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SISSEJUHATUS 
 
 

Kõikides õigussüsteemides tunnustatakse asjaolusid, mille olemasolul on tehing tühine, kuna 

ta on moraalselt sobimatu. Neid asjaolusid aktsepteeritakse, olenemata lepinguõiguses 

kohaldatavast lepinguvabaduse printsiibist nii tsiviilõiguse kui common law' maades. Alused 

heade kommete vastaste tehingute tühiseks tunnistamiseks on sarnased nii seadustes kui  

kohtunike poolt loodud õiguses. Tehinguid on tunnistatud tühisteks ja mittesiduvateks nende 

vastuolu tõttu heade kommetega alates Rooma õigusest. 

 

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

ja siduv oma vastuolu tõttu ühiskonnas hinnatud väärtustega ja õigusdogmaatikas 

prevaleerivate printsiipidega.  

 

Head kombed on õigusinstituut, mille kohaldamine on tihedas seoses ühiskonna üldise 

arengutasemega. Algeline ühiskond võib elada nö hundiseaduste järgi, milles kindlasti 

samuti ei puudu moraali aspekt, kuid ühiskonna areng peaks tooma kaasa moraalinõuete 

suurema järgimise ning austamise. Samuti peab arenenud ühiskonnas olema võimalik mõista 

hukka ja lugeda tühiseks moraalivastasel käitumisel põhinevaid tehinguid. Eelkõige peab aga 

jõutama moraalselt sobiva käitumise vajalikkuse mõistmiseni. 

 

Vastuolu heade kommetega on tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt ka Eestis üheks 

tehingu tühisuse aluseks. Hoolimata asjaolust, et seadusandlus näeb otseselt ette paljude 

tehingute keelatuse ja tühisuse, ei ole seadusandja kunagi võimeline loetlema kõiki 

asjaolusid, mille puhul on tehing mõistliku inimese sündsustundega vastusolus. Samuti ei ole 

seadusandja võimeline ajaga nii kiiresti kaasas käima, et kõik sellised alused kohe seadusjõu 

saaksid või vananenud ja ühiskonna kõlblustundega enam vastuolus mitteolevad alused 

tühistatud saaksid. Teisalt aga nõuab ühiskonna õigusteadvus, et eksisteeriks alus, mida saaks 

kohaldada paindlikult ja mis võimaldaks tunnustada tehingute tühisust, mis on vastuolus 

õiglaselt mõtleva isiku arusaamaga heast ja õigest.  

 

Kuigi Eestis on  alus heade kommete kohaldamiseks 01.09.1994 kuni 01.07.2002 kehtinud 

tsiviilseadustiku üldosa seaduse [edaspidi: vana TsÜS] § 66 ja alates 01.07.2002 kehtiva 

tsiviilseadustiku üldosa seaduse [edaspidi: TsÜS] § 86 näol olemas ja seadusega on 

sätestatud, et heade kommetega vastuolus olevad tehingud on tühised, hakati praktikas 
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nimetatud sättele toetuma alles 1990-ndate lõpus ning kohtupraktika, mille pinnalt saab 

mingeid üldistusi teha, on tekkinud alles viimastel aastatel.  

 

Heade kommete mõistet tõlgendav kohtupraktika on eklektiline, varieerudes oma 

põhimõtetes ka ühe kohtu enda otsuste piirides. Ka puudub eestikeelne õiguskirjandus, mis 

selgitaks täpsemalt heade kommete instituudi sisu ja kohaldamise aluseid, mistõttu on 

aktuaalne analüüsida tehingu tühisust tulenevalt tehingu vastuolust heade kommetega.  

 

Töö kirjutamise eesmärk on uurida heade kommete mõiste sisustamist erinevates 

õiguskordades ning hinnata, milliseid tehinguid peetakse või võiks pidada heade kommetega 

vastuolus olevaks Eestis. Eesmärgiks on uurida ka heade kommetega vastuolu seost teiste 

tehingu tühisuse, samuti tühistamise alustega. Töös on lähtutud hüpoteesist, et kõikides 

õiguskordades on vajalik üldklausli olemasolu, millega nähakse ette heade kommetega 

vastuolus olevate tehingute tühisus ning et peamiseks probleemiks on selle üldklausli 

sisustamine.  

 

Töös analüüsitakse kas ja miks on heade kommete instituut vajalik ja kuidas tuleks seda 

sisustada. Heade kommete instituut peaks olema vajalik tehingu tühisuse alus juhtudeks, 

millal on sõlmitud ühiskonnas aktsepteeritud arusaamadega vastuolus olev tehing, mis ei ole 

keelatud ega tühine ühegi konkreetse seadusesätte alusel. Eeldatavalt ei saa heade kommete 

sisu seadusandlikult reguleerida, kuna see on dünaamiline ning sõltub konkreetsest 

ajaloolisest situatsioonist ning loetelude kehtestamine kaotaks heade kommete instituudi 

kohaldamise paindlikkuse. Samal ajal on võimalik välja tuua nn klassikalised alused, mille 

olemasolul on tehing ajast aega olnud heade kommete vastane ja tühine. Kuigi seadusest 

tulenev keeld hõlmab suure osa tehingute tegemise, mis sisuliselt on vastuolus heade 

kommetega, siis heade kommete instituut peaks olema vajalik juhtudeks, mis ei ole kaetud 

seaduses sätestatud keeldudega. Üldsäte peaks olema vajalik selleks, et kohtutel oleks 

võimalik otsuste tegemisel lähtuda konkreetses ühiskonnas aktsepteeritud väärtustest ja 

sisustada heade kommete mõistet konkreetsele ajahetkele vastavalt.  

 

Töös kasutatakse heade kommetega vastuolus olevate tehingute analüüsimisel ja hindamisel 

võrdlevat ja ajaloolist meetodit. Heade kommete mõiste on pärit Rooma õigusest ja on 

jõudnud läbi  ius commune tänastesse õigussüsteemidesse. Töös on võrreldud nii Anglo-

Ameerika kui Kontinentaal-Euroopa õigussüsteeme ning nendesse kuuluvate maade õigust ja 

kohtupraktikat.  
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Töö on jagatud kahte põhiosasse.  

 

Töö esimeses osas analüüsitakse heade kommetega vastuolu mõistet. Kuna heade 

kommetega vastuolu sisustatakse erinevates riikides erinevalt, siis on otstarbekas heade 

kommete mõiste analüüsimisel enne erinevate aluste uurimist käsitleda heade kommete 

vastasust ajaloolises plaanis alustades Rooma õigusest, samuti käsitleda heade kommetega 

vastuolu erinevates tänapäevastes õiguskordades, tuues välja põhilised kriteeriumid, mille 

alusel nendes õiguskordades tehinguid heade kommete vastaseks loetakse.  

 

Demokraatlike riikide  lepinguõiguses on prevaleerivaks lepinguvabaduse põhimõte, mis 

omakorda on sotsiaalse lepinguõiguse põhimõttest lähtudes teatud juhtudel kitsendatud 

lepingu sõlmimise sunniga, samuti kohustuslike vormi- ja sisunõuetega lepingutele. Töös 

analüüsitakse, kas keeld sõlmida heade kommetega vastuolus olevaid tehinguid ja selliste 

tehingute tühisus piirab lepinguvabadust.  

 

Lisaks vastuolule lepinguvabaduse põhimõtte ning heade kommete järgimise kohustuse 

vahel, on heade kommete mõiste seotud ka teiste tsiviilõiguse üldpõhimõtetega. Töös 

käsitletakse heade kommete instituudi seost hea usu põhimõttega ning nõrgema poole kaitse 

funktsiooniga. 

 

Heade kommetega vastuolu analüüsitakse ka kui ühte tehingu tühisuse alust võrreldes teiste 

tehingu kehtetuse alustega. Lähtudes Eesti kehtivast seadusandlusest tuleb vahet teha tühistel 

ja tühistatavatel tehingutel. Selliste tehingute eristamine on eriti oluline seetõttu, et 

tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud tehingu tühistamise alused nagu eksimus, pettus, 

ähvardus, vägivald ja raskete asjaolude ärakasutamine sisaldavad endas otsest vastuolu  

heade kommetega, kuid olles erisätted, välistavad heade kommete üldsättele toetumise. 

 

Eesti astumisega Euroopa Liitu on aktuaalne teema Euroopa tsiviilkoodeksi koostamine. Juba 

1989. aastal kutsus Euroopa Parlament üles välja töötama ühtset Euroopa tsiviilkoodeksit. 

Praegu on olemas Euroopa Ühenduse Komisjoni poolt välja töötatud Euroopa lepinguõiguse 

printsiibid (PECL) ning UNIDROIT' rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiibid, kuid ei 

UNIDROIT' printsiibid ega PECL  ei  reguleeri lepingute vastuolu heade kommete ja 

seadusega.  Samuti ei ole PECL ja UNIDROIT' printsiibid siduv õigus. Nende unifitseeritud 

põhimõtete eesmärk on lünkade täitmine, kohtute abistamine lepingute tõlgendamisel, samuti 
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seadusandjate inspireerimine õiguse loomisel. Printsiipidel on oluline teaduslik ja 

õigushariduslik tähtsus. Samal ajal näitab kohaldatavate põhimõtete olemasolu, et 

kompromiss erinevate õigussüsteemide vahel on võimalik.  

 

Töös hinnatakse vajadust ja võimalikkust sätestada üle-euroopalises tsiviilkoodeksis 

üldsättena ka keeld sõlmida heade kommetega vastuolus olevaid tehinguid ja selliste 

tehingute tühisus.  

 

Töö teises osas käsitletakse heade kommetega vastuolus olevate tehingute gruppe ehk 

erinevaid aluseid, mille puhul erinevates riikides ja Eestis peetakse tehingut heade 

kommetega vastuolus olevaks.  

 

Erinevad alused, milliste olemasolul on tehing heade kommetega vastuolus, on töös osaliselt 

grupeeritud. Alused on liigitatud lähtudes tehingu tühisust põhjustavatest sarnastest 

motiividest. Töös on heade kommetega vastusolus olevad tehingud jagatud seitsmesse 

gruppi, millest viis jagunevad alagruppideks.  

 

Esimeseks suuremaks grupiks on seksuaalmoraali ja pereeluga seotud heade kommete 

vastased tehingud, mida on  õiguskirjanduses nimetatud ka klassikaliselt heade kommete 

vastasteks tehinguteks. Teine suurem grupp on võlausaldajat ja võlgnikku kahjustavad 

tehingud, mille puhul heade kommete vastase tehinguga kas kahjustatakse tehingu pooleks 

mitteolevat kolmandat isikut või tehingu teist poolt. Eraldi on välja toodud riiki, sealhulgas 

õigussüsteemi, kahjustavad tehingud. Omaette grupi moodustavad isikuvabadust piiravad 

tehingud ning ettevõtte müügilepingutes ja töölepingutes sisalduvad heade kommete vastased 

piirangud. Viimase suurema grupina on käsitletud kauplemispiiranguid ja heade kommete 

järgimise kohustust erinevates ärivaldkondades. Iseseisvate heade kommete vastasuse tõttu 

tühisust kaasatoovate alustena on töös käsitletud lubadust panna toime kuritegu või muu 

õigusvastane tegu ning juriidilise isiku asutamisega ja juriidilise isiku organi otsuste kui 

tehingutega seotut. 

 

Erinevate heade kommete vastaste tehingute aluste käsitlemisel uuritakse vastavaid aluseid 

nii Eestis kui välisriikides. Kui osad heade kommetega vastuolus olevate tehingute alagrupid 

on Eesti õiguspraktikas tundmatud, siis püütakse anda hinnang konkreetsele heade 

kommetega vastuolule Eesti seisukohast lähtudes ja põhjendades, kas see alus võiks olla 
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Eestis kohaldatav või on näiteks tegu Eestis seaduses sätestatud keeluga vastuolus oleva 

tehinguga.  

 

Töös käsitletakse Saksamaa, Kreeka, Šveitsi, Hollandi, Soome, Taani, Prantsusmaa, Belgia, 

Itaalia, Venemaa, USA, Inglismaa, Šoti ja Eesti õigust, samuti loetletud riikide, eelkõige 

Eesti, kohtupraktikat. Töö kirjutamisel on aluseks võetud ka Eesti seadused ning läbi on 

töötatud töö teemaga seotud maa- ja linnakohtute, ringkonnakohtute ja Riigikohtu 

kohtulahendid ajavahemikust Eesti tänase kohtusüsteemi loomisest 1992 - 2004. 

 

Töös on kasutatud Zimmermanni, Zweigerti, Kötzi, Flessneri, Hartkampi, Wilhelmsoni, 

Viinikka-Monthani, Wilhelmssoni, Barry, Downesi, Gloagi, Kivimäki, Köhleri, Marchi, 

Saarnilehto, Schlechtriemi, Treiteli, Ämmäla ja teiste autorite teoseid.  

 

Heade kommete instituudiga seonduv problemaatika on väga lai, seetõttu ei käsitleta töös 

lepingu sõlmimist tüüptingimustel ja tarbijalepinguid. 
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1 Heade kommetega vastuolu kui tehingu tühisuse alus  

 

1.1    Heade kommetega vastuolu mõiste 
 

Kõikides Euroopa suuremates tsiviilõiguse kodifikatsioonides on üldklausel, et heade 

kommetega või avaliku korraga vastuolus olevad tehingud on tühised. Nagu Kontinentaal-

Euroopa õigusele iseloomulik, on paljud juriidilised mõisted pärit Rooma õigusest ja nende 

tänapäevase mõiste sisu selgitamisel tuleb alustada ladinakeelsele terminile viitamisega. 

Tehingute vastuolu heade kommetega vasteks on  rooma juristidelt ja imperaatoritelt pärit 

mõiste contra bonos mores. 

 

Primitiivsetes ühiskondades on religioon, õigus ja moraal väga tihedalt seotud. Roomlased 

jõudsid nende lahutamiseni varakult. Järelevalve avaliku moraali üle oli Rooma riigis 

tsensori töö, kuid alates I sajandist m.a.j hakkasid seda ülesannet täitma imperaatorid ise.  

 

Rooma juristid käsitlesid juriidilist tehingut kui tervikut, jagamata selle üksikuid elemente 

dogmaatiliselt  subjektiivseteks ja objektiivseteks. Tänapäeval tuntud sisemise tahte ja selle 

välise avaldamise vormide eristamine on pärit palju hilisemast ajast. Boni mores  standard oli 

rooma õiguses oluline ainult mõnel üksikul juhul. Nende erandite kohta on varasemad tekstid 

alles  Gaiuse ajast. Gaius on öelnud: "Ühtegi kohustust ei ole tekkinud, kui on antud 

moraalseid vastuväiteid esilekutsuv  käsund"1.  

 

Suurem huvi boni mores instituudi vastu tekkis alles hilisklassikalisel ajal, mil ebamoraalsust 

võrdsustati isegi võimatusega lepingut täita. Severuse imperaatorite (keisridünastia 193-235: 

Septimus S., Caracalla, Elagabalus ja  Alexander S.)  ajast tõusid heade kommetega 

vastuolus olevad lepingud tähelepanu keskpunkti ning 3.sajandiks m.a.j  tundub, et head 

kombed on saavutanud normatiivse süsteemina võrdse koha õigusega.2 

 

Rooma õiguses ei ole heade kommete instituudi täpset definitsiooni antud. Papinianus on 

öelnud: "Heade kommete vastased on teod, mis  solvavad pietatem existimationem 

verecundiam nostram" (meie lugupidavat arvamust õiglusest)3. Heade kommete tuumaks 

                                                 
1 R.Zimmermann. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town, 
1992, p 707.  
2 Samas, lk 709. 
3 Samas, lk 711. 
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loeti kohusetunnet, loomupärast armastust jumalate, vanemate ja lähedaste sugulaste vastu, 

inimese kohta ühiskonnas iseloomustavat austust ja lugupidamist ning kaasasündinud 

häbitunnet.4 Heade kommete instituut oli oluline ka lepingute juures. Näiteks peeti heade 

kommete vastaseks, kui hageja ja tema esindaja vahelises võlaõigussuhtes oli hageja tasu 

esindajale seotud osaga kostjalt saadud hüvitussummast.5 Samuti võib headest kommetest 

rääkida pärimisõiguse kontekstis. Kuni oma elu lõpuni pidi testaator olema absoluutselt vaba 

oma viimse tahte väljendamisel. Ükski lubadus, mille alusel testaator kohustus vara kellelegi 

jätma, ei saanud olla siduv.6 

 

Rooma õigus rõhutab üldjuhul  lepingupoolte autonoomiat oma suhete reguleerimisel. Enim 

toetuti Rooma õiguses heade kommete instituudile laenulepingute ja ostu-müügilepingute 

puhul. Rooma õigusel ei olnud eriti lepingupooli kaitsvat funktsiooni.  Esimene erand oli 

intressimäärade piirang laenulepingutes, kuigi kõrge intress ei teinud lepingut tühiseks. 

Leping kehtis, kuid laenusaaja pidi tasuma vaid seadusjärgse maksimaalse määra. Ostu-

müügilepingute puhul ei ole Rooma õiguses piiranguid, mis sekkuksid lepingupoolte 

määratud hinda. Klassikalises Rooma õiguses oli lepingu hind poolte määrata ja kumbki pool 

ei saanud viidata suurele ebavõrdsusele ja tehingu tegelikule väärtusele. Justinianuse ajal oli 

reegel, et kui tegelik väärtus oli kaks korda suurem kui lepingus fikseeritud hind, siis müüja 

võis nõuda asja ostjalt tagasi tingimusel, et ta tagastab tasutud hinna. Ostja võis asja säilitada, 

kui maksis hinna ja väärtuse vahe kinni. Seda laesio enormis doktriini arendati keskajal, eriti 

tomistliku  mõju all, mil seda nimetati iustium pretiumiks.7 

 

Restitutsiooni  küsimuses arvati juba Rooma õiguses, et "(i)sik ei või nõuda tagasi 

altkäemaksu, mis maksti kohtunikule, tunnistajale, või vaikimistasu, mis maksti isikule, kes 

tabas ta  in fragranti,  või hinda, mis maksti ebamoraalsete tegude eest"8. Kui mõlemad 

lepingupooled olid süüdi moraalselt vastuvõetamatus käitumises, siis polnud Rooma õiguses 

seadusel põhjust sekkuda. Kui "saaja" polnud väärt seda asja saama, siis "andja" polnud väärt 

kaitsmist.  Seega hageja pidi alati suutma näidata oma paremust, paremat õigust võrreldes 

kostjaga.9 

 

 
4 Samas, lk 711. 
5 Samas, lk 712. 
6 Samas, lk 708. 
7 K.Zweigert; H.Kötz. Introduction to Comparative Law. Vol. II. Oxford 1987, p 68. 
8 Samas, lk 268. 
9 R.Zimmermann. Osundatud teos, lk 846. 
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Enne heade kommete vastaste kaasuste (erinevate aluste) analüüsimist käsitletakse töös 

heade kommete instituudi sisu eri õigusperekondades ja eri õiguskordades, sest kuigi Anglo-

Ameerika õigus põhineb enamuses samadel sotsiaalsetel, kultuurilistel ja moraali 

põhimõtetel kui Kontinentaal-Euroopa õiguski, on Anglo-Ameerika õigussüsteem üles 

ehitatud teistel põhimõtetel kui Kontinentaal-Euroopa õigus, samuti puudub Anglo-Ameerika 

õigusel praktiliselt roomaõiguslik alus. 

