtab hoiustatud 
eseme tagasi, kannab hoiustamise kulud tema. Notar võib keelduda hoiustatud  
eseme väljaandmisest, kuni talle on hüvitatud hoiustamise kulud.  
 
 
 § 118. Võlgniku õigus hoiustatud ese tagasi võtta 
 
 (1) Võlgnik võib hoiustatud eseme tagasi võtta ainult juhul, kui ta jätab 
hoiustamisel omale sellise õiguse.  
 (2) Kui võlgnik on omale jätnud eseme tagasivõtmise õiguse, lõpeb see õigus, 
kui: 
 1) võlgnik on notarile teatanud, et loobub tagasivõtmisõigusest; 
 2) võlausaldaja on notarile teatanud eseme vastuvõtmisest; 
 3) notarile esitatakse jõustunud kohtuotsus, millega hoiustamine tunnistatakse 
õiguspäraseks; 
 4) kohus on välja kuulutanud võlgniku pankroti - kuni pankrotimenetluse 
lõppemiseni. 
 (3) Võlgniku tagasivõtmise õigusele ei saa pöörata sissenõuet.  
 (4) Kui võlgnik võtab hoiustatud eseme tagasi, loetakse, et hoiustamist ei ole 
toimunud ning nõue tema vastu taastub koos kõigi kõrvalõigustega. 
 
 
 § 119. Hoiustamise õiguslikud tagajärjed 
 
 (1) Hoiustamisega või hoiustatud eseme tagasivõtmise õiguse lõppemisega 
loetakse võlgnik kohustusest vabanenuks samal viisil, kui ta oleks kohustuse 
hoiustamise või tagasivõtmise õiguse ajal võlausaldajale täitnud. 
 (2) Kui hoiustatud eseme võib tagasi võtta, võib võlgnik võlausaldajale 
hoiustamisele viidata. Eseme hoiustamise aja kestel kannab selle hävimise või 
kahjustumise riski võlausaldaja. Võlgnik ei pea selle aja eest tasuma intresse ega 
hüvitama võlausaldajale saamata jäänud tulu.  
 (3) Võlausaldaja õigus hoiustatud ese kätte saada lõpeb seitsme aasta 
möödumisega hoiustamise teate saamisest, kui ta ei ole enne seda teatanud notarile 
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oma tagasivõtmise soovist. Nimetatud tähtaja möödumisel võib võlgnik võtta 
hoiustatud eseme tagasi, isegi kui ta ei ole omale tagasivõtmise õigust jätnud. 
 (4) Võlausaldaja nõue võlgniku vastu ei aegu enne lõikes 3 sätestatud 
tähtaega. 
 
 
 § 120. Avaldus hoiustatud eseme kättesaamiseks 
 
 Kui hoiustatud eseme kättesaamiseks võlausaldaja poolt on vajalik 
kättesaamise õigust tõendav võlgniku avaldus, võib võlausaldaja nõuda võlgnikult 
avalduse andmist samadel tingimustel, millel ta võiks nõuda täitmist, kui hoiustamist 
ei oleks toimunud.  
 
 
 § 121. Hoiustamine laos 
 
 (1)  Kui võlgnetavat vallasasja ei saa selle olemuse tõttu vastavalt §-le 117 
hoiustada notari juures, võib võlgnik selle § 117 lõikes 1 sätestatud tingimustel 
hoiustada kolmanda isiku laos, kui hoiustamisega ei kaasne ebaproportsionaalseid 
kulusid.  
 (2) Laos hoiustamisele kohaldatakse vastavalt §-des 117 - 120 sätestatut.  
 
 
 § 122. Vallasasjade müük 
 
 (1) Võlgnik võib § 117 lõikes 1 nimetatud eelduste olemasolul lasta 
võlgnetava vallasasja kohustuse täitmise kohas või muus sobivas kohas, kui 
täitmiskohas ei ole mõistlikku edu oodata, müüa enampakkumisel, kui: 
 1) võlgnetav asi ei sobi olemuse tõttu hoiustamiseks või kui seda ei saa 
hoiustada vastava mõistliku võimaluse puudumise tõttu; 
 2)  teadmatuse tõttu võlausaldaja isikust ei ole hoiustamise lõpp ettenähtav; 
 3) asi on riknev; 
 4) asja säilitamine või hoidmine põhjustaks ebaproportsionaalselt suuri 
kulusid. 
 (2)  Kui asi on kiirestiriknev, samuti muul juhul, kui asjal on börsi- või turuhind 
või kui enampakkumisel saadav hind oleks enampakkumise kuludega võrreldes 
ebamõistuspäraselt väike, võib võlgnik selle müüa ka muul mõistlikul viisil peale 
enampakkumise, millega ei kaasne võlausaldaja huvide kahjustamine.  
 (3) Võlgnik on kohustatud asja müüma, kui see on ilmselt võlausaldaja 
huvides või kui võlausaldaja teatab, et ta nõuab müüki.  
 (4) Asja ei või müüa enne võlausaldaja hoiatamist, välja arvatud juhul, kui asi 
on riknev ja müügiga viivitamisega kaasneks oht asja väärtusele. Asja müügist peab 
võlgnik viivitamata teatama võlausaldajale, selle tegemata jätmisel aga hüvitama talle 
sellest tekkinud kahju. Hoiatamine ja teatamine ei ole vajalikud, kui neid ei ole 
vastavalt asjaoludele võimalik teha. 
 (5) Asja müümise mõistlikud kulud kannab võlausaldaja ja need arvatakse 
maha müügi tulemist. Ülejäänud raha peab võlgnik võlausaldajale välja maksma, § 
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117 lõike 1 tingimuste täitmise korral aga hoiustama. Raha väljamaksmise asemel 
võib võlgnik summa tasaarvestada võlausaldaja nõudega.   
 (6) Võlausaldajal säilivad ka asja müügi korral nõuetele mittevastavast 
täitmisest tulenevad õigused. 
 
 

 
3. jagu. 

Kahju hüvitamine 
 
 
 
 § 123. Kahju hüvitamise kohustus 
 
 (1) Kohustuse rikkumise korral võib kahjustatud isik nõuda sellega tekitatud 
kahju hüvitamist, välja arvatud juhul, kui kohustuse rikkumine on vastavalt seadusele 
vabandatav (§ 103). 
 (2) Lepingulist kohustust rikkunud lepingupool peab hüvitama ainult sellise 
kahju, mida ta nägi lepingu sõlmimise ajal ette või pidi vastavalt asjaoludele, mida ta 
teadis ja tundis, ette nägema rikkumise võimaliku tagajärjena. 
 (3) Seadusest tulenevat kohustust rikkunud isik peab hüvitama kahju, mille 
ärahoidmine oli seadusest tuleneva kohustuse eesmärgiks, mida võlgnik rikkus. 
 (4) Isik peab kahju hüvitama ainult juhul, kui asjaolu, mille eest ta vastutab, on 
kahjuga olulises põhjuslikus seoses. Isik ei vastuta kahju eest osas, milles kahju 
tekkimise või suurenemise põhjustasid asjaolud, mille eest ta ei vastuta, iseäranis 
vääramatu jõud või kolmanda isiku käitumine või risk, mille eest vastutab kolmas isik.  
 (5) Kahju hüvitamisele täitmise asemel kohaldatakse täiendavalt §-s 111 
sätestatut. 
 
 
 § 124. Varaline ja mittevaraline kahju 
 
 Kahju võib olla varaline või mittevaraline. Mittevaraline kahju võib muuhulgas 
hõlmata kahjustatud isiku füüsilisi ja hingelisi kannatusi.  
 
 
 § 125. Kahju hüvitamise ulatus 
 
 (1) Kahju hüvitatakse suuruses, mis asetaks kahjustatud isiku olukorda, mis 
oleks võimalikult lähedane olukorrale, kus ta oleks olnud, kui rikutud kohustus oleks 
nõuetekohaselt täidetud. Hüvitatava kahju suurus määratakse kõiki asjaolusid 
arvestades. Hüvitamisele kuuluv kahju hõlmab iseäranis: 
 1) igasuguseid kahjustatud isiku poolt mõistlikult tehtud või veel tegemisele 
kuuluvaid kulutusi, sealhulgas mõistlikke kulutusi kahju ärahoidmiseks või 
vähendamiseks ja nõuete esitamiseks;  
 2) kahjustatud isiku vara kaotsiminekut või rikkumist, isegi kui see tekib 
tulevikus; 
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 3) tulu, mille saamist võis isik vastavalt asjaoludele, iseäranis tema poolt 
tehtud ettevalmistuste tõttu, tõenäoliselt oodata (saamata jäänud tulu).  
 (2) Kahjust tuleb maha arvestada igasugune kasu, mida kahjustatud isik sai 
seoses kahju tekitanud asjaoluga, iseäranis tema poolt säästetud kulutused, välja 
arvatud juhul, kui sellise kasu mahaarvestamine oleks vastuolus kahju hüvitamise 
kohustuse olemuse ja eesmärgiga.   
 (3) Kahjustatud isiku kahju hüvitamise nõudest kahju tekitanu vastu 
arvestatakse maha kahjustatud isiku poolt kahju tekitamisega seoses saadud 
kindlustushüvitis. 
 (4) Hüvitamisele kuulub ainult selline kahju, sealhulgas tulevane kahju, mis on 
mõistliku tõenäosusega kindlaks tehtud. Hüvitust võib nõuda ka võimaluse kaotamise 
eest, arvestades sellise võimaluse esinemise mõistlikku tõenäosust. Kui kahju 
suurust ei suudeta piisava tõenäosusega kindlaks teha, määrab selle asjaoludest 
lähtudes kohus. 
 (5) Riskivastutuse puhul kuulub hüvitamisele ainult kahju, mis tekib isiku 
surma põhjustamise, isiku keha või tervise kahjustamisega, samuti kahju 
tekitamisega asjadele ja keskkonnale. 
 (6) Kohus võib kahju, mis ei ole veel saabunud, hindamise osaliselt või 
täielikult edasi lükata. Sellisel juhul võib ta  kohustada kahju hüvitamiseks kohustatud 
isikut andma tulevikus maksmisele kuuluva hüvitise tasumiseks tagatise.  
 
 
 § 126. Varalise kahju hüvitamine surma põhjustamise korral 
 
 (1) Isiku surma põhjustamise korral tuleb hüvitada sellest tekkinud kulud, 
iseäranis matusekulud. Kui surm ei saabunud kohe pärast kahju tekitamist, tuleb 
hüvitada ka isiku ravikulud ja vahepealsest töövõimetusest tekkinud kahju. 
Matusekulud tuleb hüvitada isikule, kellel lasub nende kandmise kohustus. 
 (2) Kui isikul, kelle surm põhjustati, oli kahju tekitamise ajal kolmanda isikuga 
suhe, millest tulenes või võis tuleneda kohustus sellele isikule ülalpidamise 
andmiseks, või kui ta hoolitses kestvalt kolmanda isiku eest moraalse kohustuse 
alusel, ja kui kolmandalt isikult on surma põhjustamisega võetud õigus ülalpidamisele 
või hoolitsemisele, peab kahju hüvitamiseks kohustatud isik maksma kolmandale 
isikule mõistliku rahalise hüvituse, mis vastaks sellele, milleks surnu oma elu 
eeldatava kestuse jooksul ülalpidamise või hoolitsemise andmiseks kohustatud oleks 
olnud. 
 (3) Lõikes 2 sätestatud kohustus tekib ka isiku suhtes, kes oli rikkumise ajal 
eostatud, aga veel mitte sündinud.  
 