 

Alused, mis määratlevad, kas leping on tühine heade kommete vastasuse tõttu, on väga 

sarnased, olenemata sellest, kas nad tulenevad seadusest või kohtuniku otsustusest (seega nii 

Kontinentaal-Euroopa kui ka common-law süsteemis). Tegelikult jääb kõikides süsteemides 

otsustamise põhiraskus kohtunikule, kes iga individuaalse juhtumi puhul peab kontrollima, 

kas lepingupooled on läinud üle lubatavuse piiride. Kohtud peavad iga juhtumi puhul 

täpsustama laialivalguvat eetilise käitumise ja avaliku korra kontseptsiooni ning üldsätetes 

sisalduvat irratsionaalset elementi vähendades formuleerima konkreetse kriteeriumi, mis 

konkreetse juhtumi puhul annab põhjuse lugeda tehing heade kommete või avaliku korra 

vastaseks või mitte.10 

 

Probleem on, et asjaolud, mida peetakse ebaeetiliseks, muutuvad ajas. Eile mõeldamatuks 

peetud käitumine võib olla täna moraalselt aktsepteeritav ja vastupidi. Täna loetakse 

kehtivaks paljud tehingud, mida eelmine põlvkond oleks pidanud avaliku korra vastaseks.  

Üldsäte heade kommete järgimise kohustuse kohta kehtib alati, kuid selle rakendamise sisu 

sõltub sellest, missugused on konkreetsel ajahetkel avaliku arvamuse kujundatud ja 

järgimisele kuuluvad põhimõtted. Eriti palju muutub eetilisuse sisu seksuaalmoraali 

puudutavas, kus isegi kahekümne aasta eest mõeldamatu võib olla täna täiesti 

aktsepteeritav.11  

 

Heade kommete sisuline analüüs eeldab ka terminoloogilist täpsust. Töös uuritavat vastuolu 

heade kommete instituutiga tähistatakse erinevates keeltes alljärgnevalt: 

saksa keeles gegen die guten Sitten, Sittenwidrig12;  

soome keeles hyvän tavan vastainen 13; 

 
10 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 62. 
11 Samas, lk 62. Inglismaal olid ka näiteks kihlveost tulenevad nõuded 19.sajandini täitmisele pööramatud 
ning esimene erand tehti 1771.aastal (March vs Pigot), millal loeti kehtivaks kihlvedu selle kohta, kelle isa 
elab kauem. Hasartmängudega seotud tehingud loeti Inglismaal esmakordselt kehtivaks 1845.a 
hasartmänguseadusega (Gaming Act). 
12 Law and Commercial Dictionary in Five Languages. St.Paul, Minnesota 1985, p 338. 
13 J.Erikson. Suomi – Englanti – Suomi lakikielen perussanakirja. Helsinki 1995, p 246. 
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inglise keeles against good morals 14; 

vene keeles protivoretšie horošimi manerami15; 

rootsi keeles strindande mot god sed 16; 

prantsuse keeles a l'encontre des bonnes moeurs 17, 

itaalia keeles contro il buon costume 18; 

hispaania keeles contrario a las buenas constumbres 19. 

 

Kõikides süsteemides on otsene vastuolu seaduses sätestatud keeluga ja heade kommete 

vastasus asjaolud, mis muudavad tehingu tühiseks. Anglo-Ameerika ja romaani süsteem 

käsitlevad küsimust lepinguõiguses, samas kui näiteks Saksa, Šveitsi, Itaalia, Soome ja Eesti 

õiguses on heade kommete vastasus ka muude õigustoimingute kui lepingute tühisuse 

aluseks. Analoogia kasutamise kaudu võidakse sama tagajärjeni jõuda ka common law 

süsteemis, kus õigustoimingu kontseptsiooni ei tunta.20  

 

Heade kommete vastasuse tuvastamise aluskriteeriumid on erinevates õigussüsteemides 

erinevad.  

 

BGB § 138 sätestab sõnaselgelt, et tehingu vastuolu heade kommetega on tühisuse aluseks 

ning igasugune muu viide lepingu objektile või causale puudub.  Wieaker leiab, et Saksa 

õiguses on alates BGB-st 20. sajandil muutunud oluliseks lepingu sotsiaalne funktsioon. 

Ühelt poolt oli küll soov tüpiseerida tehingud objektiivselt, kuid teiselt poolt ei saanud 

mööda õigluse printsiibist, mille kohaselt tuleks iga juhtum lahendada subjektiivseid 

moraalseid seisukohti arvesse võttes. Üldsätted BGB § 138 lõigetes 1 ja 221 vastasid 

sotsiaalsetele vajadustele ja kohtud hakkasid neid kasutama väga laialt. Need sätted muutsid 

liberaalse majanduse moraali sotsiaalseks nähtuseks.22 

 

                                                 
14 Law and Commercial Dictionary in Five Languages. St.Paul, Minnesota 1985, p 338. 
15 H.Vissak. Eesti – Vene.Vene – Eesti juriidiline sõnaraamat. Tartu 1996, lk 18. 
16 M.Scheinin; A.Wollsten. Suomi – Ruotsi – Suomi lakikielen perussanakirja. Helsinki 1995, s 181. 
17 Law and Commercial Dictionary in Five Languages. St.Paul, Minnesota 1985, p 338. 
18 Samas, lk 338. 
19 Samas, lk 338. 
20 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 62 – 63. 
21 BGB § 138 1.lõike kohaselt on heade kommete vastane tehing tühine. § 138 2.lõige täpsustab, et 
eelkõige on tühine tehing, millega keegi, kasutades ära tesie sundolukorda, kogenematust, otsustusvõime 
puudumist või olulist tahtenõrkust, laseb endale või kolmandale isikule soorituse eest lubada või tagada 
varalisi eeliseid, mis on sooritusega võrreldes silmatorkavalt ebavõrdsed. 
22 F.Wieaker. A History of Private Law in Europe with particular Reference to Germany. Oxford 1995, p 
411. 

 

 



  
    
 
  

                                                 
 
 
                                                                                                                                                   13 
 
 
 

                                                

Tegelikult ei ole nende üldsätete taga eriti sotsiaalpoliitikat ja BGB eelnõu tegijad ei 

arvanudki, et eraõigusel peaks olema mingi eriline sotsiaalne ülesanne. Köhler iseloomustab 

seda järgmiselt: "BGB väljaütlemata poliitiliseks juhtpildiks oli arukas, iseenda eest vastutav  

ja otsustusvõimeline kodanik, kes oma huve ise kõige paremini kaitsta oskab ning kes peaks 

seega alluma võimalikult vähestele seaduslikele piirangutele. Vastavalt sellele hoidus BGB, 

kui äärmised piirangud välja arvata (§-d 134, 138), lepinguõiguse kontrollist"23. 

 
BGB lähtub kõikide kodanike õiguslikust võrdsusest ja tagab laias ulatuses lepinguvabaduse, 

omandi kasutamise vabaduse ja pärandamisvabaduse. "See äärmiselt liberaalne 

kontseptsioon ei saanud siiski hakkama nende küsimustega, mille tööstusühiskond püstitas. 

Eelkõige ei oldud põhimõtteliselt lähenetud lepingu ja omandi kasutamise vabaduse 

kuritarvitamise probleemile majanduslikult tugevamate poolt ning majanduslikult nõrgemate 

kaitsmise vajadusele.” 24  

 

Lepinguliste suhete “moraliseerumine” tuli Saksa õigusesse tegelikult mitte heade kommete 

klausli, vaid BGB § 242 kaudu, mis sätestab, et lepingut tuleb täita heas usus. See on säte, 

mida Saksa kohtud lõputult sisustavad ja tõlgendavad.25  

 

Ka BGB § 138 (heade kommete vastaste tehingute tühisus) tõlgendamine on kohtute töö. 

"Õigustehing on tühine, kui ta on vastuolus ausalt ja õiglaselt mõtleva inimese 

sündsustundega.“26 Saksakeelsele terminile Sittenwidrigkeit antakse sõnaraamatu kohaselt 

tähendus, mille kohaselt sellega iseloomustatakse tehingut, mis on vastuolus heade 

kommetega ja seetõttu tühine. Häid kombeid on rikutud, kui tehing oma sisult, motiivilt või 

eesmärgilt on vastuolus kõigi erapooletult ja õiglaselt mõtlevate inimeste sündsustundega. 

Heade kommete mõiste muutub ajastu ettekujutustest olenevalt. Otsustamine on alati seotud 

tehingu tegemise ajamomendi olude ja tingimustega. Heade kommete mõiste on tihedas 

seoses kogu õiguselus valitsevate põhimõtetega, muuhulgas heausksusega.27 

 

Heade kommete sisu määratlemisel ei lähtuta Saksamaal üksnes õigusvälistest, 

puhtsotsiaalsetest väärtushinnangutest, vaid kaasatakse kogu õiguskorras valitsevad 

korrapõhimõtted ja väärtusmastaabid. Eriti tähtsaks peetakse seejuures põhiseaduses 

 
23 H.Köhler. Osundatud teos, lk 10. 
24 Samas, lk 10. 
25 K.Zweigert, H.Kötz. Introduction to Comparative Law. Volume I. Oxford 1987, p 155 – 162. 
26 W.F.Ebke, M.W.Finkin. Introduction to German Law. Hague 1996, p 177. 
27 C.Creifelds; H.Kauffmann; H.Weber. Rechtswörterbuch. München 1997, S 1139. 
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sätestatud väärtuste korda. Seega hõlmab Saksa õiguses heade kommete mõiste paljus ka 

seda, mida tähistatakse common-law’s terminiga "avalik kord". 

 

Tehingu heade kommete vastasus  tuleneb koguhinnangust tehingule, pidades silmas tehingu 

sisu ja lisaasjaolusid, tehingu toimeid ning ka asjaosaliste ettekujutusi, ajendeid ja eesmärke. 

Hinnangu andmisel BGB § 138 1.lõike alusel on Saksamaal valitseva arvamuse  järgi oluline 

tehingu tegemise aeg. "Kui tehing oli selle tegemise ajal kõlbelises mõttes kõhklematult 

teostatav, siis ei saa see olukordade või hinnangute muutumise tõttu muutuda heade kommete 

vastaseks. Kui aga olude muutumine viib selleni, et tehing omandab heade kommete vastase 

toime, siis võib lepingust kinnipidamine kujutada endast õiguse lubamatut teostamist.28  

 

Heade kommetega võivad vastuolus olla erinevat liiki tehingud. Heade kommete vastastel 

tehingutel on mitmesuguseid aluseid: nii võib tehing oma objektiivsest sisust lähtudes ja 

taotletavat eesmärki silmas pidades olla vastuolus heade kommetega. Näiteks maja 

bordellipidamiseks rendileandmine, kokkulepe kuriteo toimepanemiseks. Mõnikord võib 

kohus vaid ka osaliselt tehingu tühisust tunnustada. Enamikel juhtudel on õigustehingu sisu 

oma väärtuselt neutraalne, kuid ühenduses teiste asjaoludega rikub keeldu sõlmida heade 

kommete vastaseid tehinguid. Näiteks majanduslikult parema positsiooni ärakasutamine; 

võlgniku majandusvabaduse piiramine (vaikima sundimise kokkulepe); ebaõiglane 

konkurentsikeeld töövõtjatele (mille rikkumise eest on ette nähtud ülikõrge leppetrahv); 

ebakohaselt kõrged laenuintressid; kahjulikud lepingud laenuandja ja võlgniku vahel, mis 

ohustavad teisi võlausaldajaid; koostöö kahe lepingupoole vahel, mis kahjustab kolmandate 

isikute huve; reetmisele kaasaaitamine (s.h altkäemaksu andmise juhtumid);  nn 

"progressiivne" klientide värbamine (lumepalliefekt) ja paljud muud juhtumid.29 

 

Ka Šveitsi (kes kuulub germaani õigusperekonda) võlaõiguse koodeks ("Code of 

Obligatsions") sätestab, et tühisuse aluseks on lepingu sisu vastuolu heade kommetega, kuid 

seda alust kasutatakse Dessemontet’ järgi praktikas suhteliselt harva. Šveitsi õiguses on 

toetust leidnud seisukoht, et seadus ei kiida heaks lepinguid, mis on ühele poolele liiga 

koormavad. Näiteks liiga range konkurentsikeeld, kaubanduspiirangud või lepingus 

sätestatud klausel, millega välistatakse partnerluse lõpetamine teate saatmisega.30 

 

                                                 
28 H.Köhler. Osundatud teos, lk 199 - 200. 
29 C.Creifelds; H.Kauffmann; H.Weber. Osundatud teos, s 1139 - 1140. 
30 F.Dessemontet, T.Ansay. Introduction to Swiss Law. Hague 1995, p 108. 
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Itaalias ja Prantsusmaal on heade kommete vastasuse alus seotud causa doktriiniga, milleks 

Prantsuse õiguses on lubaduse taga olev üldmotiiv.  Prantsusmaal võib leping olla heade 

kommete vastane ka siis, kui selle objekt – lubatud tegu – on keelatud (näiteks lubadus panna 

toime kuritegu teatud tasu eest).  Teise poole lubadus maksta tasu on sel juhul iseenesest 

neutraalne, kuid samuti tühine, kuna selle taga olev causa (motiiv) on keelatud. Zweigert 

leiab, et praktikas on selline liigendamine kunstlik – kui tehingu sisu ja muud asjaolud, 

sealhulgas poolte motiivid, on vastuolus kehtivate normidega, siis on tehing tühine ja 

tegelikult ei olegi vaja rohkem öelda.31 

 

Prantsuse tsiviilkoodeksi § 1108 kohaselt on lepingu kehtivuseks vajalik poolte nõusolek, 

teovõime, objekt ja cause, kusjuures seadus ütleb, et objekt ei tohi olla ebaseaduslik ega 

vastuolus l'ordre publique'iga (avalik kord) ja les bonnes moeurs'iga (head kombed)32 ning 

Prantsuse tsiviilkoodeksi § 6 sätestab, et isikutevaheliste lepingutega ei või rikkuda seadusi, 

mis sätestavad avaliku korra või head kombed33. 

 

Prantsuse õiguses on objekt ebaseaduslik, kui täitmine on ebaseaduslik või vastuolus heade 

kommetega juba sõlmimisel. Pool, kes ei olnud ega pidanud olema teadlik 

ebaseaduslikkusest, ei saa lepingust tulenevat kaitset. Poole vastutus, kes teadis või pidi 

teadma ebaseaduslikkusest, on piiratud lepinguvälise kahju tekitamise normidega või 

eellepingulise vastutusega. On ka seisukoht, et ainult siis saab tehingu kehtetuse aluseks olla 

seadusega või heade kommetega vastuolu, kui mõlemad pooled teadsid või pidid teadma, et 

täitmine on vastuolus eelnimetatutega ja ikkagi ei muutnud oma tegevust legaalseks. Ühest 

küljest oleks mitteteadvale poolele vaja kaitset, teisalt on raske ette kujutada juhtumit, mil 

isik ei pidanud teadma heade kommetega vastuolust. Prantsuse õiguses toetutakse heade 

kommete instituudile mitte ainult siis, kui  lepingu täitmine on heade kommetega vastuolus, 

vaid ka heade kommete vastaste läbirääkimiste toimumise korral – eriti hinna määramisel või 

poolele ebaõiglase eelise andmise korral ning ebaseadusliku cause'i puhul.34 

 
Lisaks lepingu objekti seaduslikkuse nõudele on Prantsuse õiguses olulisel kohal cause (mis 

tähendab üldist motiivi lubaduse taga). Prantsuse tsiviilkoodeksi § 1131 kohaselt on leping 

ilma cause'ita või teeseldud cause'iga või seadusevastase cause'iga kehtetu.35 Marshi kohaselt 

                                                 
31 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 64. 
32 P.D.V. Marsh. Comparative Contract Law. England, France, Germany. Hampshire 1994, p 83. 
33 N.Barry. The French Law of Contract. Oxford 1992, p 129. 
34 A.S.Hartkamp. Towards a European Civil Code. Dortrecht 1994, p 170 – 172. 
35 P.D.V. Marsh. Osundatud teos, lk 95. 
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defineeritakse Prantsuse õiguses seadusevastast cause'i kui seadusega, heade kommetega või 

avaliku korraga vastuolus olevat motiivi. Lepingule hinnangu andmisel, kas lepingu cause on 

vastuolus heade kommetega, on oluline, et sellisel cause’il oleks lepingus oluline kaal.36 

Cause'i instituut on oluline ka Itaalias. 

 
Marshi kohaselt on Prantsuse õiguses heade kommete ja avaliku korra mõisted viimastel 

aastatel üksteisele lähenenud, kuna riik on aina rohkem sekkunud majandussfääri ja 

tarbijakaitsesse.37 Ka Barry rõhutab, et Prantsuse õiguses ei ole headel kommetel täpset 

tähendust ei doktriinina ega õigusdogmaatikas ning ta on vaid osa laiemast avaliku korra 

mõistest.38 

 

Barry järgi eristavad moodsad autorid avaliku korra mõistes  traditsioonilist poliitilist ja 

moraalset sisu ja hilisemat majanduslikku ja sotsiaalset sisu, mis sätestab nõrgema poole 

kaitse. Traditsiooniline poliitiline ja moraalne lähtekoht määrab lepingu eesmärgi ja selle 

cause'i  seadusevastasuse esiteks riigi funktsioneerimise kaitseks, teiseks avaliku teenistuse 

kaitseks, kolmandaks perekonna ühtsuse hoidmiseks ja neljandaks heade kommete 

järgimiseks. Majanduslik ja sotsiaalne avalik kord on seotud tarbijalepingutega, 

rendilepingute piirangutega, kindlustus- ja tööõigusega. Inglise õiguses on selle vasteks äri-, 

tööstus- ja töövabaduse kaitse printsiip.39 

 

Romaani õigusperekonda kuuluvas Hollandis kuuluvad nii lepinguõigus kui lepinguväline 

vastutus võlaõiguse alla ja tehinguid reguleerib tsiviilkoodeks  ("Burgerlijk Wetboek"). 

Hollandi tsiviilkoodeks ei nõua erinevalt Prantsuse tsiviilkoodeksist tehingu kehtivuseks 

cause'i.40 Ka Saksamaal puudub cause'i doktriin – leping on tühine, kui ta sisu või poolte 

motiivid on ebamoraalsed. Inglise õiguses on see-eest oluline vastutasu instituut 

(consideration), mille 16.sajandil tekkinud doktriin on võrreldav cause'i põhimõttega 

Prantsusmaal.41 

 

Hollandi tsiviilkoodeks sätestab, et seadusevastane ja tühine on tehing, mis oma sisult või 

nõutavalt vormilt on vastuolus heade kommete või avaliku korraga. Samuti on koodeksi 

                                                 
36 Samas, lk 99. 
37 Samas, lk 100.  
38 N.Barry. Osundatud teos, lk 129. 
39 Samas, lk 130 – 132. 
40 J.M.J.Chorus. Introduction to Dutch Law. Deventer 1993, p 116. 
41 P.D.V. Marsh. Osundatud teos, lk 103. 
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kohaselt tühised tehingud, kus üks pool on ära kasutatud või ühe poole suhtes on toimunud 

liigkasuvõtmine.42  

 

Hollandi seadus defineerib seadusevastast tegu "kui tegu, mis rikub teise isiku õigusi või on 

vastuolus seadusjärgse kohustusega või on vastuolus heade kommetega või heaoluga, mis on 

ühiskonnas vajalik teise isiku või vara vastu" 43. Hartkamp leiab, et heade kommetega 

vastuolus olevate tehingute puhul on oluline vaadata tehingu nähtavaid tagajärgi ja poolte 

motiive. Näiteks on loetud heade kommete vastaseks müügileping, mis on suunatud 

kolmanda isiku seadusjärgsete õiguste teostamise võimatuks tegemisele. Kui ainult ühe poole 

motiiv oli heade kommete või avaliku korra vastane, siis loetakse leping tühiseks, kui see 

motiiv oli või pidi olema teisele poolele teada. Kui selline motiiv ei olnud teisele poolele 

teada, siis on leping kehtiv. Sisemine taunitav motiiv omab negatiivseid juriidilisi tagajärgi 

vaid siis, kui see on väliselt kindlaks tehtav. Hollandi õiguses tuleb tehingule hinnang anda 

lepingu sõlmimise hetke olukorrast lähtudes, hilisem areng on ebaoluline.44 

 
Hartkamp leiab, et enamik lepinguid, mis on avaliku korra vastased, on ka heade kommete 

vastased. Leping, mida saab täita vaid seadust rikkudes, võib olla heade kommete või avaliku 

korraga vastuolus, kui mõlemad pooled teadsid või pidid teadma, et lepingu täitmine võib 

viia seaduserikkumiseni. Hollandi tsiviilkoodeksi kohaselt on  leping, mis tekitab kohustuse 

teha midagi seadusevastast, alati tühine. Hollandi õigus erineb Prantsuse õigusest selles, et 

Hollandi õiguses on tehing tühine automaatselt, Prantsuse õigus nõuab ka tühisuse 

kohtulikku tunnistamist.45 

 

Põhjamaade õiguskordade sarnasus tuleneb asjaolust, et poliitilised ja kultuurilised sidemed 

Skandinaaviamaade vahel on alati olnud tihedad. Ajalooliselt põhinevad kõik Põhjamaade 

seadused vanal Saksa õigusel. Lepinguõiguse seisukohalt on oluline Põhjamaade  koostöös 

vastu võetud “Lepinguõiguse ja teiste asjaõiguse ja võlaõiguse õigustoimingute seadus”, mis 

jõustus Rootsis, Taanis ja Norras 1915 – 1918 ja Soomes 1929. Lepinguteseadus fokuseerub 

teemadele nagu lepingu sõlmimine, esindus ja õigustoimingute kehtetus ning annab 

seadusliku kaitse ärisuhetes nõutavale hea usu põhimõttele. Näiteks Lepinguteseaduse § 36 

(muudetud Taanis ja Rootsis 1975-76) kohaselt võib kohus muuta või tunnistada kehtetuks 

                                                 
42 J.M.J.Chorus. Osundatud teos, lk 115. 
43 Samas, lk 83. 
44 A.S.Hartkamp, M.M.M.Tillema. Contract Law in Netherlands. Hague 1995, p 83. 
45 Samas, lk 84 - 86. 
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lepingu, mis lepingulisi asjaolusid arvestades on ebaõiglane.46 Käesoleva töö seisukohalt ei 

ole nimetatud seadus oluline, kuna ei sisalda heade kommete järgimise nõuet. 

 

Kuigi erinevalt Saksa, Šveitsi või Hollandi tsiviilkoodeksitest ei ole Soomes seaduses normi, 

mis sätestaks heade kommete vastaste tehingute tühisuse, kohaldavad Soome kohtud seda kui 

üht õiguse üldprintsiipi. Samal ajal on Soomes palju eriseadusi, milles on viide heade 

kommete, hea äritava või muu tava järgimise kohustusele, kuid enamik nendest normidest 

sätestab heade kommete järgimatajätmise tagajärjena muu sanktsiooni kui tehingu tühisuse.47 

 
Heade kommete mõiste iseenesest on Soome õiguses olemas - hyvää tava. Soome 

õiguses tunnustatakse põhimõtet, et kui seadus sätestab, et õigustoiming on keelatud ja 

tagajärjeks on kehtetus, siis ta seda ka on. Juhul, kui konkreetset seadusesätet ei ole,  

peab kohus otsustama, kas see tehing on heade kommete vastane. “Hyvan tavan 

vastaisus” ongi üldmõiste, mille tõlgendamine on jäetud kohtute pädevusse.  

 

Ari Saarnilehto on kirjutanud, et viide heade kommete vastasusele võib mõnikord sisaldada 

ka täpsemat viidet, milliseid kombeid silmas peetakse, näiteks erinevate erialade tavasid ja 

praktikat. Samas ei pea ta täpsustava viite olemasolu oluliseks, kuna kohus peab otsuse 

tegemisel niikuinii arvesse võtma konkreetse juhtumi asjaolusid, sealhulgas siis ka 

konkreetse ala nõudmisi.48 Kuna iga moraalivastast tegu ei loeta heade kommete 

vastaseks, siis iga moraalivastane tegu ei too kaasa tehingu tühisust. Tehingu tühiseks 

tunnistamiseks piisab sellest, et kohtunik peab seda moraalselt sobimatuks. Kuna 

erinevatel ühiskonnakihtidel võivad olla erinevad arusaamad aust, mille rikkumine on 

hea kombe vastane, siis ei ole tähtsust, kas asjaosaline ise mõistab teo vastuolu heade 

kommetega.  

 

Soomes saab heade kommete vastasusele tehingu tühisuse alusena toetuda vaid siis, kui 

selline heade kommete vastasus on mõjutanud tehingu sisu. Heade kommete vastane tehing 

on tavaliselt  parandamatu, välja arvatud, kui heade kommete vastasust tingivad asjaolud 

hiljem ära langevad.49 

 

                                                 
46 K.Zweigert, H.Kötz.  Osundatud teos. Volume I, lk 292 – 293. 
47 T.Ämmälä. Pääsykoekirja 1. Turku 1994, s 19. 
48 Samas, lk 11. 
49 Samas, lk 299 – 300. 
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Ari Saarnilehto asub seisukohale, et heade kommete põhimõtte eristamine teistest ebaõiglust 

käsitlevatest sätetest võib olla väga keeruline. Tihti tundub heade kommete järgimise 

kohustus eeldavat enam vähem sama, kui õigluse põhimõtte järgimine. Seega on heade 

kommete järgimise põhimõtte eristamine eriti keeruline õigluse põhimõtte eristamisest. Kuna 

mitte kõigis seadustes ei ole ebaõiglus ja heade kommete vastasus ühendatud, siis on olemas 

nii heade kommete vastaseid kui ka ebaõiglasi tingimusi ning mõlemad on keelatud.50  

 

Soome õiguses on heade kommete põhimõtet seostatud ka lojaalsuspõhimõttega, mis 

tähendab muuhulgas, et lepingupool peab arvestama teise lepingupoole huvidega - enamasti 

on väärinfo andmine ja valemulje loomine eraldi seadusega keelatud, samas kui teabe 

andmata jätmine võib olla heade kommete vastane.51 

 

Ari Saarnilehto leiab, et harva viidatakse heade kommete vastasusele rõhudes sellele 

põhimõttele endale, vaid pigem toetutakse OikTL sätetele või seadusevastasuse sättele. 

Saarnilehto sõnade kohaselt ei toetutud 1990.aastatel Soomes enam hagides tehingu tühisuse 

tunnustamiseks heade kommete vastasusele. Üheks põhjuseks on kindlasti see, et lisandunud 

on muid konkreetsemaid seadusesätteid, mis samuti reguleerivad häid kombeid. Samuti 

asjaolu, et heade kommete vastasuse tõendamist peetakse liiga raskeks ja vähemalt 

alternatiivselt viidatakse ka mõnele konkreetsemale tehingu tühistamise alusele.52 

 

OikTL-is ei ole selle vastuvõtmisest 1929.aastal olnud häid kombeid puudutavat sätet. 

Ilmselt oli  ja on põhjuseks instituudi ebamäärasus. Põhjuseks on peetud ka seda, et kuna 

alati ei loeta Soomes seaduses heade kommete vastaseid tehinguid tühisteks, siis tekiks 

üldsätte puhul küsimus sellest, kas teatud heade kommete vastaseid tehinguid võib lugeda 

kehtivaks. Tegelikult tuleb see iga juhtumi puhul eraldi otsustada. Seega on üheks üldsätte 

puudumist õigustavaks asjaoluks 1990-ndatel loetud seda, et kui oleks üldsäte, mis sätetakse 

selliste tehingute tühisuse, siis piirataks sellega nö lepitamisvõimalust 

(soveltamiskelpoisuus).53 Soomes on asutud seisukohale, et kui tehingut on võimalik 

tühistada muul alusel kui heade kommete vastasus, siis tuleks kasutada muud alust ja 

võimaldada seega pooltele kokkuleppevõimalus.  

 

 
50 Samas, lk 12 – 13. 
51 Samas, lk 13. 
52 Samas, lk 20. 
53 Samas, lk 20 – 21. 
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Osa tehinguid, kuigi seaduses neid ei loetleta, on Soomes alati  heade kommete vastased ja 

tühised. Sellised on kokkulepped, millega kohustutakse tegema midagi seadusevastast 

(näiteks  kuriteo eest lubatud tasu ei pea maksma); lubadused tegutseda vastuolus oma 

vaadete ja kutsumusega (lubadus elada abiellumata või vahetada usku); rahalise tasu 

lubamine selle eest, mida moraalse käsitluse järgi ei tehta raha eest (aunimetuse või aumärgi 

andmine hüvituse eest); lubadused teha tehing, mis rikub ühist heaolu.54 Tihti peetakse  

heade kommete vastaseks ka isikuvabadust liigselt piiravaid lepinguid.55 Soomes võib tehing 

olla kehtetu tervikuna või vaid selles sisalduv heade kommetega vastuolus olev tingimus 

ning seda olenevalt sellest, kas ilma konkreetse tingimuseta oleks pooltel veel huvi lepingu 

kehtivuse suhtes.56  

 
Taani koodeks ("Danish Code") võeti vastu 1683. aastal ja näeb ette, et lepinguid, mis ei ole 

vastuolus seaduse ega heade kommetega, tuleb täita nendes sisalduvate tingimuste järgi. 

Niisiis on ka Taanis heade kommete vastased lepingud tühised, kuid seadus annab erinevalt 

teistest riikidest selle keelu mitte negatiivse lausekonstruktsiooniga, vaid positiivse 

lauseehitusega normiga. Taanis ei ole ühtset tsiviilseadustikku, kuid 1917. aastal võeti vastu 

lepinguseadus ("The Danish Contract Act"). Taani lepinguõigus ei nõua lepingu kehtivuseks 

ei vastutasu ega cause'i olemasolu.57 Lisaks heade kommete vastasusele on Taanis lepingu 

kehtetuse aluseks ka liigkasuvõtmine, sobimatu mõjutamine ning ebaõiglus. Leping on 

kehtetu, kui teine pool teadis või pidi teadma eelnimetatud asjaoludest, samas teise poole 

heausksus välistab lepingu kehtetuse.58 

 

Vene Föderatsiooni tsiviilkoodeksi kohaselt on kehtetud tehingud, mille sisu ei vasta 

seadusele. Lisaks tehingu kehtetust reguleerivatele tsiviilkoodeksi sätetele on koodeksis ka 

üldnorm, mille kohaselt seaduse või muude normidega vastuolus olevad tehingud on tühised 

(§ 168).59  

 

Vene tsiviilõigus eristab vaieldavaid ja tühiseid tehinguid. Tehing on tühine, kui see on 

vastuolus ordre public reeglitega, vaieldav aga siis, kui tehinguga rikutakse konkreetse 

üksikisiku huve. Hagi tühise tehingu tühisuse tunnustamiseks võib kohtusse esitada iga isik, 

                                                 
54 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo. Suomen siviilioikeuden oppikirja. Helsinki 1959, s 300 – 301. 
55 T.Ämmälä (1994), lk 22. 
56 Soomes leitakse, et kuna seaduse ja heade kommete vastastele tehingutele ei anta õiguskaitset, siis jääb 
selliste tehingute tühisuse puhul erinevalt vaieldavatest tehingutest ära küsimus restitutsioonist. 
57 R.Nielsen. Contract Law in Denmark. Hague 1997, p 79. 
58 Samas, lk 97. 
59 V.Orlov. Venäjän sopimusoikeus. Helsinki 2001, s 323  - 324. 
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kelle õigused sellise tehinguga rikutud on, mitte ainult tehingu osapooled, sest tühine tehing 

on kehtetu ka kohtuotsuseta.60 

 

Vene Föderatsiooni tsiviilkoodeksi § 169 sätestab lisaks, et tehing on tühine, kui see on 

ilmselgelt tehtud õiguskorra ja moraali põhimõtete vastase eesmärgiga. Selle sätte 

kohaldamisel arvestatakse nii seaduses otseselt sätestatud norme, kui ka õiguskorra 

põhiprintsiipe – tehingud peavad olema tehtud konkreetsel maal valitseva õiguskorra järgi ja 

selle keelde arvestades. Vene tsiviilõiguses on tehingu õiguskorra ja moraali põhimõtete 

vastaseks tunnistamisel oluline, et tehingu eesmärk on nii moraali kui seadusega vastuolus. 

Orlovi kohaselt on sellised tehingud tühised, kuna rikutakse jämedalt imperatiivseid seaduse 

nõudeid ja on enamasti suunatud ühiskonna vastu ja ohustavad riiki: näiteks teatud 

strateegiliste (riigi monopoli all olevate) kaupade eksport riigist välja; valuutaseaduste 

rikkumine; relvade ja laskemoona lubamatu müük jne.61  

 

Moraalivastasteks tehinguteks on Vene tsiviilõiguses ka selliseid tehinguid, mis on vastuolus 

ühiskonnas üldiselt aktsepteeritud ja ühiskonna aluse moodustavate moraalireeglitega. 

Näiteks tehingud, mis on tehtud pettuse, sunni, ähvarduse ja teise poole esindaja pahatahtliku 

mõju all või raskete asjaolude ärakasutamisel; kuid  nagu enamikus teisteski riikides, on ka 

Vene Föderatsiooni tsiviilkoodeksis eelnimetatud vaieldavad tehingud eraldi reguleeritud.  

 

Sõnaselget üldsätet, et heade kommete vastased tehingud oleksid tühised, Vene 

Föderatsiooni tsiviilkoodeksis ei ole. Ka ei toetuta Venemaal tehingute tühisuse tuvastamisel 

heade kommete vastasusele nagu lääne ühiskondades, sest tsiviilkoodeksi §-i 169 

kohaldatakse pigem tehingute puhul, mis on ka otseselt ja imperatiivselt seadusega keelatud. 

 

Anglo-Ameerika õiguses tuleb selleks, et tuvastada, mida seal peetakse heade kommete 

vastaseks, uurida kohtulahendeid. Inglise keeles kasutatakse kas ladinakeelset väljendit 

contra bonos mores või ingliskeelset terminit against good morals. Ingliskeelses 

õiguskirjanduses kasutatakse valdavalt laiemat mõistet public policy, millega viidatakse 

käitumisele, mis solvab keskmise inimese tundlikkust ja üldiselt aktsepteeritud 

käitumisstandardeid. Public policy on üldmõiste, mis sisaldab endas ka moraalivastasuse ehk 

vastuolu heade kommetega. 

 

                                                 
60 Samas, lk 326 – 327. 
61 Samas, lk 229 – 330. 
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Inglise-saksa sõnaraamat annab ingliskeelsele väljendile contrary to (against) public policy 

tõlkena vasteks saksakeelse gegen die Guten Sitten, sittenwidrig, mis tähendab aga otseselt 

vastuolu heade kommetega, mitte avaliku korraga.62 Ingliskeelses kirjanduses tulebki heade 

kommete instituudile pikema seletuse leidmiseks vastust otsida märksõna  public policy alt.  