 
 § 127. Varalise kahju hüvitamine keha või tervise kahjustamise korral 
 
 (1) Isiku keha või tervise kahjustamise korral võib kahjustatud isik  nõuda 
sellest tekkinud kulude, sealhulgas vajaduste suurenemisest tekkinud kulude, 
hüvitamist, samuti täielikust või osalisest töövõimetusest tuleneva kahju, sealhulgas 
sissetulekute vähenemine ja edasiste majanduslike väljavaadete halvenemine,  
hüvitamist. 
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 (2) Kui kahjustamise tagajärjed ei ole kohtuotsuse tegemise ajal piisava 
kindlusega kindlaks tehtud, võib kohus kuni kaheks aastaks kohtuotsuse 
jõustumisest jätta endale õiguse muuta kahjutasu suurust. 
 (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse vastavalt isikult vabaduse võtmise 
ning au teotamise ja muude isiklike õiguste rikkumise korral. 
 (4) Surma põhjustamise, keha või tervise kahjustamise, samuti vabaduse 
võtmise korral peab kahju hüvitamiseks kohustatu maksma kolmandale isikule 
rahalise hüvituse saamata jäänud teenuste eest, kui kahjustatu oli seadusest 
tulenevalt kolmanda isiku suhtes kohustatud teenuste sooritamiseks tema 
majapidamises või ettevõttes,  
 
 
 § 128. Mittevaralise kahju hüvitamine surma põhjustamise, keha või 
tervise kahjustamise või isiklike õiguste rikkumise korral 
 
 (1) Isiku keha või tervise kahjustamise  või isiku surma põhjustamise korral 
võib kohus erilisi asjaolusid arvestades määrata kahjustatud isikule või surmatud 
isiku lähedastele mittevaralise kahju hüvitamisena mõistliku rahasumma maksmise. 
Eriti raske kehavigastuse põhjustamise korral võivad mittevaralise kahju hüvitamist 
nõuda ka kahjustatud isiku lähedased 
 (2) Mittevaralise kahju hüvitamist võib nõuda ka vabaduse võtmise, ja isiklike 
õiguste rikkumise, iseäranis tema au teotamise, korral, kui rikkumise raskus, 
iseäranis kehaline või hingeline valu, seda õigustab ja rikkumist ei ole muul viisil 
heastatud.  
 (3) Kohus võib kohustada kahju tekitajat mittevaralise kahju hüvitamiseks ka 
lõigetes 1 ja 2 nimetamata juhtudel või lisaks neile, kui see on mõistlik. 
 
 
 § 129. Asjade kahjustamine 
 
 (1) Kui asi on hävinud või kaotsi läinud, sisaldab kahju hüvitus reeglina uue 
samaväärse asja soetamise kulutusi. Kui asja väärtus oli kahjustamise hetkel 
vähenenud, tuleb kahju hüvituse määramisel arvestada mõistlikku väärtuse 
vähenemist. 
 (2) Kui asja on kahjustatud osaliselt, sisaldab kahju hüvitus iseäranis selle 
parandamise kulud ning võimaliku väärtuse vähenemise. 
 (3) Kui asi oli vajalik või kasulik kahjustatud isikule, iseäranis tema kutsealase 
tegevuse teostamiseks, sisaldab hüvitatav kahju ka samaväärse asja kasutamise 
kulud aja jooksul, mis kulus kahjustatud asja parandamisele või uue muretsemisele 
või selle aja jooksul saamata jäänud tulu. 
 
 
 § 130. Keskkonna kahjustamine 
 
 (1) Keskkonna kahjustamise korral sisaldab kahju hüvitus iseäranis kulutusi 
abinõudele, mis võeti tarvitusele heas usus, et: 
 1) tõrjuda ähvardavat  kahju; 
 2) vähendada kestva või tekkiva kahju tagajärgi; 
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 3) taastada keskkonna hävitatud või kahjustatud osad või asendada need 
samaväärtuslike osadega. 
 (2) Kui ohustatavad, hävitatud või kahjustatud keskkonnaosad ei ole 
asjaõiguse esemeks või kui kahju hüvitamise nõude esitamiseks õigustatud isik ei 
võta tarvitusele vastavalt asjaoludele vajalikke abinõusid, võivad kahju hüvitamist 
nõuda ka pädevad riigi- või omavalitsuse organid või asutused või keskkonnaalased 
ühendused, kes valmistasid vastavaid abinõusid tegelikult ette või võtsid tarvitusele 
ja olid selleks ka õigustatud. 
 
 
 § 131. Kahju tõendamine asendustehingu korral 
 
 (1) Kui kahjustatud lepingupool tegi pärast lepingust taganemist mõistliku aja 
jooksul ja mõistlikul viisil asendustehingu, võib ta kohustust rikkunud poolelt nõuda 
lepingujärgse maksumuse ja asendustehingu maksumuse vahe tasumist. 
 (2) Kui kahjustatud pool taganes lepingust, kuid asendustehingut ei teinud ja 
kokku lepitud sooritusel on lepingu täitmise kohas või muus mõistlikult aluseks 
võetavas kohas turuhind, võib ta nõuda soorituse lepingujärgse hinna ning lepingust 
taganemise aja turuhinna vahe katmist.  
 (3) Lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel võib lisaks hinnavahele nõuda ka seda 
ületava kahju hüvitamist. 
 
 
 § 132. Kahju hüvitamise piiramine  
 
 (1) Kohus võib seaduslikku kahju hüvitust vähendada, kui kahju hüvitamine 
täies ulatuses oleks asjaolusid, iseäranis vastutuse iseloomu, isikutevahelisi suhteid 
ja nende majanduslikku olukorda, sealhulgas kindlustatust, arvestades kahju 
hüvitamiseks kohustatud isiku suhtes äärmiselt ebaõiglane või muudel põhjustel 
mõistlikult vastuvõtmatu. Hüvitust võib vähendada kuni ulatuseni, milles võlgnik kattis 
oma vastutuse kindlustuse teel või oli kohustatud seda tegema. 
 (2) Lõikes 1 sätestatust kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. 
 (3) Seaduses võib sätestada teatud juhtudel kahju tekitanud isiku vastutuse 
piirmäära. 
 
 
 § 133. Kahju hüvitamise viis 
 
 (1) Lepingulise kohustuse rikkumise korral tuleb kahju hüvitada ühekordselt 
makstava rahasummana, välja arvatud juhul, kui vastavalt kahju iseloomule on 
mõistlik kahju hüvitamine osadena.  
 (2) Seadusest tuleneva kohustuse rikkumise korral tuleb kahju hüvitada 
osadena, välja arvatud juhul, kui vastavalt kahju iseloomule on mõistlik kahju 
hüvitamine ühekordselt makstava rahasummana.  
 (3) Kui kahju hüvitamine määratakse osadena, kohaldatakse vastavalt 
elurendise §-s 4 sätestatut. Kohus võib kohustada võlgnikut osadena maksmisele 
kuuluvat kahju hüvitamist tagama. Kohus võib samuti jätta endale õiguse muuta 
hiljem osadena tasumisele kuuluvat hüvitust. Osadena maksmisele kuuluva hüvitise 
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suuruse muutmist võib nõuda ka ilma selleta, kui pärast kohtuotsuse tegemist 
ilmnesid asjaolud, mis mõjutavad hüvituskohustuse ulatust ja mille tekke võimalust 
hüvituse määramisel ei arvestatud. 
 (4) Kahju tuleb hüvitada vääringus, milles rahaline kohustus oli väljendatud või 
vääringus, milles kahju kanti, sõltuvalt sellest, kumb viis on hüvituse saaja jaoks 
enam mõistlik.  
 (5) Kui see on mõistlik, võib nõuda kahju hüvitamist ka muul viisil kui rahalise 
hüvituse maksmisena. 
 (6) Kahjustatud isiku soovist kahju hüvitamise viisi osas võib kohus kahju 
hüvitamise viisi määramisel kõrvale kalduda üksnes mõjuval põhjusel. 
 
 
  § 134. Kahju hüvitamine mitmel alusel  
 
 Kui isik vastutab sama kahju eest erinevatel alustel, rakendab kohus neid 
sätteid, mis võimaldavad kahjustatud isikule parima võimaliku hüvituse, välja arvatud 
juhul, kui seadus näeb otseselt ette ainult ühe sätte kohaldamise. 
 
 
 § 135. Kahju hüvitamine mitme isiku poolt 
 
 (1) Kui mitu isikut vastutavad samal või erinevatel alustel kolmanda isiku 
suhtes viimasele tekitatud sama kahju eest, vastutavad nad hüvituse maksmise eest 
solidaarselt. Iga sellise isiku jaoks on solidaarse vastutuse maksimaalsuuruseks 
hüvitussumma, mis ta peaks maksma, kui ta oleks üksi kahju hüvitamiseks 
kohustatud.   
 (2) Lõikes 1 nimetatud isikute omavahelises suhtes jagatakse vastutus 
arvestades kõiki asjaolusid, iseäranis kohustuste rikkumise astet ja iseloomuliku riski 
intensiivsust, mille eest iga isik vastutab.  
 
 
 § 136. Vastastikune kahju tekitamine 
 
 Kui mitu isikut põhjustavad vastastikku kahju üksteisele, määratakse igaühe 
kahju arvestades kõiki asjaolusid, iseäranis kohustuste rikkumise astet ja 
iseloomuliku riski intensiivsust, mille eest iga isik vastutab.  
 
 
 § 137. Kahju tekkimine mitmest asjaolust  
 
 Kui kahju võib olla tekkinud mitmest asjaolust, millest igaühe eest vastutab 
erinev isik ja kui on kindlaks tehtud, et kahju tekkis vähemalt  ühe asjaolu tagajärjel, 
võib kahju hüvitamist nõuda kõigilt isikutelt solidaarselt, välja arvatud juhul, kui isik, 
kellelt kahju hüvitamist nõutakse, tõendab, et kahju ei tekkinud asjaolu tagajärjel, 
mille eest tema vastutab. 
. 
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 § 138. Kahjustatud isiku osa kahju tekkimisel 
 
 (1) Kui kahju tekkis osaliselt kahjustatud isiku tegevuse või tegevusetuse või 
asjaolu, iseäranis riski, tagajärjel, mille eest kahjustatud isik vastutab, sealhulgas 
juhul, kui kahjustatu jättis kahju tekitaja tähelepanu juhtimata ebaharilikult suure 
kahju riskile või jättis kahju tõrjumata või vähendamata, kui temalt võis seda 
mõistuspäraselt oodata, vähendatakse kahjutasu nõuet ulatuses, milles need 
asjaolud aitasid kaasa kahju tekkele, arvestades nii kahju tekitaja kui kahjustatu 
käitumist.   
 (2) Kohustust rikkunud isik ei vastuta kahju eest ulatuses, milles kahjustatud 
isik oleks mõistlikke abinõusid tarvitusele võttes saanud kahju vähendada. 
 (3) Isiku surma põhjustamise või tema keha või tervise kahjustamise korral 
võib kohustuse kahju hüvitamiseks välistada või seda vähendada üksnes juhul, kui 
kahju tekitamisele aitas kaasa kahjustatud isiku tahtlus või raske hooletus. See ei 
kehti ulatuses, milles katab kahju võimalik kindlustus. 
 (4) Kui hüvitada tuleb asja kahjustamisest tekkinud kahju, loetakse kahjustatu 
käitumisega võrdseks isiku käitumine, kes teostab asja üle õiguslikul alusel tegelikku 
võimu. 
 (5) Paragrahv 103 lõikes 5 sätestatu jääb kehtima. 
 (6) Lõigetes 1 - 5 sätestatut kohaldatakse vastavalt, kui kahjustatu on 
transpordivahendi pidaja vastavalt lepinguvälise kahju §-le 10 või rajatise omanik 
vastavalt lepinguvälise kahju §-le 11 ja transpordivahendist või rajatisest lähtuv risk 
on kahju tekkimisele kaasa aidanud. 
 (7) Lõigetes 1 - 6 sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui õigus nõuda kahju 
hüvitamist kuulub kolmandale isikule. 
 