 

Pollocki ja Winfiledi kohaselt tehakse USA-s vahet seadusevastastel, heade kommete 

vastastel ja avaliku korra vastastel lepingutel. USA-s loetakse heade kommete vastaseks, kui 

mõistlik (keskmine) inimene peaks lepingu kehtivust ebanormaalseks (Saksa vasteks sellisele 

definitsioonile on “õiglase inimese sündsustundega vastuolus olev leping”). 

 

Avaliku korra vastaseid tehinguid on väga erinevat tüüpi. USA lepinguõiguses on õigusakt 

"The Restatement (Second) of Contracts", mis sätestab, et lubadus on jõustamatu, kui selle 

tingimused või lubadus ise on vastuolus avaliku korraga ja see vastuolu kaalub üles lepingu 

jõustamise huvi. Nimetatud akti §-d 178-199 reguleerivad lepinguid, mis on vastuolus 

avaliku korraga. Siia alla kuuluvad järgmised lepingud:  

- kaubandust piiravad lepingud;  

- perekonnasuhteid kahjustavad lepingud;  

- lubadus panna toime kuritegu; 

- lubadus rikkuda lepingulist kohustust (fiduciary duty); 

- lubadus häirida teiste isikute vahel sõlmitud lepingu täitmist; 

- lepingutingimused,  millega   välistatakse   vastutus   tahtlikult,   ettevaatamatusest   

või  hooletusest põhjustatud kahju eest;  

- tingimused, mis vabastavad poole lepingu täitmatajätmise õiguslikest tagajärgedest.63 

 

Ka Inglise õiguses leitakse, et lepingud, mida seadus peab mittelubatavaks, erinevad ajast 

aega ja peegeldavad sotsiaalseid seisukohti ja majanduslikke tingimusi. Avaliku korra 

mõistet iseloomustab paindlikkus, mis aga soodustab ebakindlust ja laseb oma äärmuses 

kohtul tühistada iga lepingu, mille kohtunikud hukka mõistavad. Inglased nimetavad heade 

kommete instituuti ""taltsutamatuks hobuseks" (unruly horse), mida hea mees sadulas suudab 

kontrolli all hoida."64 Pretsedendi loomisest püütakse Inglismaal tänapäeval hoiduda, sest 

tähtsamaid uusi valdkondi reguleerib parlament seadustega. Näiteks rassiline 

diskrimineerimine on pigem poliitiline probleem ja reeglid jäetakse seadusandluse luua. 

                                                 
62 Beseler / Jacobs-Wüstefeld. Law Dictionary. English Germany. Berlin 1986, p 1341. 
63 S.Macaulay. Contracts: Law in Action. Virginia 1995, p 440 – 441. 
64 G.H.Treitel. An Outline of the Law of Contract. London 1979, p 163. 
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Inglise õigusteadlane Downes teeb vahet kahel põhjusel, mil riigi sekkumise aluseks on 

vastuolu avaliku korraga. Esmalt, kui on olemas avalik huvi, mis on ülem ja tähtsam poolte 

huvist, ja teiseks, kui leping on pooltele ebaõiglane.65 

Downes toob välja järgmised avaliku korraga vastuolus olevate lepingute grupid: 

- kokkulepe panna toime kuritegu või muu õigusvastane tegu (civil wrong); 

- õigusemõistmist  kahjustav leping. Näiteks lubadus anda valetunnistus või lubadus 

võtta süüdistus tagasi. Arbitraažiklauslid on jõustatavad, kuid lepingud, mis 

välistavad kohtujurisdiktsiooni, on tühised; 

- lepingud, mis kahjustavad perekonda. Tühised on lepingud, millega üks pool 

muretseb teisele tasu eest abikaasa; abielu piiravad lepingud; enne abielu või abielu 

ajal tehtud lahutusleping (vahetult enne lahkuminekut või pärast lahkuminemist 

sõlmitud leping on kehtiv); 

- lepingud, mis kahjustavad seksuaalmoraali. Näiteks lubadus meelitada kedagi 

abieluvälisele suhtele, on jõustamatu; 

- lepingud, mis kahjustavad välissuhteid. Tühised on tehingud, millega lubatakse teha 

ebaseaduslik tegu välisriigi vastu ja kauplemine vaenlasega; 

- avalik korruptsioon. Eriti on heade kommetega vastuolus konkursi korras täidetavate 

ametikohtade ja auastmete müük. 

Lisaks on mõnikord tühised lepingud, mis sisaldavad kaubanduspiiranguid.66 

 

Nii USA kui Inglise õiguskirjanduses loetakse avaliku korra vastasteks lepingud, mis 

kahjustavad perekonnasuhteid ning kokkulepped panna toime kuritegu. Erinevalt USA-st on  

Inglismaal nimetatud avaliku korra vastaste lepingutena ka selliseid, mis kahjustavad 

õigusemõistmist, välissuhteid ja soodustavad korruptsiooni. USA-s on avaliku korraga 

vastuolu all rohkem rõhutatud vastutust välistavaid ja piiravaid lepingutingimusi ning 

lubadusi  rikkuda lepingulist kohustust või häirida teiste isikute vahel sõlmitud  lepingute 

täitmist. Toodud loeteludest nähtub veelkord, et USA ja Inglise õiguses loetakse avaliku 

korra vastaseks ka lepingud, mida kontinendil nimetatakse heade kommete vastasteks.  

 

Inglismaal põhineb avaliku korra doktriin väga rangelt pretsedentidele ja Atiyahi sõnul 

puudub kohtunikul õigus oma suva kohaselt midagi lisaks avaliku korra vastaseks lugeda, 

kuigi sel juhul jääb selgusetuks, kuidas tekivad uued pretsedendid. Seega ainult siis, kui 

 
65 T.A.Downes. A Textbook on Contract. London 1995, p 164. 
66 Samas, lk 188 – 189. 
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leping mahub mõnda juba väljatöötatud avaliku korra vastasesse kategooriasse, võivad 

kohtunikud seda oma otsuses korrata. Atiyah peab vähetõenäoliseks, et Inglise kohtud 

võiksid veel uusi kategooriaid luua, kuigi olemasolevaid võib laiendada analoogia 

kohaldamise kaudu.67 

 

Kuna Šoti õigus on mõjutatud Rooma õigusest, siis on Šoti õigusel erisused Inglise õigusest. 

Erisused Inglise õigusega tulenevad ka sellest, et Šoti oli iseseisev maa, presbüterlikul kirikul 

olid tihedad sidemed Lääne-Euroopa kalvinismiga ja selle tulemusel õppisid juristid 

sajandeid Prantsusmaal ja Hollandis.68 

 

Gloag jagab Šoti õiguses lepingu tühisuse aluseks oleva  seadusevastasuse kolmeks. Esiteks 

lepingud, milles poolte eesmärk on kindlustada tagajärg, mis on kas kriminaalne või üldiselt 

tunnistatud heade kommete vastaseks (ebamoraalseks). Näiteks leping, millega nähakse ette 

kuriteo toimepanemine. Teiseks, kui selline leping on keelatud spetsiaalse positiivse sättega, 

ükskõik kas tulenevalt pretsedendiõigusest või seadusest, ning kolmandaks, kui mingi 

lepinguline tegutsemisviis on keelatud. Ebaseaduslikkuse tagajärjeks on, olenemata sellest, 

millisesse eelnimetatud kategooriasse leping kuulub,  lepingu tühisus ja jõustamatus ning 

poolel ei ole õigust nõuda kahju teiselt poolelt, kes lepingut ei täitnud.  

 

Heade kommete vastaste lepingute puhul kehtivad Šoti õiguses printsiibid in turpi causa 

melior est conditio defendentis  ja ex turpi causa non oritur actio,  mille kohaselt, kui ka 

leping on täidetud, ei ole kuulu nendest lepingutest tulenevad vaidlused kohtu poolt 

läbivaatamisele. Isik, kes on seeläbi kasu saanud, võib selle üldjuhul endale jätta. Kuid sellest 

üldreeglist, et kohus ei sekku, on erandid, millest allpool.69 

  

Lepingud, mis on Šotimaal seadusevastased common-law järgi, võib tinglikult jagada 

lepinguteks, mis on taunitavad moraalse sisu poolest ja mis on vastuolus avaliku korraga. 

Moraalselt aktsepteerimatud on lepingud, millega lubatakse panna toime kuritegu, petta 

kolmandat isikut  ja mis puudutavad seksuaalmoraali. See reegel kohaldub kaugemale kui 

lepingutele, mille otsene eesmärk on kuritegu, pettus või moraalivastane tegu, ja rakendub ka 

juhtudele, millega soodustatakse kuritegelikkust või moraalivastasust. Meie mõistes on siin 

tegu heade kommete vastaste lepingutega. Šotimaal on viimasel ajal leitud, et heade 
 

67 P.S.Atiyah. An Introduction to the Law of Contract. Oxford 1995, p 183 – 184. 
68 F.Wieaker. A History of Private Law in Europe with particular Reference to Germany. Oxford 1995, p 
394. 
69 W.M.Gloag; R.C.Henderson. Introduction to the Law of Scotland. Edinburgh 1987, p 99 – 100. 
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kommete instituuti tuleks kohaldada vaid siis, kui on olemas pretsedent või on  tegu puhta 

analoogia kohaldamisega.70 

 

Avaliku korraga vastuolus olevatena käsitatakse lepinguid, mis sekkuvad riigi 

välispoliitikasse (lepingud vaenlase riigiga). Jõustamatud on ka lepingud, millega rikutakse 

sõbraliku võõrriigi seadusi. Avaliku korraga vastuolus ja ebaseaduslikud on lepingud, mis on 

sõlmitud salakaubaveoks; avaliku teenistuja või riigi esindusorgani liikme tegevusse 

sekkumiseks; teatud tarbekaupade müügi seadusjärgsetest piirangutest või regulatsioonist 

kõrvalehoidmiseks; informatsiooni summutamiseks, mis võiks viia kuriteos 

süüdimõistmiseni.71 

 

Üldreegel on, et lepingud, mis ebaõiglaselt piiravad isikuvabadust, on tühised, sest nad on 

inimesele rõhuvad. Kuid teatud juhtudel on sellised tingimused kehtivad. Aluseks võetakse 

nii lepingu mõistlikkus poolte suhtes kui ka selle sobivus avaliku huviga. Kohus peab tegema 

kindlaks, mida piirang kaitseb ja kas ta on selleks kohane. Ka kitsendustel peavad sarnaselt 

Inglise õigusele olema kas ajalised või piirkondlikud piirid. Mis puutub kohtu tegevusse, siis 

kui piirang on liiga lai, siis ei jõusta kohus seda kitsamalt. Kuid, kui on kaks piirangut, 

millest üks on mõistlik ja teine rõhuv ja need piirangud on eraldatavad, siis võidakse leping 

jagada ja mõistlik tingimus jõustada.72 Seega Šoti õiguses tunnistatakse lepingu jagamist, 

kuid on oluline, et lepingu mõte säiliks ka ilma seadusevastase osata.  

 

Hoolimata, milliseid aspekte heade kommete mõiste avamisel erinevates õiguskordades 

kasutatakse, teeb lõpliku otsuse, kas tehing on heade kommete vastane, ikkagi kohtunik. 

Viidates Otto Brusiinile, väidab Soome õigusteadlane A.Aarnio, et õigusnormid 

moodustavad vaid osa suuremast normistruktuurist – nad on osa sotsiaalsete normide 

süsteemist. Õigusnormid tekivad sotsiaalsest tegelikkusest ajaloolise protsessi käigus. See 

tähendab, et iga maa õigusnormide mõistmiseks peab teadma selle ühiskonna poliitilist ja 

majanduslikku struktuuri, eriti ajaloolisest aspektist. See on oluline, kuna õigussüsteemi taga 

olevad eesmärgid on sotsiaalse tegelikkuse ajaloolise arengu tulemus. Kohtunik ise on samuti 

ühiskonna liige ja tal on konkreetsed väärtushinnangud, mis määravad ära tema otsuste 

vastavuse õigusnormide taga olevatele eesmärkidele. Oma ühiskondliku tagapõhja tõttu ei 

saa kohtunik teha otsuseid, mis oleksid risti vastupidised kehtiva süsteemiga. Juhul kui ta 

 
70 Samas, lk 102 – 103. 
71 Samas, lk 103. 
72 Samas, lk 103 – 104. 
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hülgaks õigussüsteemi poolt kindlaks määratud väärtused, siis ta ei rakendaks ühiskonna 

poolt arusaadavat ja vastuvõetavat õigust. Seega kohtuniku väärtusotsustus on sotsiaalne 

(ühiskonna) otsus ning iga maa kohtunik seisab selle maa kehtiva süsteemi eest, mitte selle 

vastu.73 

 

Eesti õiguses on TsÜS § 86 kohaselt heade kommete või avaliku korraga vastuolus olev 

tehing tühine. Vana TsÜS § 66 kohaselt oli tühine tehing, mis oli vastuolus põhiseadusliku 

korra või heade kommetega. Teise maailmasõja eelses Eesti Vabariigis olid lepingute 

moraalivastasuse tagajärjed sätestatud Balti Eraseaduses. Balti Eraseaduse artikkel 3214 

alusel oli "iga midagi seadusevastast, ebamoraalset või autut määritlev leping 

mittekohustuslik". Õigustoimingu esemeks ei võinud olla lubamatud ja ebasündsad teod, mis 

oma olemuselt ja eesmärgilt olid religiooni, seaduste ja heade kommete vastased või taotlesid 

seadustest möödahiilimist.74 

 

Eesti Vabariigi tsiviilseadustiku 1940. aasta eelnõu § 1300 järgi ei olnud seaduse, avaliku 

korra või heade kommete vastased või seadusest möödahiilimisele sihitud sooritused lepingu 

esemeks viimase kehtetuse ähvardusel. Eelnõu §-s 190 oli  sätestatud, et õigustoimingus 

sisalduv tingimus, mis on seaduse, avaliku korra või heade kommete vastane, tühistab kõik 

temast olenevad toimingumäärangud, kui seaduse järgi ei tühistu seetõttu kogu toiming.75 

 

Eesti NSV tsiviilkoodeksi § 52  luges kehtetuks riigi ja ühiskonna huvide vastase eesmärgiga 

teostatud tehingu. Sellise tehingu kehtetuks tunnistamiseks oli nõutav tehingu teatav 

sihipärasus ja poolte subjektiivne suhtumine tehingusse. Tehingu sihipärasus tähendas selle 

mittevastavust nõukogude riigi- ja ühiskondliku korra printsiipidega, millega pidi kaasnema 

ühe või mõlema poole tahtlus.76 Kuigi TsK ei maini heade kommete vastaste tehingute 

tühisust expressis verbis, siis nõukogude riigi- ja ühiskondliku korra printsiipide vastaseks 

võis ilmselt lugeda ka teatud heade kommete vastased tehingud. 

 

Kontinentaal-Euroopa õigussüsteemis on vahetegemine avaliku korra ja heade kommete 

vahel mõisteliselt veidi selgem kui common-law's, kus head kombed on vaid osa avalikust 

korrast. Mõistet good morals kasutatakse common law's  palju kitsamas tähenduses kui 

kontinendil. Mõiste good morals kuulub common law’s  kohaldamisele reeglina vaid 
                                                 
73 A.Aarnio. On the role played by social values in jurisprudence. Helsinki, p 35 – 36. 
74 A.Brandt. Mõnda ebamoraalsete lepingute tagajärgedest. Õigus 1930 / 6, lk 247 – 253. 
75 Tsiviilseadustik. Eelnōu. Tallinn, 1940. Tartu, 1992. 
76 J.Ananjeva; P.Kask; E.Laasik. ENSV Tsiviilkoodeks. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 1969, lk 70-71. 
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perekonnaelu ja abielu puudutavate tehingute puhul. Kui Kontinentaal-Euroopas loetakse 

heade kommetega vastuolus olevaks ka liigkasuvõtmist, isiku- ja äritegevusevabaduse 

ülemäärast piiramist, siis common law’s loetakse selliseid piiranguid avaliku korra vastaseks 

laiemalt. 

 

Enamike käsitletud riikide seadustes on generaalklausel, mille kohaselt on heade kommete 

vastased tehingud tühised. Erandiks on Soome, kuid kuna ka Soomes tunnustatakse õiguse 

üldpõhimõtet, mille kohaselt on heade kommete vastased tehingud tühised, siis järelikult 

järgitakse lepingute sõlmimisel ka seal häid kombeid. Sarnaseks jooneks erinevate riikide 

õiguskordades on ka see, et üldjuhul sisustab heade kommete mõistet kohus ja seda nii 

pretsedendiõigusega maades kui seaduseõigusega maades. Heade kommete mõiste sisu on 

dünaamiline ja muutub olenevalt riigi elanikkonna mõtteviisist ja suhtumisest kas kiiremini 

või aeglasemalt, kuid igal juhul muutub. 

 

Õigusteoreetiliselt on ühtedes õiguskordades lepingu heade kommete vastasuse 

kindlakstegemisel oluline, kas tehingu causa (lubaduse taga olev motiiv) ja lepingu objekt  

on heade kommetega kooskõlas. Causa vastavus heade kommetega on oluline näiteks 

Prantsusmaal. Saksamaal, Hollandis, Soomes ja Eestis causa’l eraldi tähendust ei ole. 

Nendes maades on heade kommetega vastuolus olev tehing tühine. 

 

Eesti on tsiviilseadusandluse loomisel põhiliseks eeskujuks võtnud Saksamaa. Ka tehingute 

kehtivuse regulatsioon on mõjutatud BGB-st. Eestis on lähtutud üldsätte kehtestamise 

põhimõttest, mille tõlgendamise ja sisustamise õigus on jäetud kohtutele. Nagu näitab Eesti 

kohtupraktika, ei ole headele kommetele toetuvaid tehingute tühisust tunnustavaid 

kohtuotsuseid eriti palju, pigem on kohtud rõhutanud lepinguvabadust ning seda, et kui on 

erisäte, siis tuleb lähtuda erisättest ning heade kommete instituut ei ole alternatiivselt 

kohaldatav. Heade kommete instituuti on kohaldatud lepingutele, mis on olnud vastuolus 

ühiskonna õiglustundega, kuid mille tühisuse tunnustamiseks on erialused siiani puudunud.  