 
 § 139. Vastutus teiste isikute poolt tekitatud kahju eest 
 
 (1) Võlgnik vastutab oma seadusliku esindaja ja isikute, keda ta oma 
kohustuse täitmiseks kasutab, sealhulgas töötajate, teenistujate või käsundatute 
tegevusega põhjustatud kahju eest samamoodi nagu oma tegevusega põhjustatud 
kahju eest.  
 (2) Juriidiline isik vastutab kahju eest, mille tekitas tema juhatuse või seda 
asendava organi liige või muu juriidilist isikut esindav isik oma kohustuste täitmisel 
kolmandale isikule. See kehtib ka juhul, kui seltsingu juhtimisel tekitas kahju 
seltsinglane.   
 
 
 § 140. Kokkulepped vastutuse kohta 
 
 (1) Kokkulepe, millega välistatakse või piiratakse vastutus isiku surma 
põhjustamise või tema keha või tervise kahjustamise või keskkonna kahjustamise 
eest, on tühine. Muul juhul on selline kokkulepe tühine, kui: 
 1) kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu; 
 2) kahjustatud isik on kahju hüvitamiseks kohustatud isiku teenistuses; 
 3) vastutus tuleneb tegevusloa või muu riikliku loa alusel lubatud tegevusest. 
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 (2) Kokkuleppe, milles lepitakse pärast kahju tekitamist kokku kahju 
hüvitamise nõudest loobumine või ilmselt ebapiisav hüvitus, võib ühe aasta jooksul 
arvates päevast, millal kahjustatud isik oma eksimusest kohase tähelepanu juures 
aru saada võis, vaidlustada. 
 
 
 § 141. Kahju hüvitamise nõuded kohtus 
 
 (1) Isik, kes nõuab kahju hüvitamist, peab tõendama kahju ja põhjusliku seose 
olemasolu.  
 (2) Kui kahjustatud isik suudab oma nõude usutavaks teha ja kui tema 
majanduslik olukord seda nõuab, võib kohus ilma lõplikku otsust tegemata mõista 
kostjalt välja mõistlikkus suuruses ettemaksed. 
 
 

 
6. peatükk. 

 
KÕRVALKOHUSTUSED 

 
 

1. jagu. 
Käendus ja garantii 

 
 
 
 
 § 142. Käenduse mõiste 
 
 (1) Käenduslepingu järgi kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) 
võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest. 
 (2) Käendusega võib tagada ka tulevast või tingimuslikku kohustust.  (3) 
Käendus võib olla piiratud teatud aja või teatud summaga või selle teostatavus 
seotud muu tingimusega. 
 (4) Käenduse kehtivuseks ei ole vajalik võlgniku teadmine sellest.  
 (5) Kui käendatakse kohustust, mida võib vaidlustada aegumise või 
põhivõlgniku eksimuse, teovõimetuse või piiratud teovõime tõttu, vastutab käendaja 
kohustuse täitmise eest, kui ta teadis neist asjaoludest käenduslepingu sõlmimisel. 
 (6) Käendaja ei saa käesolevas peatükis sätestatust õigustest eelnevalt 
loobuda, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.  
 
 
 § 143. Käenduslepingu vorm 
 
 (1) Käendusleping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis, kui seaduses ei ole 
sätestatud notariaalse tõestamise nõuet. Käendusleping loetakse kehtivaks ka 
vorminõude järgimata jätmise korral, kui käendaja täidab lepingust tuleneva 
põhivõlgniku kohustuse.  
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 (2) Käendusleping ei pea olema kirjalik, kui käendaja sõlmib selle oma 
majandus- või kutsealase tegevuse raames. 
 
 
 § 144. Käendaja vastutus 
 
 (1) Kohustuse rikkumise korral vastutavad põhivõlgnik ja käendaja 
võlausaldaja ees solidaarselt, kui käenduslepinguga ei ole kindlaks määratud, et 
käendaja vastutab täiendavalt. 
 (2) Käendaja vastutab käendatava kohustuse eest täies ulatuses. Käendaja 
vastutab ka kohustuse rikkumisest tulenevate tagajärgede, iseäranis intresside ja 
leppetrahvi maksmise nõuete esitamise kulude ning kahju hüvitamise eest, samuti 
ülesütlemisega ja sissenõudmisega seotud kulutuste hüvitamise eest. Tehing, mille 
põhivõlgnik teeb pärast käenduslepingu sõlmimist, ei laienda käendaja kohustust. 
 (3) Kui käendatakse muud kohustust peale raha maksmise, loetakse käendus 
antuks kohustuse rikkumise korral võlgnetavale kahju hüvitusele. 
 (4) Kui võlausaldaja vähendab käenduslepingu sõlmimisel olemas olnud ja 
käendatava nõude tagamiseks antud tagatisi, väheneb käendaja vastutus tagatiste 
vähendamisele vastava summa võrra, kui võlausaldaja ei tõenda, et kahju suurus on 
väiksem. 
 
 
 § 145. Võlausaldaja teatamiskohustus 
 
 (1) Käendaja nõudel peab võlausaldaja andma talle teavet põhivõlgniku 
kohustuse seisundi kohta. Põhivõlgniku pankroti korral peab võlausaldaja teatama 
oma nõudest pankrotihaldurile pankrotiseaduses sätestatud tähtaja jooksul. 
Pankrotimenetlusest teadasaamisel peab põhivõlgnik sellest viivitamata teatama  
käendajale. 
 (2) Kui võlausaldaja ei täida lõikes 1 nimetatud kohustusi, väheneb tema nõue 
käendaja vastu ulatuses, milles käendajal tekkis kohustuse rikkumisest kahju.   
 
 
  § 146. Kohustuse täitmisest teatamine 
 
 (1) Kui käendaja tasub põhivõlgniku kohustuse täielikult või osaliselt, peab ta 
sellest põhivõlgnikule teatama.  
 (2) Kui käendaja kohustuse täitmisest ei teata ja põhivõlgnik täidab samuti 
kohustuse, ei ole käendajal tema vastu tagasinõudeõigust, kui põhivõlgnik ei teadnud 
ega pidanudki teadma kohustuse täitmisest käendaja poolt. Käendaja võib esitada 
võlausaldaja vastu alusetust rikastumisest tuleneva nõude. 
 (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse vastavalt põhivõlgniku 
kohustustele käendaja suhtes, kui põhivõlgnik täidab kohustuse. 
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 § 147. Käendaja õigus nõuda tagatist või kohustuse täitmist 
 
 Käendaja võib põhivõlgnikult nõuda tagatist või, kui põhivõlgniku kohustus on 
sissenõutav, selle täitmist, kui: 
 1) põhivõlgnik rikub käendajaga sõlmitud kokkuleppeid, iseäranis ei täida oma 
kohustust kokku lepitud ajaks; 
 2) põhivõlgnik ei ole täitnud oma kohustust õigeaegselt või kui tema elu- või 
asukoha muutusega raskeneb tema vastu sissenõude pööramine; 
 3) käendaja risk on oluliselt suurenenud põhivõlgniku majandusliku olukorra 
halvenemise, tagatiste väärtuse vähenemise või põhivõlgniku tahtluse või hooletuse 
tõttu; 
 4) kohus on teinud käendaja suhtes sissemõistva otsuse. 
 
 
 § 148. Käendaja vastuväited 
 
 (1) Käendaja võib esitada võlausaldaja nõude vastu kõik vastuväited, mida 
oleks võinud esitada põhivõlgnik ise, välja arvatud need, mis on vahetult seotud 
põhivõlgniku isikuga.  
 (2) Käendaja ei või tugineda vastuväidetele, mida põhivõlgnik võib 
käendusega tagatud nõude vastu esitada, kui käenduse eesmärk seisneb selles, et 
tagada võlausaldajat ka nõude teostamatuse riski vastu nende vastuväidete alusel, 
iseäranis pärija vastutuse piiratuse vastuväitele ning põhivõlgniku kohustuse 
lõppemise või vähendamise vastuväitele tema likvideerimis- või pankrotimenetluses 
ja seltsingu lõpetamisel, kui selles kohustuses õigusjärglust ei olnud. 
 (3) Käendaja ei kaota õigust lõikes 1 nimetatud vastuväidetele isegi juhul, kui 
põhivõlgnik neist loobus.  
 (4) Käendaja võib keelduda võlausaldaja nõude rahuldamisest niikaua, kuni 
põhivõlgnik võib vaidlustada tema kohustuse aluseks oleva tehingu või 
tasaarvestada võlausaldaja nõude nõudega tema vastu. 
 (5) Kui käendatava kohustuse tagamiseks on seatud pandiõigus, võib 
käendaja kuni pankrotimenetluse alustamiseni põhivõlgniku vastu nõuda, et 
võlausaldaja rahuldaks oma nõude pandiõigusest, kui käenduslepingust ei tulene 
teisiti. 
 (6) Käendaja võib keelduda põhikohustuse täitmisest enne selle täitmiseks 
määratud tähtpäeva, isegi kui täitmise tähtpäev loetakse pankrotimenetluses 
saabunuks. 
 (7) Kui käendaja seab põhivõlgniku kohustuse tagamiseks pandiõiguse, võib 
ta kuni pandi rahastamiseni nõuda tema vastu algatatatud sundtäitmise peatamist. 
 
 
 § 149. Kaaskäendus 
 
 (1) Kui ühte ja sama kohustust käendab mitu isikut (kaaskäendajad), 
vastutavad nad võlausaldaja ees solidaarselt, isegi kui nad ei võtnud käendust üle 
ühiselt. 
 (2) Isikuid, kes on eraldi käendanud sama võlausaldaja suhtes erinevaid 
kohustusi, ei loeta kaaskäendajateks. 
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 § 150. Kohustuse täitnud käendaja õigused 
 
 (1) Käendaja, kes täidab kohustuse põhivõlgniku asemel enne kohustuse 
sissenõutavust, ei või nõuda põhivõlgnikult selle kohustuse täitmist enne 
sissenõutavaks muutumist.  
 (2) Kui põhivõlgniku kohustus on muutunud sissenõutavaks, võib käendaja 
igal ajal kohustuse põhivõlgniku asemel täita. Käendaja vabaneb vastutusest, kui 
võlausaldaja keeldub alusetult tema täitmise vastuvõtmisest.   
 (3) Võlausaldaja võib käendaja enneaegse täitmise tagasi lükata, välja arvatud 
juhul, kui tal ei ole tagasilükkamiseks õigustatud huvi.  
 
 
 § 151. Nõude üleminek käendajale 
 
 (1) Kui käendaja täidab põhivõlgniku kohustuse, läheb võlausaldaja nõue koos 
kõrva- ja eeslõiguste ning tagatistega põhivõlgniku vastu rahuldatud ulatuses talle 
üle. Põhivõlgnik võib nõude vastu esitada nii vastuväited, mis tal olid võlausaldaja 
vastu kui vastuväited, mis tulenevad tema ja käendaja vahelisest õigussuhtest. 
Tagasinõude aegumine hakkab kulgema kohustuse täitmisega käendaja poolt. 
 (2) Kui kohustuse osalise täitmise tõttu läheb käendajale üle ainult osa 
kõrvalõigusi, on võlausaldajal ülejäänud osa suhtes oma nõude rahuldamise 
eelisõigus. 
 (3) Kaaskäendajad vastutavad omavahel ainult vastavalt §-le 74. 
 (4) Pärast kohustuse täitmist käendaja poolt peab võlausaldaja talle üle 
andma dokumendid, mis tõendavad nõuet põhivõlgniku vastu. Võlausaldaja peab 
samuti välja andma tagatised või tegema nende üleandmiseks vajalikud teod. 
 (5) Kui võlausaldaja ei täida lõikest 4 tulenevaid kohustusi või kui ta on 
olemasolevad tõendusvahendid või tagatised, mille eest ta vastutab, tahtlikult 
kaotanud, vabaneb käendaja kohustusest. Kui ta on kohustuse täitnud võib ta nõuda 
sooritatu tagastamist ja nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist. 
 (6) Kui käendaja ei esita kohustuse täitmise korral võlausaldaja vastu 
põhivõlgniku vastuväiteid, ei lähe nõue käendajale üle ulatuses, milles ta end nende 
vastuväidetega vabastada oleks võinud, kui ta ei tõenda, et ta neid ei teadnud ega 
pidanudki teadma.  
 (7) Kui käendaja täidab põhivõlgniku mittetäieliku kohustuse, samuti juhul kui 
ta täidab kohustuse, mis on vaieldav põhivõlgniku eksimuse tõttu või puuduste tõttu 
tema teovõimes, ei lähe nõue käendajale üle, kui ta käenduslepingu sõlmimisel 
teadis või pidi teadma, et põhivõlgniku kohustus on mittetäielik või vaieldav. 
 (8) Kui lisaks käendusele oli põhivõlgniku kohustus tagatud kolmanda isiku 
pandiga ja võlausaldaja nõuab täitmist panditud vara arvel või kui pantija täidab 
kohustuse ise, võib pantija esitada tagasinõude käendaja vastu, kui see oli pantija ja 
käendaja vahel kokku lepitud või kui pant seati kolmanda isiku poolt pärast käendust. 
 
 
 § 152. Käenduse lõppemine 
 
 (1) Käendus lõpeb:  
 1) käendusega tagatud kohustuse lõppemisega; 
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 2) tähtajalise käenduse korral tähtaja möödumisega; 
 3) võla ülevõtmisega, kui käendaja ei andnud kirjalikku nõusolekut vastutada 
uue võlgniku eest; 
 4) kui võlausaldaja kolme kuu jooksul arvates kohustuse sissenõutavaks 
muutumisest ei nõua kohustuse täitmist käendaja poolt. 
 (2) Kui põhivõlgnikuks ja käendajaks saab sama isik, säiluvad võlausaldajale 
käendusest tulenevad eelisõigused. 
 (3) Kui tähtajalise käenduse korral ei ole nõue tähtaja möödumisel veel 
sissenõutav, vabaneb käendaja vastutusest ainult juhul, kui ta annab kohustuse 
tagamiseks esemelise tagatise. 
 
 
 § 153. Garantii 
 
 (1) Krediidiasutus, finantseerimisasutus või kindlustusselts (garant) võib oma 
majandus- või kutsealases tegevuse raames võtta võlausaldaja suhtes kohustuse 
(garantii), et ta täidab võlausaldaja nõudel garantiist tuleneva kohustuse. Garantiile 
kohaldatakse vastavalt käenduse kohta sätestatut, kui järgnevatest lõigetest ei tulene 
teisiti.  
 (2) Garantii peab olema antud kirjalikus vormis ja sisaldama kõiki garantiist 
tulenevaid kohustusi. Nimetatud nõuete järgimata jätmise korral on garantii tühine. 
 (3) Garant täidab oma garantiist tuleneva kohustuse üksnes siis, kui 
võlausaldaja seda kirjalikult nõuab. Kui garantiist tulenev garandi täitmine sõltub 
garantiis määratud kindlate dokumentide esitamisest, tuleb need dokumendid esitada 
garandile täitmist nõudes või mõistliku aja jooksul pärast seda. 
 (4) Garandi kohustus võlausaldaja ees ei sõltu võlgniku kohustusest, isegi kui 
garantiis sisaldub viide sellele kohustusele. Garant ei või võlausaldaja vastu esitada 
võlgniku vastuväiteid. Garant võib keelduda garantiist tuleneva kohustuse täitmisest 
üksnes juhul, kui nõue või nõudele lisatud dokumendid ei vasta garantii tingimustele 
või esitati garandile pärast garantiitähtaja möödumist. 
  (5) Võlausaldajale garandi vastu garantiist tulenevaid õigusi ei või teisele 
isikule üle anda, kui garantiis ei ole ette nähtud teisiti. 
 (6) Garantii jõustub selle väljaandmisest, kui garantiis ei ole ette nähtud teisiti. 
 (7) Garandi vastutus võlausaldaja ees on piiratud summaga, millele garantii on 
välja antud, kui garantiis ei ole ette nähtud teisiti. Garandi vastutus võlausaldaja ees 
garantii rikkumisest tulenevalt ei ole piiratud summaga, millele garantii on välja antud, 
kui garantiis ei ole ette nähtud teisiti. 
 (8) Garandi kohustus lõpeb: 
 1) summa maksmisega võlausaldajale, millele garantii on välja antud; 
 2) tähtaja möödumisega, milleks garantii on välja antud; 
 3) võlausaldaja loobumisel garantiist tulenevatest õigustest, seahulgas 
garandile garantii tagastamise korral. 
 (9) Lõikes 8 sätestatud asjaoludest peab garant viivitama teatama võlgnikule. 
 (10) Kui garant on võlgniku kohustuse täitnud, on tal tagasinõudeõigus 
võlgniku vastu ainult juhul, kui see on ette nähtud nendevahelise kokkuleppega. 
Garandil ei ole tagasinõudeõigust summa osas, mille ta on maksnud võlausaldajale 
vastuolus garantiitingimustega või temal võlausaldaja suhtes lasuvate kohustuste 
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rikkumise tõttu, kui garandi ja võlgniku vahelise kokkuleppega ei ole ette nähtud 
teisiti.   
 
 
 

2. jagu. 
 

Käsiraha 
 
 
 
 § 154. Käsiraha mõiste 
 
 (1) Kui üks lepingupooltest annab teisele poolele lepingu sõlmimise 
tõendamiseks ja selle täitmise tagamiseks rahasumma või muid liigilisi asju, loetakse 
seda käsirahaks. 
 (2) Käsirahaga tagatud lepingu täitmise korral eeldatakse, et käsiraha 
lepingujärgse arvestatakse võlgnetava täitmise katteks, selle võimatuse korral aga 
tagastatakse käsiraha andnud poolele. 
 
 
 § 155. Käsirahaga tagatud lepingu lõpetamata jäämise tagajärjed 
 
 (1) Kui leping jääb täitmata asjaolu tõttu, milles eest käsiraha andnud pool ei 
vastuta, võib viimane nõuda käsiraha tagastamist. 
 (2) Kui lepingu rikkumise eest vastutab käsiraha andnud pool, jääb käsiraha 
teisele poolele. Kui käsiraha saanud pool nõuab lepingu rikkumise tõttu kahju 
hüvitamist, arvestatakse käsiraha hüvituse katteks, selle võimatuse korral aga 
tagastatakse käsiraha andnud poolele kahju hüvitamisel. 
 
 
 

3. jagu 
 

Leppetrahv 
                                                  
 
 § 156. Leppetrahvi mõiste 
 
 (1) Kui lepingupool, kes ei täida oma kohustust või ei tee seda kohaselt, peab 
vastavalt lepingule maksma kahjustatud lepingupoolele sellise rikkumise eest 
kindlaksmääratud rahasumma või tegema muu soorituse, sõltumata sellest, kas selle 
eesmärgiks on kahju hüvitamine või ainult täitmisele sundimine (leppetrahv), võib 
kahjustatud pool nõuda seda kohustuse rikkumise korral sõltumata tegelikust kahjust.  
 (2) Käesolevas jaos sätestatut kohaldatakse vastavalt juhtudel, kui pooled on 
eelnevalt kokku leppinud hüvitatava kahju summa või muul viisil rahasumma, mida 
peab maksma võlgnik, kes oma kohustust rikub.  
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 § 157. Leppetrahv kohustuse täitmata jätmise juhuks 
 
 Kui leppetrahv on kokku lepitud kohustuse täitmatajätmise juhuks, võib 
kahjustatud pool täitmise asemel nõuda trahvi tasumist. Kui võlausaldaja teatab 
võlgnikule, et ta nõuab trahvi, ei saa ta enam nõuda täitmist. 
 
 
 § 158. Leppetrahv nõuetele mittevastava täitmise juhuks 
 
 (1) Kui leppetrahv on kokku lepitud juhuks, kui kohustust ei täideta 
nõuetekohasel viisil, iseäranis määratud ajaks või määratud kohas, võib kahjustatud 
pool nõuda nii trahvi kui täitmist. 
 (2) Kui võlausaldaja võtab täitmise vastu, võib ta trahvi nõuda ainult juhul, kui 
ta jättis vastuvõtmisel endale sellise õiguse. 
 
 
 § 159. Leppetrahv ja kahju 
 
 Kui kahjustatud pool võib nõuda kahju hüvitamist lepingu rikkumise tõttu, võib 
ta nõuda kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei katnud. 
 
 
 § 160. Leppetrahvi vähendamine 
 
 (1) Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on trahvi nõudmiseks õigustatud isiku 
kahjuga võrreldes ülemäära suur, võib kohus seda võlgniku nõudel vähendada 
mõistliku suuruseni. Trahvi vähendamise otsustamisel tuleb arvestada kohustuse 
täitmise ulatust võlgniku poolt, võlasuhtest osavõtvate isikute majanduslikku olukorda 
ja võlausaldaja õigustatud huve. 
 (2) Trahvi vähendamist ei või nõuda pärast seda, kui võlgnik on trahvi 
tasunud. 
 (3) Lõikes 1 sätestatust võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. 
 