Näiteks kuni 1.01.2004, millal jõustus uus pankrotiseadus, võimaldas senikehtinud 

pankrotiseadus võita tagasi vaid võlgniku tehtud tehingute alusel võlgniku omandist välja 

läinud vara, mitte aga tunnistada kehtetuks tehinguid, mille alusel võlgniku omandist vara 

välja ei läinud, kuid mis samuti kahjustasid teiste võlausaldajate huve. Selliste tehingute 

puhul kohaldasid kohtud vajadusel vana TsÜS § 66 lg 1 üldklauslit ning juhul, kui selline 

tehing kahjustas teiste võlausaldajate huve, toetuti tehingu tühisuse tunnustamisel selle 

vastuolule heade kommetega. Tuleb asuda seisukohale, et heade kommete instituudi 
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sätestamine üldklauslina juhuks, kui õiglus- ja sündsustunne ütleb, et tehing ei tohiks kehtida, 

on vajalik ja Eesti on valinud õige tee sellise sätte kehtestamisega.  

 

Eesti õiguskorras on eristatud heade kommete ja avaliku korra mõisteid (kuni 01.07.2002 

põhiseaduslik kord), kuid sanktsiooniks nii juhul, kui tehing on vastuolus heade kommetega, 

kui juhul, kui tehing on vastuolus avaliku korraga, on TsÜS § 86 kohaselt tehingu tühisus. 

Vahetegu heade kommete vastasuse ja avaliku korra vastasuse vahel võib muutuda oluliseks 

rahvusvahelise eraõiguse kontekstis. REÕS § 7 kohaselt ei kohaldata välisriigi õigust, kui 

selle kohaldamine viiks tulemuseni, mis on ilmselgelt vastuolus Eesti õiguse oluliste 

põhimõtetega (avaliku korraga). REÕS sõnastuse kohaselt tähendab avalik kord Eesti õiguse 

olulisi põhimõtteid, mille all tuleb mõista nii kirjutatud kui kirjutamata põhimõtteid. Heade 

kommete instituuti kohaldatakse ühiskonnas aktsepteeritud väärtuste kaitseks kui puudub 

erinorm. Autor leiab, et Eesti õiguse olulised põhimõtted kattuvad põhimõtetega, mis 

kujutavad endast ühiskonnas aktsepteeritud väärtusi, mida kaitstakse läbi heade kommete 

instituudi. Eeltoodu muudab aga suhteliselt keeruliseks vaheteo heade kommete mõiste ja 

avaliku korra mõiste vahel Eesti õiguskorras. Pigem tuleks lähtuda seisukohast, et avaliku 

korra vastasus on täiendav argument, kuid põhimõtteliselt tehingud, mida loetakse avaliku 

korra vastaseks, on ka heade kommete vastased. Sisulist vajadust kahe mõiste – „head 

kombed” ja „avalik kord” järgi ei ole, kuna heade kommete vastaseks peetakse Eestis ka 

tehinguid, mis common law’s kuuluvad avaliku korra vastaste tehingute hulka. Ebavajalikku 

segadust tekitab vaid REÕS-is „avaliku korra” mõiste kasutamine, kuna REÕS-i selgitavas 

väljaandes on leitud, et „avaliku korra mõistet on võimalik rakendada vastuolu korral hea usu 

ja heade kommetega või põhiseaduslike printsiipidega”77. Põhimõtteliselt kattuvad Eestis 

heade kommete ja avaliku korra mõiste ning dubleerimine on sisuliselt ebavajalik. Töös on 

käsitletud heade kommete vastaseid tehinguid lähtudes eeldusest, et üldjuhul sisaldub avaliku 

korra vastasus heade kommete vastasuses.  

 

1.2 Heade kommetega vastuolu seos lepinguvabaduse ja teiste tsiviilõiguse 

üldpõhimõtetega 

 

Tänase lepinguõiguse juured on loomufilosoofias, mille esindajateks olid Hugo Grotius 

(1583-1645) ja Samuel Pufendorf (1632-1694). Ratsionalistlikus loomuõiguses oli keskne 

indiviid – rõhutati vaba ja mõistliku tahte jõudu luua õigust, olenemata sisust ja vormist. 

                                                 
77 I.Nurmela jt. Rahvusvaheline eraõigus. Tallinn 2003, lk 41. 
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Hugo Grotiuse ja Samuel Pufendorfi ajal arenes individualism ja iga isik võis vabalt 

otsustada oma tegemiste üle ning ühiskond võis sekkuda vaid juhul, kui isik oma kohustusi 

vabatahtlikult ei täitnud.78  

 

Erinevalt feodalismist tõmmati 17.sajandil selge piir riigi ja ühiskonna vahele. 

Lepinguõiguses tähendas see, et riigil ei olnud õigust sekkuda poolte vabal tahtel sõlmitud 

lepingu sisusse. Riik sekkus alles siis, kui pool lepingut ei täitnud. Eelduseks lepingu täitmise 

nõudmisele oli vaid see, et leping oli sõlmitud mõlema poole vaba tahte alusel. Sellistel vaba 

tahte puudustel, mis tulenesid poolte erinevast majanduslikust ja sotsiaalsest seisundist, ei 

olnud tähendust.79 

 

Alles alates 19.sajandist hakati lepinguvabadust piirama eesmärgil, et eraautonoomia ja 

lepinguvabadus tagaksid ka õiglased ja tasakaalus lepingulised suhted.80 Nõrgema poole 

kaitse lepinguõiguses on esimene samm sotsiaalses lepinguõiguses. 20.sajandil on 

lepinguvabadust tuntavalt piiratud. Täna sekkub riik lepinguõigusesse juba sellisel tasandil, 

et analüüsib, mis asjaoludel ja olukorras ning mis eesmärgil on tehing tehtud. Sel eesmärgil 

on toodud seadustesse ka üldsätted heade kommete põhimõtte järgimise kohustuse kohta, 

mida kohus saab vastavalt asjaoludele sisustada. 

 

Lepinguvabaduse õigustuseks on lääne ühiskonnas põhiväärtuseks peetav vabadus ise. 

Lepinguvabaduse elementidena tuuakse teoorias välja otsustamisvabadus, kas sõlmida leping 

(sõlmimisvabadus), lepingupartneri valiku vabadus, vormivabadus ja sisuvabadus.81  

Õiguskirjanduses on lepinguvabaduse elementidena märgitud  ka kohaldatava seaduse ja 

kohtualluvuse valiku vabadust.82 Lepinguvabaduse keskseks elemendiks peetakse 

sisuvabadust.  

 

Lepinguvabadust määratletakse läbi erinevate tõlgenduste. Tavaliselt antakse 

lepinguvabaduse definitsioon läbi negatiivse määratluse – nimelt peetakse 

lepinguvabaduseks seda, kui isiku otsustust kitsendavad piirid puuduvad ja teised isikud ei 

 
78 T.Viinikka-Monthan. Osundatud teos, lk 1105. 
79 T.Wilhelmsson. Vakiosopimus. Sopimussidonnaisuudesta ja kohtuuttoista sopimusehdosta. Helsinki 
1985, s 14. 
80 samas, lk 15. 
81 T.Viinikka-Monthan. Osundatud teos, lk 1103. 
82 T.Ämmälä. Pääsykoekirja 1. Turku 1994, s 2. 
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sega vabaduse teostamist. Täna on kõikide lepinguvabaduse elementide vabadust seadustega 

piiratud ja seda nii lepingu sõlmimise sunni, vormi- kui sisupiirangute näol. 

 

Lepinguvabaduse põhimõte valitseb seni, kuni ilmneb mõni piirav asjaolu. Lepinguvabaduse 

piire tuleb analüüsida teatud ajal teatud õigussüsteemis kehtivate piirangute aspektist. 

Õiguskirjanduses on avaldatud ka arvamust, et lepinguvabaduse põhimõttest saab lähtuda 

seni, kuni leping on tasakaalus – s.t lepingupoolte õigused ja kohustused on tasakaalus.83 

Samas tähendab selline lähenemine, et lepinguvabadust püütakse piirata lepingupoolte 

võrdsuse nõudega. 

 

VÕS §-is 5, mis kehtestab võlaõigusseaduse dispositiivsuse põhimõtte, on sätestatud, et 

VÕS-is sätestatust ei või poolte kokkuleppel kõrvale kalduda, kui selline kõrvalekaldumine 

oleks vastuolus avaliku korra või heade kommetega või rikuks isiku põhiõigusi. Ühelt poolt 

on VÕS § 5 konkreetne lepingu sisu piirang, mis kitsendab lepinguvabadust, teiselt poolt ei 

oma selline sisupiirang heade kommete seisukohast VÕS-is olulist tähendust, kuna dubleerib 

otseselt TsÜS § 86 sätestatud põhimõtet, et heade kommetega vastuolus olevad tehingud on 

niikuinii tühised.  

 

Lepinguõiguses toimunud muudatused sotsiaalsema sisu suunas on olnud tingitud 

ühiskonnas toimunud arengutest. Lepingu funktsiooni muutumise põhjuseks on esiteks suur 

urbaniseerumine ja elu nö standardiseerumine, mille tulemuseks on nõrgema poole 

lepinguvabadust piiravate standardlepingute kasutuselevõtt (contract of adhesion).  Teiseks 

suureneb kollektiivlepingute arv, mis teevad nõrgema poole tugevamaks, kuid tema enda 

individuaalsete õiguste arvel. Kuna arenenud maades on suurenenud riigi ülesanne tagada 

inimeste heaolu ja sotsiaalteenuste kättesaadavus, on paljud lepingutingimused seadustatud.84 

 

Heade kommete instituudi sotsiaalse kaitse funktsiooni analüüsimisel on oluline küsimus 

avaliku õiguse ja riigi sekkumise mahust sellisesse eraõiguslikku instituuti nagu 

lepinguvabadus, sest sellise sekkumisega lähtutakse avalikust huvist, reguleeritakse  

tüüptingimuste kehtivust ning teostatakse avalikku kontrolli eraõiguslike lepingute üle. 

Heade kommete vastaste lepingute tühiseks lugemine on selge riigipoolne sekkumine poolte 

vabadusse sõlmida lepinguid neile meeldivatel tingimustel, ükskõik missuguse sisuga või 

ükskõik missugustel eesmärkidel.  Riigipoolne sekkumine toimub läbi seadusandluse ja 

 
83 T.Viinikka-Monthan. Osundatud teos, lk 1103. 
84 W.Friedmann. Law in a Changing Society. Littletown, Colorado 1988, p 99 – 102. 
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kohtupoolse tõlgenduse. Avalik-õiguslikust sekkumisest saab rääkida nii common-law' kui ka 

Mandri-Euroopa kontekstis.  

 

Kuigi üldjuhul, kui kummagi poole tahe on kujunenud vabalt ja läbimõeldult, ei saa olla 

küsimust vabaduse väärkasutamisest, on heade kommete instituut selles suhtes erandiks, et 

üldjuhul ei loe poolte tahe ega arusaamine sellest, kas tehing on heade kommete vastane, 

vaid kui tehing on heade kommete vastane, siis on ta seda  a priori. 

 

Heade kommete vastaste tehingute puhul tuleb võrrelda ja kaaluda kahte põhimõtet – ühelt 

poolt lepinguvabadus (õigus sõlmida igasuguseid tehinguid) ja printsiip pacta sunt servanta 

ning teiselt poolt printsiip, mis teatud juhul annab poolele õiguse mitte täita ühiskonna 

moraaliga vastuolus olevat lepingut. Max Weber on öelnud, et “Olulisemaks 

lepinguvabaduse piiranguks tulebki lugeda see, et teatud tehing loetakse tühiseks”85. 

Eraõiguses on lepinguvabaduse piirangu rikkumise korral tagajärjeks tehingu osaline või 

täielik tühisus (kehtetus) ja kohustuslike normide vastu eksivale tehingule (ehk siis sellise 

tehingu pooltele) ei anta õiguslikku kaitset sellise lepingu täitmise nõudmisel.  

 

Eelnevast nähtub, et lepinguvabadus ja heade kommete järgimise nõue on seotud – kohustus 

järgida häid kombeid ja lepinguvabadus on ühe asja kaks eri poolt. Igal  juhul piirab heade 

kommete vastaste tingimuste keelamine oluliselt lepinguvabadust ja poolte vaba tahte 

õiguslikku siduvust.  

 

Ka Eesti Vabariigi põhiseadusega on ühelt poolt tagatud lepinguvabadus ja eraomandi 

puutumatus, teiselt poolt aga jäetud riigile võimalus sekkuda ja piirata seadustega isikute 

õigusi ja vabadusi. Põhiseaduse § 11 kohaselt tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult 

kooskõlas põhiseadusega ning need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas 

vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. 

 

Heade kommete instituudil on kokkupuude ka teiste õiguse põhiprintsiipidega.  Analüüsida 

tuleb heade kommete ja hea usu põhimõtte seost. Hea usu põhimõte on Eesti õiguskorras 

sätestatud nii VÕS-is kui TsÜS-is. VÕS § 6 lg 1 kohaselt peavad võlausaldaja ja võlgnik 

käituma teineteise suhtes hea usu põhimõttest lähtudes ning TsÜS § 138 lg 1 kohaselt tuleb 

õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. VÕS § 6 lg 2 sätestab, et 

                                                 
85 M.Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübimgen 1980, S 399. 
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võlasuhtele ei kohaldata seadusest, tavast või tehingust tulenevat, kui see oleks hea usu 

põhimõttest lähtuvalt vastuvõtmatu.  

 

Põhiliseks erinevuseks hea usu põhimõtte ja heade kommete vahel on see, et “hea usu 

põhimõtte kohaldamisel hinnatakse lepingupoolte käitumist ühiskonnas üldiselt 

aktsepteeritud moraalinormide alusel, andmata hinnangut kogu tehingule, nagu seda nõutakse 

heade kommete kui sotsiaal- ja õigusmoraali standardi kohaldamisel lepingule”86. Eelkõige 

lähtutakse heade kommete instituudist, kui kaitstakse kogu ühiskonnale olulisi väärtusi. Hea 

usu põhimõtte rakendamisel aga lepinguline suhe säilib, kuid lepingu sisu kujundatakse 

vaidluse käigus ümber. Kuna praktikas kohaldatakse ka tehingu heade kommete vastaseks 

tunnistamist aina enam üksisiku huvide kaitseks, muutub keerulisemaks ka selle instituudi 

eristamine hea usu põhimõtte doktriinist.87 Igal tuleb lähtuda tõlgendusest, et head kombed 

võimaldavad määrata heas usus käitumise sisu ja lepingupoolte käitumisele esitatavad 

nõuded, seega on head kombed üheks hea usu põhimõtte sisustamise aluseks, mitte vastupidi. 

 

Heade kommete vastasus on seotud ka sellise õiguse üldpõhimõttega nagu nõrgema poole 

kaitse, mis on üheks lepinguvabadust piiravaks aluseks. Teatud juhtudel võib heade kommete 

vastasus tähendada nõrgema poole ärakasutamist ja sellistel juhtudel ongi nõrgema poole 

kaitse ja heade kommete printsiibil puutepunkt olemas.  Nii võib ka konkreetses seaduses 

olla samaaegselt sätestatud heade kommete järgimise kohustus ja samaaegselt näiteks kliendi 

(tarbija) kui nõrgema poole kaitse. 

 

Eestis tagavad tarbija õiguste kaitse võlaõigusseadus ja tarbijakaitseseadus. Tarbija enda 

mõiste on reguleeritud nii tarbijakaitseseaduse § 2 punktis 1, mille kohaselt on tarbija 

füüsiline isik, kellele pakutakse või kes omandab või kasutab kaupu ja teenust eesmärgil, mis 

ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega ning VÕS §-is 34, mille kohaselt on tarbija 

füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevusega. Nii 

tarbijakaitseseaduse kui VÕS-iga on sätestatud tarbija õigused ning erinevate lepinguliikide 

puhul on VÕS-is sätestatud põhimõte, mille kohaselt seaduses sätestatust tarbija kahjuks 

kõrvalekalduv  lepingutingimuste kokkulepe on tühine.  

 

Heade kommete vastasusel, mis toob kaasa tehingu tühisuse, on lisaks seosele lepingupoolte 

mõlemapoolse hoolsuse, lojaalsuse, aususe ja moraali nõudmistega ka kahjulik mõju. Sellist 

                                                 
86 I.Kull. Hea usu põhimõte kaasaegses lepinguõiguses. Tartu 2002, lk 32. 
87 Samas, lk 35. 
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tehingu kehtetust on peetud lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste resultaadi, 

üksteisemõistmise ja sellele põhineva usalduse seisukohalt lausa kahjulikuks. Kehtetuse 

instituut võtab kokkulepetelt juriidilise siduvuse, rikub pooltevahelist usaldust ja ootusi. 

Kehtetus on ohtlik õiguskindlusele ja käibekindlusele, sest ärilise käibekindluse seisukohalt 

on heausksus ja usaldus olulised.88 Autor nõustub eelnimetatud seisukohaga, kuid leiab, et 

õiguskindlus tuleb häid kombeid rikkuva tehingu puhul tuua ohvriks, et tagada objektiivselt 

häid kombeid rikkuvate tehingute kehtivuse võimatus. 

 

Head kombed kui üks tsiviilõiguse instituute on olemuslikus seoses teiste tsiviilõiguse 

üldpõhimõtetega, kuid tema eripäraks jääb see, et heade kommete instituut peab eelkõige 

tagama kogu ühiskonnale objektiivselt oluliste väärtuste kaitse. Heade kommete instituut 

nagu teisedki tsiviilõiguse põhimõtted nagu hea usu põhimõte ja sotsiaalõiguslik nõrgema 

poole kaitse on teostatavad ja rakendatavad vaid samaaegselt lepinguvabadust piirates, 

kusjuures piiratakse lepinguvabaduse keskset elementi – sisuvabadust.  

 

1.3 Heade kommetega vastuolu kui tehingu tühisuse aluse seos teiste tehingu tühisuse ja 

tühistatavuse alustega 

 

TsÜS § 67 kohaselt on tehing õigustoiming või omavahel seotud toimingute kogum, milles 

sisaldub kindla õigusliku tagajärje kaasatoomisele suunatud tahteavaldus. Tehingud on 

ühepoolsed ja mitmepoolsed. Ühepoolne tehing on tehing, mille tegemiseks on vajalik ühe 

isiku tahteavaldus. Mitmepoolne tehing on tehing, mille tegemiseks on vajalik kahe või 

enama isiku tahteavaldus. 

 

Vana TsÜS eristas kehtivaid, tühiseid ja vaieldavaid tehinguid, millest viimased tunnistati 

kehtetuks kohtu korras. TsÜS kohaselt eristatakse tehinguid, mis on tühised a priori ja 

tehinguid, mida saab tühistada seaduses ette nähtud korras avalduse esitamisega teisele 

poolele. Vahe tühise ja tühistatava tehingu vahel seisneb selles, et esimene on tühine ilma 

poole poolt teisele poolele vastava avalduse esitamiseta või kohtusse pöördumiseta, 

tühistatav tehing on aga kuni teisele poolele vastava avalduse esitamiseni kehtiv. TsÜS-is 

reguleeritud tühistatav tehing vastab varasema seaduse vaieldavale tehingule, kuid 

regulatsiooni vahe seisneb selles, et vana TsÜS kohaselt pidi pool, kes soovis tehingu 

                                                 
88 M.Mononen. Sopimusoikeuden materiaalsisuudesta. Helsinki 2001, s 232. 
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kehtivuse vaidlustada, pöörduma kohtusse, kuid alates 01.07.2002 saab pool tehingu 

tühistada seaduses nõutud vormis avalduse esitamisega teisele tehingupoolele. 

 

See, kas tehing on tühine iseenesest või on ta tühistatav, oleneb tehingus sisalduva õigusliku 

vea raskusest ja iseloomust. Eriti raske vea õiguslikuks tagajärjeks on tehingu tühisus. 

Tühisus on kehtetuse kõige raskem vorm, see kehtib igaühe suhtes ja vastu. Samas kui tehing 

on tühistatav, siis ei ole see mitte tühine, vaid üksnes “hävitatav” ning seega esialgu kehtiv.89  

 

Tehingud, mis on heade kommete vastased, on Eesti õiguskorras  a priori  tühised nii vana 

kui uue TsÜS järgi. Vana TsÜS § 66 lg 1 kohaselt oli tehing, mis on vastuolus 

põhiseadusliku korra või heade kommetega, tühine. TsÜS § 86 kohaselt on tühine heade 

kommete ja avaliku korraga vastuolus olev tehing. Uue seaduse sõnastuses kasutatav mõiste 

avalik kord on oma olemuselt laiem mõiste kui varem kasutatud mõiste põhiseaduslik kord. 

Tuleb möönda, et senini ei ole Eesti kohtupraktikas tunnistatud tehinguid põhiseadusliku 

korra vastaseks, küll on aga toetutud heade kommete vastasusele. 

 

Lisaks heade kommete vastaste tehingute tühisusele, on TsÜS kohaselt tühisteks tehinguteks 

ka järgmised tehingud: 

- tehingud, mis on avaliku korra vastased (TsÜS § 86), (kuni 1.07.2002 põhiseadusliku 

korra vastased tehingud, vana TsÜS § 66 lg 1); 

- seadusest tuleneva keeluga vastuolus olevad tehingud, kui seaduses sätestatud keelu 

mõtteks on tuua keelu rikkumise korral kaasa tehingu tühisus (eelkõige, kui seaduses 

on sätestatud, et teatud tagajärg ei tohi saabuda) (TsÜS § 87), (kuni 1.07.2002 

seadusega oluliselt vastuolus olevad tehingud, vana TsÜS § 66 lg 2); 

- kohtu või muu seadusega selleks õigustatud ametiasutuse või ametiisiku poolt 

antud käsutuskeeldu rikkuvad käsutustehingud. Samuti täitemenetluses, hagi 

tagamiseks või pankrotihalduri poolt tehtud käsutused, mis rikuvad eelmises 

lauses nimetatud käsutuskeeldu (TsÜS § 88 lg 1); 

- näilikud tehingud, mille puhul on pooled kokku leppinud, et tehingu tegemisel tehtud 

tahteavaldustel ei ole avaldatud tahtele vastavaid õiguslikke tagajärgi, sest pooled 

tahavad jätta mulje tehingu olemasolust või varjata tehingut, mida nad tegelikult teha 

tahavad (TsÜS § 89), (kuni 1.07.2002 näilik ja teeseldud tehing, vana TsÜS §-d 69 ja 

70). 

 
89 H.Köhler. Tsiviilseadustik. Üldosa. Tallinn 1998, lk 213-216. 

 

 



  
    
 
  

                                                 
 
 
                                                                                                                                                   35 
 
 
 

                                                

Lisaks ülalnimetatud TsÜS-is sätestatud tehingu tühisuse üldalustele on erinevates seadustes 

palju üksiknorme, mis samuti sätestavad teatud tehingute tühisuse.  

 

Tehingu heade kommete vastasus on üheks tehingu tühisuse aluseks. Kuigi seadus sätestab, 

millised tehingud on printsiibis tühised, ei ole tegelikkuses tehingute tühisus nii kergesti 

tuvastatav. Kõikide eelnimetatud tühisuse aluste korral tekkib küsimus tõendamisest. 

Praktikas on lihtsam tuvastada tehingu tühisus, kui on käsutatud asja, mille käsutamine on 

kohtumäärusega või muu pädeva ametiisiku ettekirjutusega keelatud, samuti juhul, kui tegu 

on otseselt seaduses sätestatud keeldu rikkuva tehinguga.  

 

Kui tehing on tühine tulenevalt selle vastuolust heade kommete või avaliku korraga, tekib 

küsimus, kuidas sisustada mõisteid “head kombed” ja “avalik kord”. Eelnimetatud terminid 

ei ole üheselt defineeritavad ning nende sisustamine võib õiguskorrati kardinaalselt erineda. 

Ka ühe õiguskorra sees ei pruugi samadel tingimustel sõlmitud tehing alati kehtiv või alati 

heade kommete vastane olla, kuna heade kommete vastasuse puhul tuleb erandjuhtudel 

arvesse võtta ka tehingu sõlminud isikuid ja tehingu tegemise asjaolusid.  

 

Seaduse kohaselt on tühised tehingud, mis on vastuolus seadusest tuleneva keeluga. Vahet 

tuleb teha tehingutel, mille suhtes on eriseaduses endas sätestatud keelu rikkumise 

tagajärjena tehingu tühisus ning TsÜS §-il 87 kui üldnormil, mida kohaldatakse siis, kui 

eriseadus sätestab küll keelu, kuid ei ole otseselt sedastatud, et sellist keeldu eirav tehing on 

tühine. Viimasel juhul võib keelu eesmärk olla kogu tehingu või ainult selle konkreetse 

tingimuse kehtetus (kui tehing muus osas võimaldab kehtivust). Ka võib tehing iseenesest 

olla lubatud, kuid selle eesmärk võib teatud olukorras olla keelatud. Lepingupooled ei või 

lepingus leppida kokku selles, milles kokkuleppimine on seaduses sätestatud kohustuslike 

normidega vastuolus. Sellised tehingud on tühised kui seadusevastased tehingud.90 

 

Tihti on ka nö heade kommete vastasus juba seadusevastaseks tunnistatud ning vaidluse 

korral ei pea toetuma tehingu heade kommete vastasusele, vaid saab toetuda keelavale 

seadusesättele ning tugineda tehingu tühisusele või vaidluse korral taotleda tehingu tühisuse 

tunnustamist, kuna rikutud on seadusest tulenevat keeldu. Tehingu tühisuse tuvastamine 

seadusest tuleneva keelu rikkumisel on lihtsam kui tõendada tehingu heade kommete 

vastasust. 

 
90 T.Viinikka-Monthan. Sopimusvapaus ja pakotava lainsäädäntö. Lakimies 8 / 1994, s 1110. 
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Kuna seadusest tulenev keeld võib olla väljendatud eriseadustes sõnaselge keeluna teatud 

tehingute tegemiseks, siis võib eriseadustes olla sätestatud ka tagajärg, et keeldu rikkuv 

tehing on tühine91, kuid sellise tagajärje sätestamine ei ole tehingu tühisuse tunnustamisel 

obligatoorne, kui seaduse mõttest nähtub seadusandja tahe tehingu keelamisega lugeda 

selliselt tehtud tehing tühiseks. Põhjused, miks erinevad tehingud eriseadustega keelatuteks 

ja tühisteks tunnistatud on, on väga erinevad, sealhulgas ka asjaolu, et tehingud on heade 

kommete vastased.  

 

Soome õigusteadlane Ari Saarnilehto on arutlenud, et kui seadusevastasus jääb teatud 

juhtudel väljapoole heade kommete mõistet, siis heade kommete vastasus saab oma sisu 

moraalist. Nii võiks jätta ära vaheteo seadusevastaste, vaieldavate ja heade kommete vastaste 

tehingute vahel ja selle asemel võiks seadusandlusega üheselt sätestada, et vaid heade 

kommete järgimine on eelduseks, et tehing ei oleks seadusevastane.92 Paraku ei hõlma heade 

kommete vastasus endasse kõiki keelatud tehinguid ning tihti on seadusandja lähtunud mingi 

tehingu tühisuse sätestamisel muudest printsiipidest ja avalikust huvist. 

 

Näiteks on ORAS § 18 lõike 1 kohaselt kuni omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt 

võõrandatud vara tagastamise küsimuse otsustamiseni (sealhulgas kohtueelse või kohtuliku 

vaidluse lõppemiseni) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel ning teistel juriidilistel ja 

füüsilistel isikutel, kelle omandis või valduses vara on, keelatud vara võõrandada või 

asjaõigusega koormata, kui ORAS-ist endast ei tulene teisiti ning sätestatud on, et seda 

keeldu rikkuvad tehingud on tühised. Selline keeld on sätestatud õiguskindluse põhimõttest 

lähtudes. 

 

Kuna kõikides eriseadustes ei ole mittelubatud tehingu tagajärjeks olevat tehingu tühisust 

sätestatud, siis saab selliste tehingute tühisuse tuvastada TsÜS § 87 üldsätte alusel, kui 

seaduses oleva keelu mõtteks on tuua keelu rikkumise korral kaasa tehingu tühisus.  

 

Tuleb rõhutada, et seadusandja on olulise osa sisult heade kommete vastaseid tehinguid  

tunnistanud seadusega tühisteks ning selliste tehingute puhul puudub vajadus hinnata 

vastuolu heade kommetega, kuna  sellised tehingud on tühised vastuolu tõttu seaduses 

sätestatud keeluga. Samas ei ole võimalik, et seadusandja loetleks seadustes kõik juhtumid, 

 
91 Näiteks VÕS § 42 lg 1, VÕS § 275, ORAS § 18 lg 1, korruptsioonivastase seaduse § 24 lg 4 jne.  
92 A.Saarnilehto. Pääsykoekirja 1. Turku 1994, s 11. 

 

 



  
    
 
  

                                                 
 
 
                                                                                                                                                   37 
 
 
 
millal tehing peaks olema tühine ja seetõttu on tsiviilseadustiku üldosa seaduses antud 

täiendav ja kohtute poolt tulenevalt ühiskondlikest normidest ja ühiskonna üldisest 

arusaamisest sisustamisele kuuluv mõiste nagu “head kombed” ja “avalik kord”, millega 

tehingud vastuolus olla ei tohi.  

 

Lisaks eriseadustele, mis sätestavad tehingute tühisuse ning TsÜS üldsättele seadusega 

vastusolus olevate tehingute tühisuse kohta, võib eriseadustes olla eriliigiliste lepingute puhul 

täiendavalt sätestatud, et need ei tohi olla vastuolus heade kommetega. Sellised sätted 

põhimõtteliselt dubleerivad TsÜS § 86 üldsätet, mille kohaselt heade kommetega vastuolus 

olev tehing on tühine. 

Näiteks reklaamiseaduse § 5 kohaselt on kõlvatu reklaam, mis on vastuolus heade kommete 

ja tavadega või mis kutsub üles käituma seadusvastaselt või rikkuma üldisi  moraalinorme 

või mis sisaldab sellist tegevust ning kõlvatu reklaam on keelatud. Seega on 

reklaamiseaduses üheaegselt sätestatud kõlvatu reklaami keeld ning samaaegselt sisustatud 

kõlvatu reklaami keelamise põhjust asjaoluga, et tegu on heade kommete vastase reklaamiga. 

Nii on kõlvatu reklaami tellimisleping tühine nii seetõttu, et tehingu objekt on tühine (kuna 

on vastuolus heade kommetega) kui ka on sama leping tühine seetõttu, et on eksitud seaduses 

sätestatud keelu vastu.   

Oluline on teha vahet ka tühistel ja nn vaieldavatel ehk tühistatavatel tehingutel. Enne heade 

kommete vastaste tehingute analüüsimist tuleb teha selget vahet tehingutel, mis on 

vaieldavad ja heakskiidetavad ja mis on alati tühised.  

Seaduses on loetletud alused, mille esinemise korral võib tehingu tühistada. Sellised tehingud 

ei ole iseenesest tühised, kui nö ärakasutatud pool (isik, kes oli eksimuses; isik, keda peteti; 

isik, keda ähvardati või kelle suhtes rakendati vägivalda; isik, kelle rasket olukorda ära 

kasutati) ei tühista tehingut. Eelnimetatud tehinguid võib tühistada, kuid kui tehingu 

tühistamiseks õigustatud isik tehingu kinnitab, siis lõppeb sellise tehingu tühistamise õigus.  

 

Kõik tühistamise alused – eksimus, pettus, ähvardus, vägivald, raskete asjaolude 

ärakasutamine – on tegelikult teod, milliste olemasolul sõlmitud tehingud võiksid olla juhul, 

kui ei oleks erisätteid nende tühistamise kohta, tühised vastuolu tõttu heade kommetega. 

Juhised vaheteoks tühiste ja eelnimetatud alustel tühistatavate tehingute vahel on andnud 

Riigikohus järgmistes lahendites.  
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3.10.1996 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-103-96 selgitas Riigikohus, et [vana] TsÜS § 66 lõikes 

1 sätestatud heade kommete vastasus on “kohaldatav alati, kui puudub erisäte ühe või teise 

seaduse nõuetele mittevastava konkreetse tehingu kehtetuks tunnistamiseks. Seda normi ei 

saa kohaldada siis, kui vaieldavat õigussuhet reguleerib mõni erisäte. […] Näiteks teeseldud 

tehingute suhtes on kohaldatav [vana] TsÜS § 70. Põhjus on selles, et nende sätete 

kohaldamisel on võimalikud erinevad tagajärjed”. Kohtu tõlgendust tuleb laiendada kõikidele 

juhtumitele, mil on olemas erisäte. 

 

Eelnimetatud seisukohta on Riigikohus praktika vajadustest tulenevalt korranud ja 

põhjendanud oma 16.10.2002 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-80-02 ja 22.10.2002 otsuses 

tsiviilasjas nr 3-2-1-108-02. Nimetatud lahendites on Riigikohus tõlgendanud [vana] TsÜS § 

66 lg 1 mõtet ning sedastanud, et olemuslikult katab see muuhulgas [vana] TsÜS §-des 69, 

70, 72-74 sätestatud koosseise, sest heade kommetega kooskõlas olevaks ei saa pidada 

näilikku või teeseldud tehingut, samuti pettuse, sunni või raskete asjaolude kokkusattumise 

mõjul tehtud tehinguid. [Vana] TsÜS § 66 lg 1 tuleb seega kohaldada neil juhtudel, mis ei ole 

kaetud [vana] TsÜS §-dega 69, 70, 72-74, kuid oluliselt on eiratud teisi moraalinorme. Selle 

tõttu tuleb [vana] TsÜS §-st 3 lähtudes pettuse, ähvarduse, vägivalla ja raskete asjaolude 

ärakasutamise juhtudel kohaldada [vana] TsÜS §-sid 72, 73, ja 74 erinormina [vana] TsÜS § 

66 lg 1 suhtes.  

 

Autor nõustub põhimõtteliselt Riigikohtu seisukohaga, sest juhul, kui ka eksimuse, pettuse, 

ähvarduse, vägivalla ja raskete asjaolude ärakasutamise juhtudel võiks eraldi toetuda heade 

kommete vastasusele, viiks see olukorrani, kus isik, kes on lasknud mööda eelnimetatud 

alustel tehingu tühistamiseks sätestatud lühendatud tähtaja, saab ka tähtaja möödudes 

tugineda tehingu tühisusele selle vastuolu tõttu heade kommetega. Kuna seadusandja mõte 

on anda nö ärakasutatud poolele teatud kindel tähtaeg tehingu tühistamiseks, mis omakorda 

peab tagama tehingupooltele õiguskindluse ja tehingu käibe kindluse, siis rikuks selliste 

tehingute hilisem tühisusele tuginemise võimalus õiguskindluse ja tehingu käibe kindluse 

põhimõtet. Ometi ei ole välistatud olukord, kus nö ärakasutamine ei kuulu erisätte 

rakendusalasse, vaid on heade kommete vastane ja tühine.  