 
 § 161. Lepingu kehtetus 
 
 Lepingu kehtetuse korral on kehtetu ka kokku lepitud leppetrahv, isegi kui 
pooled lepingu kehtetusest teadsid või pidid teadma. 
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7. peatükk 
 

NÕUETE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK 
 

1. jagu. 
 

Nõuete üleminek 
 
 
 
 § 162. Nõude loovutamine 
 
 (1)  Võlausaldaja võib talle kuuluva nõude ilma võlgniku nõusolekuta anda 
lepinguga üle teisele isikule (nõude loovutamine), kui seadusest, kokkuleppest või 
võlasuhte olemusest ei tulene teisiti. Nõude loovutamisega astub uus võlausaldaja 
senise asemele. 
 (2) Nõuet ei saa loovutada, kui kohustust ei saa ilma selle sisu muutmata täita 
kellelegi teisele kui esialgsele võlausaldajale või kui loovutamine on välistatud 
kokkuleppel võlgnikuga.  
 (3) Kui loovutamine on välistatud võlausaldaja ja võlgniku vahelise 
kokkuleppega, loetakse loovutamine toimunuks arvates ajast, milllal võlgnik teatab 
uuele võlausaldajale loovutamise heakskiitmisest. Lepingust, mille mõlemad pooled 
sõlmisid oma majandus- või kutsealase tegevuse raames, tulenevate nõuete, samuti 
riigi, omavalitsuse või avalik - õiguslike juriidiliste isikute vastu suunatud nõuete 
loovutamine on kehtiv hoolimata loovutamiskeelust, kuid võlgnik võib siiski täita 
kohustuse kehtivalt senisele võlausaldajale. 
 (4) Loovutada ei või ülalpidamise, tervise kahjustamise ja surma 
põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise nõudeid, samuti muid nõudeid, millele ei 
saa seadusest tulenevalt pöörata sissenõuet. 
 (5) Võlausaldaja võib loovutada nõude tervikuna või osa sellest. 
 (6) Lõikes 3 sätestatust kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. 
 
 
 § 163. Tagatiste ja muude kõrvalõiguste üleminek 
 
 (1) Nõude tagamiseks seatud, sealhulgas nõudega mitteseotud tagatised ja 
muud kõrvalõigused, sealhulgas eesõigused pakroti ja sundtäitmise puhuks, mis ei 
ole lahutamatult seotud loovutaja isikuga ja on üleantavad, lähevad nõude 
loovutamisel üle uuele võlausaldajale. 
  (2) Nõude loovutamisel lähevad uuele võlausaldajale üle ka eelmise 
võlausaldaja õigused intressile, leppetrahvile või kahetsusrahale, sealhulgas, kui 
need on jäänud tasumata. 
 (3) Nõude osalise loovutamise korral jääb esialgsele võlausaldajale 
loovutamata jäänud nõude osa rahuldamise eelisõigus, samuti eelisjärjekoht 
kõrvalõigustele ja tagatistele. 
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 164. Nõude loovutamise tõendid  
 
 (1) Nõude loovutanud võlausaldaja peab uuele võlausaldajale üle andma 
nõuet ja kõrvalõigusi tõendavad dokumendid ja andma talle nõude esitamiseks 
vajalikku teavet. Kui dokument on eelmisele võlausaldajale ka edaspidi vajalik, võib 
uus võlausaldaja nõuda oma kulul koopia või väljavõtte andmist. 
 (2) Senine võlausaldaja peab uuele võlausaldajale tema nõudel ja kulul 
väljastama dokumendi loovutamise kohta. 
 
 
 § 165. Kohustuse täitmine esialgsele võlausaldajale 
  
 (1) Kui võlgnik ei teadnud ega pidanudki kohustuse täitmisel teadma nõude 
loovutamisest, loetakse temapoolne kohustuse täitmine esialgsele võlausaldajale, 
nõude mitmekordse loovutamise korral aga nõude varasemale omandajale, 
täitmiseks uuele võlausaldajale. Sama kohaldatakse ka õigustoimingute suhtes, mis 
tehakse võlgniku ja esialgse võlausaldaja vahel pärast nõude loovutamist. 
 (2) Kui pärast nõude loovutamist võlgniku ja esialgse võlausaldaja vahel 
alustatud kohtuvaidluses on nõude kohta tehtud jõustunud kohtuotsus, kehtib see ka 
uue võlausaldaja suhtes, välja arvatud juhul, kui teadis loovutamisest kohtuvaidluse 
alustamisel või pidi sellest teadma. 
 
 
 § 166. Loovutamisteade 
 
 (1) Kui võlausaldaja teatab võlgnikule nõude loovutamisest uuele 
võlausaldajale, loetakse loovutamine võlgniku suhtes toimunuks, isegi kui see ei ole 
tegelikult toimunud või loovutamine ei ole kehtiv. Sama kehtib, kui võlausaldaja on 
välja andnud dokumendi loovutamise kohta dokumendis näidatud uuele 
võlausaldajale ja viimane esitab dokumendi võlgnikule. 
 (2) Lõikes 1 nimetatud teate võib tagasi võtta ainult teates näidatud uue 
võlausaldaja nõusolekul. 
 
 
 § 167. Võlgniku vastuväited uue võlausaldaja nõude vastu 
 
 (1) Võlgnik võib esitada uue võlausaldaja nõude vastu lisaks vastuväidetele, 
mis talle kuuluvad uue võlausaldaja vastu ka kõik vastuväited, mis tal olid esialgse 
võlausaldaja vastu nõude loovutamise ajal. 
 (2) Võlgnik võib talle esialgse võlausaldaja vastu kuulunud nõude ka uue 
võlausaldaja vastu tasaarvestada, välja arvatud juhul, kui ta nõude omandamisel 
loovutamisest teadis või kui nõue muutus sissenõutavaks alles pärast teadasaamist 
ja hiljem kui loovutatud nõue. 
 (3) Kui võlgnik on välja andnud võladokumendi, ei või ta nõude loovutamisel 
dokumendi esitamisega esitada uue võlausaldaja vastuväidet, et loovutamine on 
kokkuleppel algse võlausaldajaga välistatud, välja arvatud juhul, kui uus võlausaldaja 
loovutamisel sellest teadis või pidi teadma. 
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 § 168. Loovutamisdokument 
 
 (1) Võlgnik peab kohustuse uuele võlausaldajale täitma ainult seniselt 
võlausaldajalt loovutamise kohta väljastava dokumendi kätteandmise vastu. 
Ülesütlemine või nõude esitamine uue võlausaldaja poolt on tühine, kui see toimub 
ilma sellise dokumendi kätteandmiseta ja võlgnik ülesütlemise või nõude esitamise 
selle sellel põhjusel viivitamata tagasi lükkab.  
 (2) Lõikes 1 sätestatut ei kohaldata, kui senine võlausaldaja on võlgnikule 
loovutamisest kirjalikult teatanud. 
 
 
 § 169. Nõude üleminek seaduse või kohtuotsuse alusel 
 
 (1) Kui nõue läheb teisele isikule üle seaduse või kohtuotsuse alusel, kehtib 
nõude üleminek nii võlausaldaja kui kolmandate isikute suhtes, ilma et oleks vaja 
järgida erilist vormi või senise võlausaldaja tahteavaldust.  
 (2) Nõude üleminekule lõikes 1 nimetatud asjaoludel kohaldatakse vastavalt § 
162 lõigetes 2 - 4, 163 - 166 ja 167 lõigetes 1 ja 2 sätestatut. 
 
 
  § 170. Muude õiguste üleandmine 
 
 Käesolevas jaos nõuete üleandmise kohta sätestatut kohaldatakse vastavalt 
muude õiguste üleandmisele, kui seadusest või õiguse olemusest ei tulene teisiti. 
 
 
 

2. jagu 
Kohustuste üleminek 

 
 
 
 § 171. Kohustuse ülevõtmine 
 
 (1) Kolmas isik võib võlausaldajaga sõlmitud lepinguga võtta üle võlgniku 
kohustuse, nii  et kolmas isik astub senise võlgniku asemele. 
 (2) Kolmas isik võib kohustuse üle võtta ka võlgnikuga sõlmitud lepinguga, 
tingimusel, et võlausaldajale sellest teatatakse ja võlausaldaja sellega nõustub. Kuni 
nõusoleku andmiseni võlausaldaja poolt võivad pooled kohustuse ülevõtmise 
lepingut muuta või selle lõpetada.  
 (3) Lõikes 2 nimetatud juhul võib võlgnik või kolmas isik kutsuda võlausaldajat 
üles andma nõusolekut määratud tähtaja jooksul. Kui võlausaldaja nõusolekut selle 
tähtaja jooksul ei anna, loetakse võlausaldaja nõusoleku andmisest keeldunuks. 
 (4) Kui kolmas isik võtab kohustuse üle võlgnikuga sõlmitud lepinguga ja 
võlausaldaja ei ole veel nõusolekut andnud või keeldub selle andmisest, eeldatakse, 
et kohustuse ülevõtja on võlgniku suhtes kohustatud võlausaldaja õigeaegselt 
rahuldama. Võlgnik ei saa kohustuse ülevõtjat selle kohustuse täitmiseks kohustada, 
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kuni ta ei ole täitnud kohustuse ülevõtmise lepingust tulenevaid kohustusi. Kui 
võlausaldaja keeldub kohustuse ülevõtmiseks nõusolekut andmast, võib võlgnik 
nõuda kohustuse ülevõtjalt tagatist. 
 (5) Võlausaldaja nõusolek võib olla väljendatud selgesõnaliselt või tuleneda 
asjaoludest. Nõusolekut eeldatakse, kui võlausaldaja võtab ilma tingimusteta 
ülevõtjalt vastu tasumise või nõustub muu võlgnetava teo tegemisega. 
 (6) Kui võlausaldaja on kohustuse ülevõtmisega eelnevalt nõustunud, loetakse 
ülevõtmine toimunuks kohustuse ülevõtmise lepingu sõlmimise ja sellest 
võlausaldajale teatamisega. Võlausaldaja ei või eelnevalt antud nõusolekut tagasi 
võtta, välja arvatud juhul, kui ta jättis endale sellise õiguse nõusolekut andes. 
 
 
 § 172. Kohustuse ülevõtja vastuväited 
 
 (1) Kohustuse ülevõtja võib võlausaldaja vastu esitada vastuväited, mis 
tulenevad võlausaldaja ja senise võlgniku vahelisest õigussuhtest. Kohustuse 
ülevõtja ei või võlausaldaja vastu esitada vastuväiteid, mis kuulusid senisele 
võlgnikule võlausaldaja vastu isiklikult, iseäranis senise võlgniku nõuet võlausaldaja 
vastu tasaarvestada 
 (2) Kohustuse ülevõtja ei või võlausaldaja vastu esitada vastuväiteid, mis 
kuuluvad talle senise võlgniku vastu kohustuse ülevõtmise aluseks olevast 
õigussuhtest. 
 (3) Kui kohustuse ülevõtmine toimus vastavalt § 171 lõikes 2 sätestatule, võib 
kohustuse ülevõtja esitada kohustuse ülevõtmise kehtetuse vastuväite võlausaldaja 
vastu üksnes juhul, kui see teadis kehtetuse põhjusest või seda teadma.  
 
 
 § 173. Kõrvalkohustused kohustuse ülevõtmisel 
 
 (1) Kohustuse ülevõtmisel lähevad uuele võlgnikule üle nõudega  seotud 
kõrvalkohustused, kui need ei ole isiklikud või ei ole muul põhjusel lahutamatult 
seotud senise võlgniku isikuga. 
 (2) Kohustuse täitmise tagamiseks seatud kohustusega seotud tagatised 
lõpevad  kohustuse ülevõtmisega. Kohustuse tagamiseks seatud kohustusega 
mitteseotud õigused tuleb  vastavalt kokkulepetele, mis olid tagatise seadmise 
aluseks, tagatise andajale tagasi üle anda. 
 (3) Lõikes 2 sätestatut ei kohaldata, kui tagatise andja nõustub vastutama 
kohustuse täitmise eest uue võlgniku ees.  
 (4) Kui kinnisasja omandaja võtab kokkuleppel võõrandajaga üle viimase 
kohustuse, mille tagamiseks on seatud kinnisasjale hüpoteek, peab võõrandaja 
pärast uue omaniku kinnistusraamatusse kandmist teatama sellest kirjalikult 
võlausaldajale. Kui võlausaldaja ei ole 6 kuu jooksul arvates teate saamisest 
keeldunud nõusoleku andmisest kohustuse ülevõtmiseks, loetakse nõusolek antuks. 
Kui võlausaldaja on kohustuse ülevõtmiseks nõusoleku andnud või selle andmisest 
keeldunud, peab kinnisasja võõrandaja sellest omandajale teatama. 
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§ 174. Kohustusega ühinemine 
 
 (1) Kohustuse võib üle võtta ka selliselt, et kolmas isik astub võlasuhtese uue 
võlgnikuna senise võlgniku kõrvale (kohustusega ühinemine). 
 (2) Kohustusega ühinemise võib kolmas isik kokku leppida võlausaldajaga või 
vastavalt §-le 81 võlgnikuga. 
 (3) Kui kohustusega ühinemine toimub võlausaldaja nõude tagamiseks, 
kohaldatakse vastavalt §-s 143 sätestatut. 
 (4) Kohustusega ühinemisel tekib solidaarne kohustus, millele kohaldatakse 
vastavalt §-des 63 - 68 sätestatut. Kui kohustusega ühinemine toimus võlausaldaja 
nõude tagamiseks, kohaldatakse  §-des 65, 67 ja 68 sätestatu asemel vastavalt §-
des 144, 148, 149 ja 151 sätestatut. 
 
 
 § 175. Lepingu ülevõtmine 
 
 (1) Lepingupool võib teise lepingupoole nõusolekul anda oma lepingust 
tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandale isikule temaga sõlmitud lepingu 
alusel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 
 (2) Lepingu ülevõtmisega loetakse kõik lepingust tulenevad õigused ja 
kohustused ülevõtjale üle läinuks. Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste 
ülevõtmisel kohaldatakse vastavalt käesolevas peatükis sätestatut.  
 
 
 

3. jagu. 
Ettevõtte üleminek 

 
 
 § 176. Ettevõtte üleandmine 
 
 (1) Ettevõtte üleandmise lepinguga kohustub võõrandaja andma omandajale 
omandi ettevõttesse kuuluvatele asjadele, samuti loovutama talle ettevõttesse 
kuuluvad õigused ja vara, mis teenib ettevõtte tegevust ning omandaja kohustub üle 
võtma võõrandja kohustused ettevõtte suhtes ja maksma omandamishinna. 
 (2) Ettevõtte üleminekul äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja 
ümberkujundamisel kohaldatakse äriseadustiku IX osas sätestatut. 
 (3) Käesolevas jaos sätestatut ei kohaldata ettevõtte üleandmisel 
sundtäitmisel, samuti muudel juhtudel, kui üleminek toimub seaduse jõul. 
 
 
 § 177. Vara üleminek 
 
 (1) Kõik ettevõttesse kuuluvad õigused, sealhulgas tegevusload ja -litsentsid, 
millele üleandmine laieneb, lähevad üle ülevõtjale. Muus osas kohaldatakse nõuete 
loovutamisele nõuete loovutamise sätteid. 
 (2) Ettevõttesse kuuluvad asjad lähevad üle omandajale vastavalt asjade 
üleandmise sätetele. 
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 (3) Ettevõtte üleminekuga lähevad omandajale üle kõik ettevõttega seotud 
kohustused, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Võlausaldaja nõusolek ei ole 
kohustuse üleandmiseks vajalik. Sellest kõrvalekalduv kokkulepe ei kehti kolmandate 
isikute suhtes. 
 (4) Tööõigussuhetest ettevõtte töötajate jaoks tulenevad õigused ja 
kohustused lähevad võõrandjalt üle omandajale. 
 (5) Omandaja peab võlausaldajatele viivitamata teatama kohustuse 
omandamisest ja võõrandja peab teatama võlgnikele nõuete loovutamisest 
omandajale. 
 
 
 § 178. Intellektuaalse vara üleminek 
 
 (1) Kõik tööstus- ja muust intellektuaalsest varast tulenevad ettevõtte 
äritegevusega seotud õigused, sealhulgas kaubamärgid, kasulikud mudelid ja 
tööstusdisainilahendused, lähevad üle ettevõtte omandajale. Kui nende õiguste 
omandamine või säilitamine sõltub erilise äritegevuse teostamisest, peab omandaja 
poolt peale ettevõtte üleminekut teostatav tegevus sisaldama ka niisugust tegevust, 
mida teostati ettevõtte tegevuse käigus enne selle üleandmist. 
 (2) Õiguse üleminekut lõike 1 kohaselt ei toimu, kui see oleks vastuolus 
lepinguga tööstus- ja muust intellektuaalsest varast tulenevate õiguste teostamise 
kohta või selliste õiguste olemusega. 
 
 
 § 179. Õigus ärinimele 
 
 (1) Õigus kasutada üleantava ettevõtte kohta kasutatud ärinime läheb üle 
omandajale, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus seaduse või kolmanda isiku 
õigustega või kui lepingust tuleneb teisiti. Sellist üleminekut ei takista asjaolu, et 
omandaja jätkab tegevust muus õiguslikus vormis kui võõrandaja. 
 (2) Kui ettevõtte võõrandajaks ja omandajaks on füüsilised isikud, 
kohaldatakse äriseadustiku § 8 lõikes 3 sätestatut. 
 
 
 § 180. Vastutus kohustuste eest 
 
 (1) Enne ettevõtte üleminekut tekkinud kohustuse eest, mille täitmise tähtpäev 
on saabunud viie aasta jooksul pärast üleminekut,  vastutab võõrandaja kolmandate 
isikute ees solidaarselt omandajaga. Kohustuse täitnud võõrandajale läheb nõue 
omandaja vastu täidetud ulatuses üle. 
 (2) Lõikes 1 sätestatust kõrvalekalduv kokkulepe ei kehti kolmandate isikute 
suhtes. 
 (3) Lõikes 1 nimetatud nõude aegumistähtaeg on viis aastat ettevõtte 
üleminekust, kui nõudele ei ole kehtestatud lühemat aegumistähtaega. 
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§ 181. Üleandmisakt 
 
 (1) Ettevõttesse kuuluvate asjade, õiguste ja muude väärtuste üleandmise 
kohta koostatakse kirjalik üleandmisakt, millele peavad alla kirjutama nii võõrandaja 
kui omandaja.  
 (2) Võõrandaja peab teatama omandajale mitte hiljem kui lõikes 1 nimetatud 
üleandmisaktis kõigist üleantud asjade, õiguste või muude väärtuste puudumisest ja 
puudustest, mida ta teab või peab teadma. Vastasel korral vastutab ta kahju eest, 
mida oleks sellega saanud vältida. 
 
 
 § 182. Puuduvad asjad 
 
 Asjad, mida võõrandaja ei ole üle andnud omandajale, kuigi need peavad 
vastavalt raamatupidamisele ja lepingule olema üleantava ettevõtte vara osaks, 
loetakse puuduvaks. Otsustamisel, kas tegemist on puudustega varas, tuleb 
arvestada, kas need on sobivad kasutamiseks ettevõtte tegevuses ja nende eelnevat 
kasutust vastavalt raamatupidamisele. 
 
 
 § 183. Puudused ettevõttes 
 
 (1) Omandaja ei või tugineda ettevõttesse kuuluva vara puudustele ega 
kasutada sellest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida ei ole üleandmisaktis 
märgitud, välja arvatud juhul, kui müüja teadis puudustest üleandmise ajal või pidi 
neid teadma. 
 (2) Lõikes 4 sätestatut kohaldatakse ka puuduste suhtes, mida saab kindlaks 
teha üksnes ettevõtte järgneva tegevuse käigus, kui omandaja ei teata niisugustest 
puudustest viivitamata võõrandajale pärast seda, kui ta need kindlaks tegi või oleks 
pidanud kindlaks tegema, kuid mitte hiljem kui kuue jooksul lepingu jõustumise 
päevast.  
 (3) Omandaja võib nõuda omandamihinna alandamist talle üle antud 
kohustuste osas, mis ei olnud kajastatud raamatupidamises, lepingu jõustumise 
päeval, välja arvatud juhul, kui ta teadis niisugustest kohustustest lepingu sõlmimise 
ajal. 
 (4) Kui kinnisasja omandit või registreeritud vallasasja või õiguse kohta ei 
tehta registrisse omandaja kannet mõistliku aja jooksul pärast üleandmisakti alla 
kirjutamist, võib omandaja lepingust taganeda. 
 (5) Kahju hüvitamise nõue jääb lõigetes 1 - 4 sätestatust puutumata. 
 
 
 § 184. Ettevõtte osa üleminek 
 
 Paragrahvides 176 - 183 sätestatut kohaldatakse ka lepingutele, millega 
antakse üle iseseisvaks organisatsiooniliseks üksuseks olev ettevõtte osa. 
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 185. Kanne registrisse 
 
 (1) Kui äriregistrisse kantud füüsiline isik annab ettevõtte üle, peab ta esitama 
avalduse ettevõtja kande muutmiseks. 
 (2) Juriidilist isikut, kes on üle andnud kõik oma ettevõtte moodustanud varad, 
võib registrist kustutada mitte enne ühe aasta möödumist arvates sellisest 
üleandmisest. 
 
 
 

8. peatükk 
VÕLASUHTE LÕPPEMINE 

 
 

1. jagu 
Üldsätted 

 
                                            
 
 § 186. Võlasuhte lõppemise alused 
 

 Võlasuhe lõpeb selle nõuetekohase täitmisega, tasaarvestamisega, poolte 
kokkulangemisega, nõudest loobumisega, uuendamisega, leppetoiminguga, 
taganemisega, ülesütlemisega, füüsilisest isikust võlgniku surmaga, kui kohustust ei 
saa täita tema isikliku osavõtuta, võlausaldaja surmaga, kui kohustus tuli täita 
isiklikult võlausaldajale, samuti muudel seaduses või lepinguga ette nähtud juhtudel. 
 