 

Ka Soomes on OikTL kohaselt osad tehingud, mis sisult on heade kommete vastased, 

sätestatud tühistatavatena. Sellisteks tühistamise alusteks on sund (s.h ähvardus ja vägivald, 

OikTL § 28 ja § 29), pettus (OikTL § 30), ärakasutamine (OikTL § 31), eksitus 

tahteavalduses (OikTL § 32 lg 1), eksitus tahte edastamisel (OikTL § 32 lg 2). OikTL § 33 
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kohaselt on tühine tehing, mis muidu oleks kehtiv,  kuid kui see on tehtud olukorras ja 

asjaoludel, et õigustatud isikul, kes sellistest asjaoludest teadis, peaks olema autu ja vääritu 

(kunnian vastasta ja arvotonta) toetuda sellise tehingu kehtivusele.93 

Saksa õigusteadlane Kötz leiab, et tavaliselt, kui pooled sõlmivad lepingu ning kumbagi 

poolt ei ole ei viidud eksitusse, petetud, tema rasket olukorda ära kasutatud ega teda 

vägivallaga ähvardatud, siis on leping kehtiv. Samas on vajalik veel mingi instrument, mille 

alusel lugeda tühiseks tehing, mis ei ole küll tühistatav eelnimetatud alustel, kuid mis ei saa 

kehtida õigluse mõttest tulenevalt.94 

Ükskõik kui tugevalt eri õigussüsteemid toetuvad lepinguvabaduse põhimõttele, on heade 

kommete vastaste lepingute mittesiduvus üldiselt aktsepteeritud. Erinevalt vaieldavatest 

(tühistatavatest) tehingutest, on tehingu tühisuse alused obligatoorsed – s.t lepingupooled ei 

saa omavahel kokku leppida, et mõni tühisuse  alus (näiteks head kombed, avalik kord, 

seaduses sätestatud tehingu tühisus) nende lepingule ei kohaldu. Kui heade kommete 

vastases lepingus lepitakse kokku, et tehing ei ole heade kommete vastane, siis on selline 

kokkulepe tühine. Soome õigusteadlane Mononen leiab, et niisamuti ei ole lepingu kehtivuse 

seisukohalt oluline, et lepingupool on lepingus kinnitanud, et lepingu sõlmimisel puudusid 

tühisuse alused, sest otsustavad on need asjaolud, mis lepingu sõlmimisel tegelikult 

esinesid.95 

Kuna Eesti seaduste kohaselt on heade kommete vastane tehing tühine, ei ole pooltel 

pädevust sellist tehingut kehtivaks muuta. Eksimuse, pettuse, ähvarduse ja sunni ning raskete 

asjaolude ärakasutamise puhul on nö ära kasutatud poolel võimalik tehingut kinnitada. TsÜS 

§ 100 lg 1 kohaselt tehingu tühistamise õigus lõppeb, kui tehingu tühistamiseks õigustatud 

isik tehingu kinnitab.  

 

Tühise tehingu tagasitäitmisel peavad pooled looma lepingueelse olukorra. Teinekord on 

poolte huvi siiski mitte lepingut tagasi täita, kuivõrd saavutada olukord, kus leping oleks 

kehtiv. Heade kommete vastasuse puhul on keeruline muuta lepingut kehtivaks – see võib 

kõne alla tulla siis, kui tegu on näiteks ühe lepingupuntki heade kommete vastasusega, mille 

tühisuse korral säilib lepingu mõte ja pooltel huvi seda täita. Näiteks heade kommete vastase 

intressi puhul võivad pooled leppida kokku madalamas intressis, mitte ei pea automaatselt 

 
93 P.Timonen (toimittaja). Suomen Laki I. Helsinki 1995. 
94 H.Kötz; A.Flessner. European Contract Law. Vol. I, Oxford 1997, p 154. 
95 M.Mononen. Osundatud teos, lk 231. 
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järgnema lepingu tühisus ja alusetult saadu tagastamine. Teatud juhtudel tulebki kaaluda, kas 

on võimalik tehingu tühisuse asemel toetuda teistele lepingupoolt kaitsvatele sätetele nagu 

näiteks eksitus ja selle õiguslikud tagajärjed või alandada ebamõistlikku intressi.  

 

Tehingu vastuolu heade kommetega on üheks tehingu tühisuse aluseks. Tehingu kehtivuse 

hindamisel tuleb eelkõige kontrollida, kas eriseadustes ei ole sätestatud, et selline tehing on 

tühine. Juhul, kui eriseaduses on sõnaselgelt sedastatud tehingu tühisus, puudub vajadus 

muude aluste otsimiseks. Juhul, kui eriseaduses on sätestatud teatud tehingu tegemise keeld, 

kuid ei ole otseselt sätestatud sellise tehingu tühisust, tuleb tehingut analüüsida TsÜS §-st 87 

lähtudes. Kui tehing rikub seaduses sätestatud keeldu või toob kaasa tagajärje, mille 

saabumist seadus keelab, tuleb tehing lugeda tühiseks lähtudes TsÜS § 87 üldsättest. Alles 

siis, kui tehingu tühisus ei tulene eriseaduses sätestatust ja puudub ka eriseadusest tulenev 

keeld, mida rikutaks, kuid samaaegselt tundub keskmisele mõistlikule inimesele, et selline 

tehing ei tohiks kehtida, on põhjust analüüsida, kas tehing ei ole vastuolus heade kommetega 

ja seetõttu tühine. Kuna inimeste suhtumine sellesse, mis peaks olema keelatud ja mis riivab 

ühiskondlikku moraalitunnet, on dünaamiline, siis ei saa seadusandja kunagi tagada, et 

seadusandlusesse ei tekiks lünka, mis võimaldab teha  tehinguid, mis tegelikult kehtida ei 

tohiks. Vältimaks olukorda, kus inimeste õiglustundega vastuolus olevad tehingud kehtiksid 

põhjusel, et seadus ei sätesta nende tühisust, on enamike maade tsiviilseadustes  üldklausel, 

mis sätestab, et tehingud, mis on vastuolus heade kommetega, on tühised.  

 

1.4 Heade kommetega vastuolu tõttu tühise tehingu tagasitäitmine 

 

Üldiselt tähendab lepingu tühisus, et sellise lepingu alusel ei saa teise lepingupoole suhtes 

esitada ei lepingu täitmise nõuet ega kahjunõuet. Küll võib olla aktsepteeritav 

restitutsiooninõue.  

 
Zweigert ja Kötz on toonud välja juhtumid, millal õiguspoliitika pooldab restitutsiooninõuete 

esitamise keeldu. "Kohus ei aita isikut, kelle tegevuse eesmärk on ebaseaduslik või heade 

kommete vastane tegu. Restitutsioon tuleks keelata, et kaitsta riiki ja tema kohtuid tahtlike 

kurjategijate poolt algatatud asjade arutamisest."96 Eelkõige tuleb pidada silmas, kumb teenib 

rohkem avalikkuse huve, kas restitutsiooni lubamine või selle keelamine. Restitutsiooni 

keelamise põhjendusena on välja toodud seletus, et restitutsioon keelatakse hageja 

karistamiseks. Kuid võib olla ebaõiglane karistada kedagi, kui ei ole selgeks tehtud 
                                                 
96 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 269 - 270. 
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mõistlikku suhet karistuse ja süüteo vahel, sest see, kes täitmise endale jätab, võib olla 

rohkem süüdi, kui see, kes enda täidetust ilma jääb. Zweigert ja Kötz leiavad, et 

karistusteooria oleks objektiivsem, kui kumbki pooltest ei saaks jätta saadud osa endale. See 

võiks minna riigile või heategevuseks. Ka on välja käidud idee, et hageja peaks osa summast 

tasuma karistuseks.97 

 

Rooma õiguses näiteks ei olnud tagasinõude õigust isikul, kes andis kohtunikule altkäemaksu 

või tasus kellelegi vaikimisraha, samuti puudus nõudeõigus isikul, kes tasus moraalivastaste 

teenuste eest. Kuna mõlemad pooled olid võrdselt süüdi, siis anti eelis sellele, kes oli raha 

saanud. Eeltoodud põhimõtet kohaldatakse paljudes  maades tänaseni nii seadustes kui 

kohtupraktikas. Saksamaal on eeltoodud põhimõtet õigustatud ka sellest aspektist, et riiki 

(kohtuid) tuleb kaitsta kohtu aega raiskavate restitutsiooninõuete esitamise eest.98 

 

Kui aga tegu ei ole otseselt moraalivastase kokkuleppega, vaid rakendatakse riigi sotsiaal-

majanduslikku poliitikat, siis ei pruugi restitutsiooninõude keelamine enam õiglane olla, 

kuna pooled ei pruugi lepingu või selle tingimuse heade kommete vastasusest isegi teadlikud 

olla.  

 

Saksa õiguses ei saa kumbki tühise lepingu pool nõuda teiselt poolelt täitmist ega kahju 

mittetäitmise eest. Tagastamiskohustuse küsimus on delikaatne eriti juhtudel, kui pooled 

sõlmisid lepingu ebamoraalsetel kaalutlustel.99  

 

Saksamaal leitakse, et heade  kommete vastaste tehingute tagajärjeks on tühisus ja 

parandamisvõimaluse puudumine. Köhler asub seisukohale, et põhimõtteliselt ei saa ümber 

tõlgendada tehinguid, mis on tühised oma eesmärgipüstituse tõttu, eriti heade kommete 

vastaseid tehinguid, sest selline tõlgendamine oleks vastuolus tühisuse sätte 

kaitsefunktsiooniga: tühisusega ähvardamise eesmärgiks ongi, et pooled hoiduksid selliste 

tehingute tegemisest.100 

 

Teatud juhtudel, kui on võimalik, võib tehing jääda osaliselt jõusse ning tühiseks loetakse ja 

ära langeb vaid see  osa, mis on vastuolus heade kommetega. Kuid seda vaid juhul, kui 

lepingul on ilma selle osata sisu ja eesmärk. Heade kommete vastasuse tagajärjeks on niisiis 
                                                 
97 Samas. 
98 H.Kötz; A.Flessner. European Contract Law. Vol. I, Oxford 1997, p 165 - 166. 
99 H.Kötz; A.Flessner. Osundatud teos, lk 164. 
100 H.Köhler. Osundatud teos, lk 215. 
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tehingu tühisus ja võetud kohustuse täitmist ei saa nõuda kohtu teel. Põhimõtteliselt saab 

nõuda juba täidetu tagastamist, kuid kui täitja või mõlema poole tegu iseloomustab heade 

kommete vastasus, siis  BGB § 817 2. lõige välistab  tagastamisnõude. Kohus on seisukohal, 

et tagastamisnõude välistamine ei tohi viia selleni, et taunitav olukord jääks kestma.101 

 
USA-s on tähtis teha kindlaks, kes peaks kandma kaotust, mis tuleneb alusetust 

rikastumisest. Kostja vastutus sõltub sellest, kas sündmused, mis põhjustasid kaotuse, on 

talle või  teisele poolele süüks pandavad. Otsuses peaks tähele pandama mõlema poole 

käitumist.102 

 
Zweigert ja Kötz selgitavad, et alusetu rikastumise juhtudel kohaldavad Prantsusmaal kohtud 

traditsioonilist formulit nemo auditur propriam turpitudinem allegans, kuigi seadusega 

otseselt lahendust sätestatud ei ole.  Tavaliselt antakse õigus restitutsiooniks, kui tegu on 

toime pandud hinnaregulatsiooni või teiste majandus-poliitiliste seaduste vastu. Seega 

lubatakse restitutsiooni, kui leping on vastuolus seadusega, kuid mitte siis, kui ta on 

vastuolus heade kommetega. Kui tehingud puudutavad fundamentaalseid kirjutamata 

reegleid (s.h seksuaalmoraal), siis tagasitäitmist ei lubata. Põhiliselt jälgitakse, mis on 

avaliku korra huvides parem ja mismoodi on sätte eesmärk paremini täidetud - sellest 

olenevalt saaja kas võib saadu endale jätta või peab selle andjale tagastama.103 

 
Itaalia õiguses on põhimõte, et kui mõlemad pooled on tahtnud sõlmida ebaseaduslikku 

lepingut, siis pole neil alust lepingu alusel tehtu või üleantu suhtes nõudeid esitada. Kui üks 

pool on süütu, siis võib ta makstu ja kahju (kahju, mis tuleneb võimaluse kaotusest sõlmida 

samalaadne, kuid seaduslikult siduv leping) tagasi nõuda.104 

 
Hollandis toimub tühise tehingu puhul üldjuhul tagasitäitmine, kuid mõnikord on see 

võimatu. Kui tühine tehing sisaldas endas ühe lepingupoole  ebaseaduslikku tegu teise suhtes 

(kui lepingu sõlmimine oli vastuolus sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisega), siis  see pool, 

kes käitus ebaseaduslikult, peab lisaks tagasitäitmisele hüvitama kahju, mida teine pool 

kandis sellise lepingu sõlmimise tõttu.105 Alusetu rikastumine toob tavaliselt tagajärjena 

kaasa restitutsioonikohustuse. Kui restitutsioon in natura  ei ole võimalik, tuleb see asendada 

täitmise väärtusega. Kui kohus leiab, et on moraalselt aktsepteerimatu hinnata mingi teo 

                                                 
101 Samas, lk 202. 
102 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 284 – 286. 
103 Samas, lk 273. 
104 M.H.Whincup. Contract Law and Practice. The English System and Continental Comparisons. 
Deventer 1992, p 233. 
105 A.S.Hartkamp, M.M.M.Tillema. Contract Law in Netherlands. Hague 1995, p 89. 
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väärtust, siis jäetakse hüvitus ära mitte ainult selle teo suhtes, vaid ka selle suhtes, mida teine 

pool on teinud või andnud vastutasuks (vähemalt selles osas, milles ühepoolne hüvituse nõue 

oleks poolte suhtes ebaõiglane).106 

 
Soomes võib ka kehtetu tehing tekitada õiguslikke tagajärgi. Näiteks võib järgneda kohustus 

hüvitada teisele lepingupoolele kahju, mis tekkis kehtetust tehingust ning tavaliselt toimub 

saadu tagastamine ehk restitutsioon.107 

 

Nii Inglismaal, Prantsusmaal kui Saksamaal loetakse restitutsiooninõue alusetuks juhul, kui 

pooled on võrdselt süüdi (in pari delicto).108 

 

Inglismaal on üldine  põhimõte, et keegi ei tohiks saada heade kommete vastasest lepingust 

kasu. Väljakujunenud praktika kohaselt sellist vara ei hüvitata ning kohus hagejat ei aita.109 

Erandina, kui ebaseadusliku tehingu objektiks olev tegu ei ole veel tehtud, siis selle eest üle 

antud raha või vara on õigus tagasi nõuda. Sellisel juhul on vajalik isiku tahe lepingu 

lõpetamiseks või tühistamiseks ning see peab olema vabatahtlik, mitte asjaolude sunnil, mille 

üle tal puudub kontroll. Downes väidab, et tagajärjed sõltuvad sellest, kui sügavaks kohus 

rikkumist peab. Selle kohta, kui pool taganeb ebaseaduslikust tehingust enne, kui 

ebaseaduslik eesmärk saavutatakse, on erinevad seisukohad, kas taganeda võib kuni lõpliku 

täitmiseni või kuni täitma hakkamiseni.110 

 

Teiseks erandiks on, kui hageja ei ole in pari delicto kostjaga. Kui pooled ei ole võrdselt 

süüdi, siis vähem süüdi olnud pool saab raha või vara tagasi, kui selle ühe poole kaitseks on 

vastu võetud seadus; kui hagejat on petetud või sunnitud ja isikul, kes on hageja suhtes 

pannud toime seadusevastase teo, ei ole alust jätta raha või vara endale. Ka Zweigert ja Kötz 

kinnitavad, et common-law's keelduvad kohtud vaid siis restitutsiooni lubamast, kui pooled 

on in pari delicto.  Kui kostja süü on suurem ja hageja on suhteliselt heauskne, siis peaks 

saama hageda.  Näiteks kui kostja väitis, et leping on seaduslik; kui kostja on ära kasutanud 

hageja raskusi, teadmatust, lihtsameelsust.111 

 

                                                 
106 Samas, lk 220 – 221. 
107 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo. Suomen siviilioikeuden oppikirja. Helsinki 1959, s 279 – 280. 
108 H.Kötz; A.Flessner. Osundatud teos, lk 166. 
109 A.G.Quest. Anson’s Law of Contract. Oxford 1984, p 345 – 346. 
110 Samas, lk 346; T.A.Downes. Osundatud teos, lk 190. 
111 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 270. 
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Quest viitab lepingu lahutamise (severance) võimalusele juhul, kui lepingus on nii 

seaduslikud kui seadusevastased tingimused. Üldine reegel on, et kui ebaseaduslikku osa ei 

saa lahutada seaduslikust osast, siis on kogu leping tühine. Kui saab lahutada, siis võib 

loobuda nn "halvast" osast ja jõustada "hea". Oluline on, et olemuselt jääks leping samaks ja 

see on  kohtu otsustada.112 Treitel väidab, et jagamist kasutatakse enim 

kaubanduspiirangutega lepingute puhul. Samas ei ole jagamine võimalik, kui seaduslik 

lubadus on antud koos sellisega, millega lubati toime panna kuritegu või teha mõni muu 

ebamoraalne tegu.113 

 

Kuigi USA on eelkõige pretsedendiõigusele toetuva õiguskorraga riik, koosneb ta erinevatest 

osariikidest, millel on oma seadused, mis on mõjutatud erinevast kultuurilisest taustast. 

Huvitav näide on Louisiana osariik, millel on täiesti euroopapäraselt olemas oma 

tsiviilkoodeks ("Louisiana Civil Code"). Koodeksi 11. peatükk reguleerib lepingute tühisust 

ning selle  kommentaarides toetutakse eelkõige Rooma õigusele. 