 
 § 187. Kõrvalkohustuste lõppemine 
 
 (1) Kohustuse lõppemisel lõpevad ka sellega seotud pandid, käendused, 
leppetrahvid ja muud kõrvalkohustused, kui seadusest ei tulene teisiti. Võlausaldaja 
võib sissenõutavaid intresse ka järele nõuda, kui see lepiti kokku või kui see tuleneb 
asjaoludest. 
 (2) Nõude tagamiseks seatud nõudega mitteseotud õigused tuleb kohustuse 
lõppemise korral, mida nendega tagatakse, vastavalt kokkulepetele, mis olid tagatise 
seadmise aluseks, tagatise andjale tagasi üle anda. 
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2. jagu 
 

Taganemine 
 
 
 
 § 188. Taganemise tagajärjed 
 
 (1) Kui lepingupoolele kuulub vastavalt seadusele või lepingule taganemise 
õigus, vabastab lepingust taganemine mõlemad pooled nende lepinguliste 
kohustuste, sealhulgas täitmise vastuvõtmise kohustuste täitmisest.  
 (2) Taganemine ei välista kahju hüvitamise nõuet kohustuse rikkumise eest 
ega mõjuta ühtegi lepingutingimust vaidluste lahendamise kohta ega ka mistahes 
muid lepingutingimusi, mis sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingust 
taganemist. 
 
 
 § 189. Väljaandmis- ja hüvitamiskohustus 
 
  (1)  Lepingust taganemise korral võib kumbki lepingupool nõuda tema poolt 
üleantu tagastamist ja saadud viljade ja muu kasu väljaandmist, kui ta samaaegselt 
tagastab kõik tema poolt saadu. Taganemisest tulenevad kohustused peavad pooled 
täitma samaaegselt. Vastavalt kohaldatakse §-s 100 sätestatut. 
 (2) Tagastamise või väljaandmise asemel peab võlgnik hüvitama 
tagastamisele või väljaandmisele kuuluva väärtuse, kui: 
 1) tagastamine või väljaandmine on saadu olemuse tõttu välistatud või kui 
teisel poolel ei ole tagastamise või väljaandmise vastu õigustatud huvi; 
 2) võlgnik on saadud eseme ära tarvitanud, võõrandanud, koormanud, ümber 
töötanud või ümber kujundanud; 
 3) saadud ese on halvenenud või hävinud, välja arvatud korrapärasest 
kasutamisest tekkinud kulutamise osas. 
 (3) Kui võlgnik põhjustas asja tagastamise võimatuse või halvenemise 
tahtlikult või hooletult, peab ta hüvitama ka asja väärtust ületava kahju. 
 (4) Kui lepingus on võlgniku vastusooritus määratud, loetakse see  lõikes 2 
nimetatud juhtudel hüvitatavaks väärtuseks. 
 (5) Kui lepingu täitmine on olnud pikaajaline ja kohustus on jaotatav, võib 
tagastamist või väljaandmist nõuda ainult ajavahemiku eest, peale mida lepingust 
taganeti. 
 (6) Lepingupool, kes on saanud teise poole soorituse, kuid peab mõistlikult 
ette nägema lepingust taganemise võimalikkust, peab hoolitsema selle eest, et 
lepingust taganemise korral oleks soorituse tagastamine võimalik. 
 (7) Kui üks lepingupool rikub lõigetes 1 või 6 nimetatud kohustusi, võib  teine 
lepingupool nõuda sellest tuleneva kahju hüvitamist. 
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§ 190. Väärtuse hüvitamise välistatus 
 
 (1) Võlgnik ei ole kohustatud väärtuse hüvitamiseks tagastamise või 
väljaandmise asemel, kui:  
 1) taganemiseks õigustav puudus ilmnes alles eseme ümbertöötamisel või 
ümberkujundamisel; 
 2) võlausaldaja vastutab halvenemise või hävimise eest või kui kahju oleks 
tema juures samuti tekkinud; 
 3) seadusest tuleneva taganemisõiguse korral on halvenemine või hävimine 
tekkinud taganemiseks õigustatud isiku juures, kuigi ta järgis sellist hoolsust, mida ta 
järgib oma asjades. 
 (2) Kui lõikes 1 nimetatud asjaoludel on võlgnik alusetult rikastunud, peab ta 
rikastumise välja andma. 
 
 
 § 191. Viljad ja kulutused peale taganemist 
 
 (1) Kui võlgnik ei saa vilju või muud kasu, mida tal olnuks võimalik saada 
korraliku majandamise reegleid järgides, peab ta hüvitama võlausaldajale saamata 
jäänud viljade või muu kasu väärtuse. Seadusest tuleneva taganemisõiguse korral 
vastutab taganemiseks õigustatu viljade ja kasu saamisel ainult sellise hoolsuse eest, 
mida ta rakendab oma asjades.  
 (2) Kui võlgnik tagastab eseme, hüvitab selle väärtuse või kui tema väärtuse 
hüvitamise nõue on vastavalt § 190 lõike 1 punktidele 1 või 2 välistatud, tuleb talle 
hüvitada esemele tehtud vajalikud kulutused. Võlgnikule tuleb hüvitada ka muud 
kulutused, kui võlausaldaja on nende läbi alusetult rikastunud 
 
 
 § 192. Taganemise avaldus 
 
 (1) Lepingupool taganeb lepingust vastava avalduse tegemisega teisele 
poolele. 
 (2) Taganemiseks õigustatud pool kaotab oma taganemisõiguse, kui ta ei 
avalda taganemist hilinenud täitmise korral mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta 
sai teada või pidi teada saama, et täitmine on toimunud, muu lepingurikkumise puhul 
aga juhul, kui ta ei avalda taganemist mõistliku aja jooksul pärast seda kui ta sai 
lepingu rikkumisest teada või pidi teada saama, § 110 kohaselt määratud täiendav 
täitmise tähtaeg on möödunud või pärast seda, kui võlgnik on avaldanud, et ta oma 
kohustusi selle tähtaja jooksul ei täida. 
 (3) Kui kohustust rikkunud pool pakub täitmist pärast sissenõutavuse 
saabumist või teatab teisele poolele, et ta täidab kohustuse teatud mõistliku aja 
jooksul, ei või teine pool kuni selle tähtaja möödumiseni lepingust taganeda, kui ta 
sellele teatele viivitamata vastu ei vaidle või täitmise pakkumist tagasi ei lükka. 
 
 
 § 193. Taganemisõiguse lõppemine pärast tähtaja möödumist 
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 Kui lepingust tuleneva taganemisõiguse teostamiseks ei ole tähtaega kokku 
lepitud, võib teine pool määrata taganemiseks õigustatud isikule taganemisõiguse 
teostamiseks mõistliku tähtaja. Taganemisõigus lõpeb, kui taganemist ei avaldata 
enne tähtaja möödumist. 
 
 
 § 194. Taganemisõiguse jagamatus 
 
 Kui lepingu puhul osaleb ühel või teisel poolel mitu isikut, võib 
taganemisõigust teostada ainult kõigi poolt ja kõigi suhtes ühiselt. Kui 
taganemisõigus lõpeb ühe taganemiseks õigustatu jaoks, lõpeb see ka ülejäänute 
jaoks. 
 
 
 § 195. Tasaarvestus pärast kohustuse rikkumist 
 
 Lepingust taganemine kohustuse rikkumise tõttu on tühine, kui võlgnik võis 
kohustuse lõpetada tasaarvestusega ja teatab tasaarvestusest viivitamata pärast 
taganemist. 
 
 
 § 196. Taganemine kahetsusraha vastu 
 
 Kui pool võib vastavalt lepingule taganeda sellest kahetsusraha tasumise või 
tasutud kahetsusraha kaotamise vastu, on taganemine tühine, kui kahetsusraha ei 
tasuta enne taganemise avaldamist või avaldamisel ja teine pool lükkab sellel 
põhjusel avalduse viivitamata tagasi. Taganemise avaldus on siiski kehtiv, kui 
kahetsusraha tasutakse viivitamata pärast avalduse tagasilükkamist. 
 
  
 

3. jagu 
Ülesütlemine 

 
 
 §  197. Võlasuhte lõpetamine ülesütlemisega  
 
 (1) Kui lepingu või seadusega on lepingupoolele antud õigus leping üles 
öelda, võib seda teha vastaspoolele tuleviku kohta tehtud avaldusega. 
 (2) Määramata ajaks sõlmitud lepingu võib kumbki pool mõistliku 
etteteatamistähtajaga üles öelda. 
 (3) Kui lepingu puhul osaleb ühel või teisel poolel mitu isikut, võib 
ülesütlemisõigust teostada ainult kõigi poolt ja kõigi suhtes ühiselt. 
 (4) Võlasuhte lõpetamisel ülesütlemisega kuulub tagastamisele ainult 
võlasuhte lõpetamisele järgneva aja kohta juba ette saadu.  
 (5) Lepingupool ütleb lepingu üles vastava avalduse tegemisega teisele 
poolele. 
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 § 198. Kestevvõlasuhte ülesütlemine olulisel põhjusel 
 
 (1) Lepingu, mis on suunatud teatud aja kestel korduvate soorituste 
tegemisele (kestevvõlasuhe) võib kumbki lepingupool mõjuval põhjusel 
etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, iseäranis kui ülesütlevalt poolelt ei või 
kõigi asjaolude arvestamisel ja mõlemapoolsete huvide kaalumisel mõistlikult nõuda 
lepingu jätkamist kuni kokku lepitud lõpuni või etteteatamistähtaja möödumiseni. 
 (2) Kui mõjuv põhjus seisneb lepingulise kohustuse rikkumises teise poole 
poolt, võib lepingu üles öelda alles kohustuse rikkumise lõpetamiseks määratud 
mõistliku tähtaja tulemusteta möödumist. Tähtaja määramine ei ole vajalik § 112 
lõike 1 punktides 1 - 4 sätestatud juhtudel. 
 (3) Ülesütlemiseks õigustatud isik võib lepingu üles öelda ainult mõistliku aja 
kestel pärast seda kui ta ülesütlemise põhjusest teada sai või teada saama pidi. 
 (4) Kui ülesütlemiseks õigustatud isikul ei ole juba tehtud soorituste vastu 
ülesütlemise tõttu enam huvi, võib ta lepingu ülesütlemise laiendada ka neile 
sooritustele. Soorituste tagastamisele kohaldatakse vastavalt §-des 189 - 191 
sätestatut. 
 (5) Lepingu ülesütlemine ei välista võimalikke kahju hüvitamise nõudeid. 
 
 
 

4. jagu 
 

Tasaarvestus 
 
 
 
 § 199. Tasaarvestuse mõiste 
 
 (1) Kui kaks isikut (pooled) võlgnevad teineteisele rahasumma või muud 
samaliigilised sooritused, võib kumbki oma nõude teise nõudega tasaarvestada, kui 
mõlemad nõuded on sissenõutavad. 
 (2) Tasaarvestuse tulemusena lõpevad nõuded kattuvas ulatuses arvates 
ajast, mil neid võis tasaarvestada, kui pooled ei lepi kokku teisiti. 
 (3)  Rahalisi nõudeid, mis on määratletud erinevates vääringutes, võib 
tasaarvestada ainult juhul, kui need on vabalt konverteeritavad. Vajalik vahetuskurss 
arvestatakse tasaarvestamise päeva seisuga tasaarvestava isiku elu- või asukohas.  
 (4) Võlgniku pankroti korral võivad võlausaldajad oma nõuded, isegi kui need 
ei ole sissenõutavad, pankrotivõlgnikule nende vastu kuuluvate nõuetega 
tasaarvestada.  
 (5) Võlgnik võib avaldada tasaarvestuse igal ajal, ka peale kohtuotsust, selle 
täitmisel või ka maksmisel, kui ta tõendab, et tema vastunõude täitmiseks ei ole 
mingit takistust. 
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§ 200. Tasaarvestuse avaldus 
 
 Tasaarvestus toimub avaldusega teisele poolele. Avaldus on tühine, kui see 
tehakse tingimuslikult või tähtaja määramisega. 
 
 
 § 201. Tasaarvestus täitmise kohtade erinevuse korral 
 
 (1) Tasaarvestada võib ka nõudeid, mille täitmise kohad on erinevad, kuid 
tasaarvestav pool peab teisele poolele hüvitama kahju, mis tekib seetõttu, et teine 
pool ei saa sooritust tasaarvestuse tõttu määratud kohas kätte või teha. 
 (2) Kui pooled on kokku leppinud, et kohustus tuleb täita määratud ajal 
määratud kohas või kui teisel poolel on selleks muu õigustatud huvi, eeldatakse, et 
tasaarvestada ei või nõuet, mille täitmise jaoks on ette nähtud muu koht.  
 
 
 § 202. Tasaarvestamise lubamatus 
 
 (1) Tasaarvestada ei saa nõuet, millele saab esitada vastuväite. Aegunud 
nõude võib tasaarvestada tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 122 lõikes 3 
sätestatud tingimustel. 
 (2) Ainult võlausaldaja nõusolekul võib tasaarvestada: 
 1) ülalpidamise, tervise kahjustamise ja surma põhjustamisega tekitatud kahju 
hüvitamise nõudeid, samuti muid nõudeid lepinguvälise kahju tahtlikust tekitamisest; 
 2) riigi või omavalitsuse maksu- või koormise- või trahvinõudeid; 
 3) muid nõudeid, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet.  
 (3) Nõude arestimise korral ei või seda tasaarvestada võlgnikule võlausaldaja 
suhtes kuuluva nõudega, kui võlgnik omandas nõude pärast arestimist või kui tema 
nõue muutus sissenõutavaks alles pärast arestimist ja hiljem kui arestitud nõue. 
 (4) Kohus võib teha otsuse hageja kasuks sõltumata sellest, et kostja taotleb 
tasaarvestust, kui tasaarvestuse aluse kindlakstegemine ei ole lihtne ja hagi kuuluks 
muidu rahuldamisele. 
 
 
 § 203. Tasaarvestus nõuete paljususe korral 
 
 (1) Kui ühel või teisel poolel on mitu tasaarvestuseks sobivat nõuet, võib 
tasaarvestav pool määrata nõuded, mis vastastikku tasaarvestatakse. Kui 
tasaarvestuse avaldus tehakse ilma nimetatud määramiseta või kui teine pool vaidleb 
niisugusele määramisele viivitamata vastu, kohaldatakse vastavalt § 88 lõikes 4 
sätestatut. 
 (2) Kui tasaarvestav pool võlgneb teisele poolele lisaks põhikohustusele 
intresse ja kulutusi, kohaldatakse vastavalt § 88 lõikes 6 sätestatut. 
 (3) Lõikes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata tasaarvestuse korral, mis toimub §-s 
205 nimetatud asjaoludel. 
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 204. Tasaarvestus lepingu puhul kolmanda isiku kasuks 
 
 Kolmanda isiku kasuks sõlmitud lepingu puhul ei või kolmanda isiku suhtes 
kohustatud lepingupool tema vastu suunatud nõuet tasaarvestada teiste isikute 
nõuetega tema vastu. 
 
 
 § 205. Jooksev arve 
 
 (1) Kui vastavalt seadusele, tavale või tehingule tuleb kahe poole rahalised 
nõuded ja kohustused  summeerida, loetakse summeerimise ajal toimunuks 
tasaarvestus käesolevas jaos sätestatud korras. Nimetatud juhul loetakse 
võlgnetavaks nõuete ja kohustustuste vahe (saldo). Alates summeerimise ajast tuleb 
saldolt maksta intresse poolele, kellele kuulub jääk, isegi, kui jooksvale arvele kantud 
nõuetelt tuli juba intresse maksta. 
 (2) Arve pidamist korraldav pool suleb arve vastava arveldusperioodi lõpus ja 
teatab teisele poolele selle hetkeseisust, näidates ära arve positsioonid, millest ei ole 
teisele poolele veel teatatud. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel eeldatakse, et 
arveldusperioodi kestuseks on üks aasta. 
 (3) Kui teine pool ei vaidlusta talle edastatud saldot mõistliku aja jooksul, 
loetakse saldo  poolte poolt kinnitatuks.  
 (4) Pärast saldo kinnitamist ei saa vaidlustada arve üksikute positsioonide 
kehtivust. Õigus nõuda saldo maksmist aegub viie aasta möödumisel päevast, mil 
arve suleti ja saldo muutus sissenõuatavaks.  
 (5) Nõudeid, mis ei ole tasaarvestatavad, ei saa kanda jooksvale arvele. 
Jooksva arve raames ei või tasaarvestada nõudeid, mis ei ole seotud majandus- ega 
kutsealase tegevusega. 
 (6) Jooksva arve olemasolu ei võta õigust ülekandetasule ja rahaülekannete 
aluseks olevate tehingute tegemise kulutuste hüvitamisele. Teistsuguse kokkuleppe 
puudumisel kantakse need arvele. 
 (7) Nõude kandmine arvele ei võta õigust kasutada õiguskaitsevahendeid 
nende tehingute  suhtes, millest nõue tekkis. Kui tehing on kehtetu või kui seda 
muudetakse või lõpetatakse, kustutatakse vastav kanne arvelt.  
 (8) Kui nõue, mis on kantud arvele, on tagatud, võib võlausaldaja kasutada 
tagatist tagatud nõude ulatuses tema kasuks oleva saldonõude tagamiseks. Sama 
kehtib, kui jooksvasse arvesse võetud nõude eest vastutab solidaarselt kolmas isik.   
 (9) Kui jooksva arve leping on sõlmitud määramata tähtajaks, võib kumbki pool 
selle üles öelda igaks sulgemise päevaks, teatades sellest ette vähemalt 10 päeva. 
 (10) Ühe poole teovõimetuks muutumise või surma korral võib kumbki pool või 
tema pärijad taganeda lepingust. 
 (11) Lepingu lõpetamine välistab uute summade paigutamise arvele, kuid 
saldo maksmist saab nõuda alles pärast lõikes 2 sätestatud tähtaega. 
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5. jagu 
Poolte kokkulangemine   

 
 
 § 206. Võlasuhte lõppemine poolte kokkulangemisega 
 
 (1) Võlasuhe lõpeb võlgniku ja võlausaldaja kokkulangemisega ühes isikus, 
kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui kokkulangemine toimub osaliselt, kustub 
nõue kokkulangevas osas. 
 (2) Kokkulangemisega lõppenud võlasuhe taastub, kui lakkab olemast asjaolu, 
mis oli kokkulangemise aluseks. Koos võlasuhtega taastuvad ka sellega seotud 
kõrvalkohustused, kui seadusest või kõrvakohustusest ei tulene teisiti. 
 (3) Poolte kokkulangemisel jäävad kehtima nõuet koormavad kolmandate 
isikute õigused. 
 (4) Lõigetes 1 - 3 sätestatut ei kohaldata, kui võlgniku ja võlausaldaja 
kokkulangemine on edasilükkava tingimusega tehtud tehingu tagajärg - kuni ei ole 
kindlaks tehtud, et tingimus ei saa  enam täituda. 
 (5) Kehtima jäävad erisätted hüpoteekide ja väärtpaberite suhtes. 
 
 

 
6. jagu  

Kokkulepe 
 
 
 § 207. Võlasuhte lõpetamine kokkuleppel 
 
 (1) Võlasuhe lõpetatakse võlausaldaja ja võlgniku vahelise kokkuleppega, 
millega võlausaldaja loobub oma nõudest või tunnistab, et võlasuhet ei ole olemas. 
 (2) Ettepanek loobuda tasuta nõudest, mille võlausaldaja esitas võlgnikule, 
loetakse aktseptituks, kui see jõudis võlgnikuni ja viimane ei lükanud seda kohe 
tagasi. 
 (3) Võlasuhte lõpetamiseks kokkuleppel ei ole vajalik vormi järgmine, isegi kui 
see oli seadusest tulenevalt või poolte kokkuleppe kohaselt nõutav võlasuhte 
tekkimiseks. 
. 
 
 

7. jagu 
Uuendamine  

 
  
 
 § 208. Võlasuhte lõppemine uuendamisega 
 
 (1) Võlasuhe lõpeb poolte kokkuleppega ühe võlasuhte asendamise kohta 
teisega ühtede ja samade isikute vahel (uuendamine). Uue kohustuse võtmisel, 
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iseäranis vekslikohustuse võtmisel ja võlalubaduse või võlatunnistuse andmisel, ei 
eeldata vana lõppemist. 
 (2) Kui endine võlasuhe ei olnud kehtiv, ei ole kehtiv ka uus. Kui uuendamine 
on kehtetu, jääb jõusse endine võlasuhe. 
 (3) Uuendamiseks ei loeta dokumendi väljaandmist või uuendamist, tähtaja 
määramist või muutmist või muid võlasuhte mitteolulisi muudatusi.  
 
 
 § 209. Uuendamise tagajärjed 
 
 (1) Võlasuhte uuendamisel lõpevad ka endise võlasuhtega seotud 
kõrvalkohustused, kui ei lepita kokku teisiti. 
 (2) Võlgnik ei saa võlausaldaja nõude vastu esitada endisel võlasuhtel 
põhinevaid vastuväiteid.  
 
 
 

8. jagu 
Kompromiss 

 
 
 § 210. Võlasuhte lõppemine kompromissiga 
 
 (1) Kompromiss on kokkulepe, millega vaieldav või ebaselge võlasuhe 
muudetakse poolte vastastikuste järeleandmiste teel vaieldamatuks. Ebaselguseks 
loetakse muuhulgas ka ebakindlus nõude maksmapaneku suhtes. 
 (2) Kompromiss on tühine, kui kompromissi sõlmimisel aluseks võetud 
asjaolud ei vastanud tegelikkusele ning vaieldavust või ebaselgust ei oleks neist 
asjaoludest teadmise korral tekkinud. 
 
 
 § 211. Kompromissi tagajärjed 
 
 (1) Eeldatakse, et kompromissi tagajärjel loobuvad pooled oma nõuetest ning 
omandavad uued õigused kompromissi alusel. 
 (2) Kui kompromissi ühe poole poolt ei täideta, võib teine pool nõuda ainult 
kompromissi täitmist. Ta ei või esitada endist nõuet, millest ta kompromissiga loobus. 
 (3) Kompromiss ei mõjuta võlasuhtest tulenevate kolmandate isikute õigusi.  
 (4) Kompromissile ei või tugineda, kui see on vastuolus hea usuga, kui hiljem 
selgub, et pooled lähtusid kompromissi sõlmimisel valedest eeldustest või §-s 98 
sätestatud juhul. 
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