 

Louisiana tsiviilkoodeksi artikkel 2030 sätestab, et leping on absoluutselt tühine, kui ta on 

vastuolus avaliku korraga, s.t kui lepingu objekt on seadusevastane või vastuolus heade 

kommetega. Lepingut, mis on absoluutselt tühine, ei saa jõustada. Louisiana tsiviilkoodeksi 

artikkel 2033 reguleerib tühisuse tagajärgi. Kui tehing on tühine, kuna selle ese või eesmärk 

on seadusevastane või heade kommete vastane, siis ei kuulu üleantu tagastamisele, kui 

lepingupool teadis või pidi teadma sellisest asjaolust, mis muutis lepingu tühiseks. Erandiks 

on juhtum, mil pool taganeb sellisest lepingust enne, kui eesmärk on jõutud saavutada (ka 

näiteks, kui on laenatud raha õnnemänguks, mis on seadusevastane, siis on õigus seda tagasi 

nõuda, kuni raha ei ole veel eesmärgipäraselt kasutatud) ning mõningatel teistel juhtudel, mil 

kohus oma  suva kohaselt otsustab, et tagastamine  on õigluse huvides. Selle sätte algallikana 

viidatakse Rooma õiguse põhimõttele nemo propriam turpitudinem allegare potest - mitte 

keegi ei või paluda abi oma alatuse eest. Kui lepingu täitmine on toimunud teades lepingu 

seadusevastasusest, siis teine pool võib jätta saadu endale, lähtudes Rooma õiguse printsiibist 

in pari causa turpitudinem potior est conditio possidentis – võrdse rikkumise korral on see, 

kelle valduses asi on, paremas seisus. Nende põhimõtete filosoofia ei ole selles, et toetada 

seda, kes võitis lepingu täitmisest ja on tegelikult sama süüdi kui teine pool, vaid kaitsta 

kohut vahemehe rolli eest asjades, kus poolteks on pahausksed isikud.114 

                                                 
112 Samas, lk 353 – 354. 
113 G.H.Treitel (1979), lk 184. 
114 A.N.Yiannopoulos. Louisiana Civil Code. St. Paul, Minn. 1991, p 379 - 380. 
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Juhtudel, kus üks pooltest on olnud teadmatuses asjaoludest, mille tulemusel  leping on 

tühine, võib see pool otsida kaitset kohtult ja paluda tagasitäitmist või selle võimatuse korral 

hüvitust. Ka on kohtul alati võimalus teha erandeid, kui see on avalikkuse huvides. Samuti 

võib isikul, kes teadlikult sõlmis ebaseadusliku lepingu, olla õigus tagasitäitmisele, kui 

täitmise objekti jäämine teise poole kontrolli alla ja valdusse oleks vastuolus avaliku 

huviga.115 

 

Šoti õiguses on erandiks üldreeglile, et kohus ei sekku juhtudel, mil kaasus sisaldab turpis 

causat,  juhtum, kui pooled ei olnud võrdselt süüdi. Sellisel juhul võib vähem süüdi olnud 

pool esitada tagasinõude. Kui erand on loodud kaitsmaks teatud gruppi (näiteks tarbijaid), 

siis sellesse gruppi kuuluv isik võib end kaitsta. See on kitsas erand, sest üldiselt lähtutakse 

riigi, mitte mingi grupi huvidest. Erinevalt Inglise õigusest, kus on reegel, et kui tasu oli 

makstud ette ja täitmisest loobuti või leping tühistati ise vabatahtlikult, siis võib tasu tagasi 

nõuda,  Šoti õiguses sellist otsust tehtud ei ole.116 

 

Kui sõlmitud heade kommete vastast tehingut ei ole veel täidetud, on üheselt selge, et sellise 

tehingu täitmist ei saa nõuda, kuna tegu on õigustühise tehinguga. Juhul, kui heade 

kommetega vastuolus olev tehing on kas ühe või mõlema poole poolt täidetud, siis on 

erinevate riikide lähenemine erinev. Käsitletud riikide puhul saab välja tuua riigid, kus heade 

kommetega vastuolus oleva tühise tehingu alusel saadu tagasinõudmine on lubatud; riigid, 

kus tagasitäitmist saab nõuda nö vähem rikkunud pool ning riigid, kus tagasitäitmise nõude 

esitamine ei ole võimalik.  Üldreegliks on, et heauskne isik saab alati nõuda tagasitäimist, 

samas on heade kommete puhul küsimus objektiivselt keelatud tehingust, mille keelatus ja 

heade kommete vastasus peab olema objektiivselt mõlemale poolele arusaadav, mistõttu ei 

saa lähtuda heausksuse printsiibist. Kõige enam lähtutakse erinevates riikides siiski in pari 

delicto põhimõttest, mille kohaselt juhul, kui pooled on võrdselt süüdi (mida objektiivsest 

kriteeriumist lähtudes heade kommetega vastuolus oleva tehingu puhul peaksid pooled 

olema), puudub pooltel üksteise suhtes jõustatav tagasitäitmise nõue. Sellise põhimõtte idee 

on kaitsta inimesi, kes pöörduvad kohtusse oma rikutud õiguste kaitseks, selle eest, et nende 

asjade läbivaatamine venib hagide rohkuse tõttu, mida tegelikult oleks saanud vältida, kui 

hageja ise ei oleks sõlminud heade kommete vastast tehingut. 

 

                                                 
115 Samas, lk 381. 
116 W.M.Gloag, R.C.Henderson. Osundatud teos, lk 100. 

 

 



  
    
 
  

                                                 
 
 
                                                                                                                                                   46 
 
 
 
Eestis võib isik üldjuhul esitada nõude tühise tehingu järgi üleantu tagasisaamiseks ning 

reeglina ei ole kohtul alust jätta sellist nõuet rahuldamata. Huvitavaks regulatsiooniks oli 

Eesti NSV TsK § 477 lg 4, mille kohaselt vara, mis oli omandatud teise isiku arvel mitte 

tehingu alusel, vaid teiste, teadvalt sotsialistliku riigi ja ühiskonna huvide vastaste tegude 

tulemusena, kuulus sissenõudmisele riigi tuludesse (juhul, kui see vara ei kuulunud 

konfiskeerimisele). 

 

Kehtivas Eesti õiguses on erandiks VÕS § 1028 lõike 2 punktis 3 nimetatud juhtum, millal 

üleandja ei või saajalt saadut tagasi nõuda põhjusel, et tühise tehingu täitmisena saadu 

tagasinõudmine oleks vastuolus tehingu tühisust ettenägeva sättega või sellise sätte 

eesmärgiga. TsÜS § 86, mis näeb ette heade kommetega vastuolus oleva tehingu tühisuse, ei 

sätesta, et  sellise tehingu täitmisena saadu tagasinõudmine oleks vastuolus heade kommete 

vastase tehingu tühisust sätestava normiga. Ka on küsitav, kas tagasitäitmine oleks vastuolus 

heade kommete vastase tehingu tühisust ette nägeva normi eesmärgiga. Kaheldav on see 

eelkõige seetõttu, et Eesti õiguskord annab ulatuslikud alused kohustuse täitmisena üleantu 

tagasinõudmiseks, sealhulgas on tagasinõue õiguspärane ka siis, kui täidetud tehing oli 

vastuolus seaduses sätestatud keeluga, käsutuskeeluga või kui tehing oli näilik. Autor on 

seisukohal, et kui lähtuda võrdse kohtlemise põhimõttest, siis tuleb lubada tagasinõuet ka 

heade kommetega vastuolus oleva tühise tehingu puhul, sest puudub mõistlik põhjendus, 

miks sätestada sellele tühisuse alusele karmimad tagajärjed kui näiteks seaduses sätestatud 

keelu rikkumise tõttu tühistele tehingutele. Eelkõige tuleb arvestada, et tehingu vastuolu 

puhul heade kommetega ei pruugi rikkumine kui selline olla suurem, kui seaduses sätestatud 

otsese keelu rikkumise puhul, millise tagajärjena on aga õigus nõuda tagasitäitmist. Leian, et 

VÕS § 1028 lg 2 p 3 tulenevalt ei ole heade kommete vastasest tehingust tuleneva 

tagasinõude esitamine keelatud ning sellise nõude rahuldamine kuulub kohtu pädevusse. 

Kuna VÕS § 1028 lg 2 p 3 kohaselt on tagasinõue keelatud juhul, kui tagasinõudmine oleks 

vastuolus tehingu tühisust ettenägeva sättega ja lähtudes TsÜS § 86 sõnastusest, mis ei näe 

ette tagasinõude keeldu ega ei võimalda eristada erinevaid sätte eesmärke, millest ühe puhul 

oleks restitutsioon tühisust ettenägeva sättega vastuolus ja teisel juhul ei oleks, siis tuleb 

heade kommete vastase tehingu puhul lubada tagasinõude esitamist ning seda hoolimata 

sellest, kumb lepingupooltest on rohkem süüdi või kas nad on võrdselt süüdi või võrdselt 

teadmatuses.  

 

Autori viimati nimetatud seisukohta toetab ka asjaolu, et Eesti Vabariigis on omand kaitstud 

põhiseadusega ning omandiõiguse piiramine on lubatud vaid seadusega. Autor on seisukohal, 
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et kuna ükski seadus ei näe sõnaselgelt ette tagasinõude keelatust, siis võiks heade kommete 

vastasest tehingust tuleneva tagasinõude keelamine minna vastuollu põhiseadusega.  

 

Pean oluliseks ka asjaolu, et heade kommete vastasuse alused on objektiivsed, mistõttu on 

vaieldav eelpool vaadeldud riikide käsitlus, et nö rohkem süüdi olev pool ei tohiks omada 

tagasinõude õigust. Kui tehing on tühine objektiivsetest asjaoludest tulenevalt, siis ei saaks 

ega tohiks kerkida küsimust sellest, kumb pooltest on rohkem süüdi ning lahendamisele 

peaks kuuluma vaid küsimus, kas lubada restitutsiooninõudeid või neid mitte lubada. Kuna 

üldjuhul, sealhulgas tehingute puhul, mis on tühised oma vastuolu tõttu seaduses sätestatud 

keeluga, ei ole restitutsioon keelatud, on autor seisukohal, et heade kommete vastasuse tõttu 

tühise tehingu  alusel peab tagasinõude esitamine olema võimalik ja lubatud, sest teise poole, 

kellele on täidetud, alusetu rikastumine ei ole õiglane ega kaalu üles põhjendust, et kohtuid ei 

tohiks koormata hagidega, mis on esitatud heade kommete vastastest tehingutest. Eestis tuleb 

kohustuse täitmisena saadu tagasinõudmisel lähtuda VÕS alusetu rikastumise sätetest, seega 

võib tagasinõue olla piiratud ka muudel VÕS-is sätestatud alustel.  

 

Rõhutada tuleb üldistest õiguspõhimõtetest tulenevat, et tagasitäitmist saab nõuda vaid teine 

lepingupool, mitte kolmas isik. Reeglina on tehingu tühisuse tunnustamise taotlejaks samuti 

lepingupool, kuid erandjuhtudel võib tehingu tühisuse tunnustamist taotleda ka kolmas isik, 

kelle õigused ja huvid on sellise tehinguga puudutatud ja sellisel juhul peab lepingupool 

arvestama, et automaatset tagasitäitmist ei toimu ja lepingu täitnud pool peab esitama 

omapoolse nõude tagasitäitmiseks.  

 

Erinevalt TsK ülalviidatud §-ist 477 lg 4, puudub VÕS-is analoogne säte, mille kohaselt 

võiks vara, mis on omandatud heade kommete vastase tehingu tulemusena, nõuda sisse riigi 

tuludesse. Autor on seisukohal, et selline säte ei oleks õigustatud ja konfiskeerimine 

karistusõigusliku mõjutusvahendina peaks olema ainus alus teise isiku vara riigi omandisse 

minekuks, kuna õiguse üldpõhimõtetest tulenevalt ei tohi tsiviilõigus ei olla karistusliku 

iseloomuga.  

 

1.5 Tehingute kehtivuse aluste unifitseerimise vajalikkusest ja võimalikkusest Euroopa 

Liidus heade kommete seisukohast  

 

Õigusteadus ei ole nii sisult kui vormilt rahvusvaheline fenomen. Viimasel 200 aastal on 

Euroopas olnud nii palju õigussüsteeme, kui palju on Euroopas rahvusriike ning need 
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õigussüsteemid on identsed nende  riikide poliitiliste piiridega. Nii näiteks iseloomustab 

Saksamaa õigussüsteemi BGB, Prantsusmaad Code Civil ning Inglismaad vana hea common-

law.117 

 

Võib esitada küsimuse, kas Euroopa õiguse ühtlustamine võiks tugineda Rooma õigusele. 

Ajalooliselt on Euroopa õiguse ühtsuse aluseks just Rooma õigus ja ius commune, samuti 

kanooniline õigus, kusjuures ka inglastel on kogu aeg olnud kontakt Mandri-Euroopaga, 

sealhulgas said Inglise kirikukohtud ja merekohus inspiratsiooni Euroopast ja kandsid endas 

Rooma õiguse retseptsiooni.118 

 

Tänapäeva õiguses on siiani aktsepteeritud veel paljud rooma juristide seisukohad, näiteks: 

pacta de quota litis, mõõduka tasu printsiip, mis tähendab, et advokaadi  tasu suuruse 

olenemine protsessiga võidetavast tulust võib segada advokaadi objektiivust ja olla 

mõjutatud isiklikust huvist tasule, mis võib olla vastuolus kliendi huvide kaitsega.  Samuti 

conditio ob turpem causam - nõue isiku vastu, kellele tasuti kõlblusvastase teo 

toimepanemise eest, ei ole lubatud.119 

 

Võib öelda, et kogu Euroopas lähtutakse siiani õiguses roomaõiguslikest alustest, küsimus 

on, kas see ühine alus on piisav uue Euroopa tsiviilkoodeksi, mis oleks kohaldatav kõikides 

Euroopa Liidu liikmesriikides, kehtestamiseks. Näiteks tekiks ühtse Euroopa tsiviilkoodeksi 

loomisel kohe raskusi sellega, et Inglismaal ei ole tahteteoorial sellist tähtsust kui 

kontinendil. Anglo-Ameerika õigussüsteemis on tähtsus pigem reliance printsiibil ja välisel 

(kirjapandul), mitte subjektiivsel poolte tahtel. 

 

Ka võib arvata, et iga riik soovib tagada nendest väärtustest kinnipidamise, mida on 

tunnustanud tema maa kohtupraktika, mistõttu tuleb Euroopa tsiviilõiguse loomisel leida 

heade kommete käsitlus, mis oleks üldjoontes tunnustatud kõikides Euroopa Liidu 

liikmesriikides. 

 

Heade kommete sisustamise teeb eriti keeruliseks asjaolu, et tegu on üldmõistega, mida 

sisustab ja tõlgendab kohus, lähtudes tegelikust olukorrast konkreetses ühiskonnas. Juba Otto 

Brusiin sedastas, et: “Kohtuniku otsused on mõjutatud ühiskonna tegeliku poliitilise olukorra 

 
117 A.S.Hartkamp, etc. Towards a European Civil Code. Dortrecht 1994, p 65. 
118 A.S.Hartkamp, etc. Osundatud teos, lk 75 – 78. 
119 R.Zimmermann. Osundatud teos, lk 713 – 714. 
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poolt, kuna kohtunik on ühiskonna liige. Kohtunik ei saa teha ennast vaimselt vabaks sellest 

poliitilisest jõuväljast, millesse ta kodanikuna kuulub.”120 Seega on kohtuniku otsus alati 

sotsiaalne ja kui on vaja tõlgendada normi, siis lähtutakse konkreetses ühiskonnas olevast 

majandus-poliitilisest olukorrast.121  

 

Palle Bo Madsen, analüüsides Skandinaaviamaade lepinguõigust Euroopa Liidu õiguse 

kontekstis, väidab end olevat kiusatuses võrrelda Põhjamaades toimunud lepinguõiguse 

ühtlustamist EL-sisese harmoniseerimisega. Samas möönab autor, et Põhjamaade 

lepinguõiguse harmoniseerimise aluseks oli ajalooline, keeleline ja siiani olemasolev 

kultuuriline ühtsus, samuti asjaolu, et Põhjamaade üldine ideoloogia ja poliitilised väärtused 

baseeruvad samal alusel. Põhilised sotsiaalsed väärtused Põhjamaades on sarnased ja on 

arenenud sama teed pidi, seega oli pinnas ühiste lepinguõiguse põhimõtete kokkuleppimiseks 

soodus.122 

 

Kuni saab toetuda ühisele kultuuritaustale, mis põhineb üldiselt samadel sotsiaalsetel 

väärtustel, sealhulgas ühisel õiguslikul pärandil, ei vajagi paljud põhimõtted seaduses 

sõnaselget sätestamist. Sellistel juhtudel on hinnangu andmise vabadus kohtunikul, kes 

põhistab oma otsuse kindlatele väärtustele (considerations) ja jõuab tõenäoliselt otsusele, mis 

on aktsepteeritav nii üldiselt, osapoolte kui ka teiste kohtunike poolt. Selline olukord on isegi 

siis, kui kohtunik peab ainult põhiprintsiipidele toetudes “looma” seadust ise. Ka üldsätete 

osakaalu suurenemine Põhjamaade seadusandluses kinnitab eelmist seisukohta.123 

 

Erinevalt Põhjamaades toimunud õiguse ühtlustamisest ei saa EL-sisene seaduste 

harmoniseerimine kasvada välja ühisest kultuurilisest ja õiguslikust tagapõhjast. Vastupidi, 

EL õigus peab tegema kompromisse ja kombineerima väga erinevate õigustraditsioonidega ja 

erinevate õiguspõhimõtetega.  

 

Kuna EL võimud ei saa toetuda nö õigusliku mõtlemise ühisele ajaloole, siis seda enam tuleb 

üldsätete asemel erinevaid kriteeriumi üles loetleda. Ka näiteks uue “Ebaõiglaste 

lepingutingimuste direktiivi” ettevalmistamisel peeti vajalikuks koostada loeteluna nn must 

 
120 A.Aarnio. Osundatud teos, lk 34. 
121 Näiteks mitmetes Eesti Vabariigi Riigikohtu halduskolleegiumi otsustes (eriti erastamise ja 
omandireformi asjades) on kohtunikud otsust tehes seadusesätte lünga puhul otsesõnu viidanudki sotsiaal-
poliitilisele olukorrale. 
122 Palle Bo Madsen: T.Wilhelmson. Perspectives of critical Contract Law. Dartmounth 1993, p 110. 
123 Samas, lk 110 – 111. 
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nimekiri, kuigi näiteks Skandinaaviamaades piisab lihtsalt üldsättest (ebaõiglaste 

lepingutingimuste keelu kohta), mida kohtud vajadusel sisustavad.124 

 

Palle Bo Madsen toob välja lepingõiguse kolm eesmärki: eraautonoomia säilitamine, 

kaubandusvabaduse soodustamine ja sotsiaalse õigluse kindlustamine, mis kõik on olulised 

nii siseriiklikus kui EL-i lepinguõiguses. Samas ei saa individuaalne lepinguvabadus olla 

piiranguteta ei siseriiklikult ega EL-is. Ka EL-is on aru saadud, et majandusliku efektiivsuse 

saavutamine õiguse harmoniseerimise kaudu ei olegi nii lihtne. Siseriiklikus õiguses, 

sealhulgas Skandinaavias, on juba mõnda aega mõistetud, et sotsiaalse lepinguõiguse trend 

on otseselt vastuolus ettevõtete majanduslike huvidega ja sealt tulenevalt ka äri 

efektiivsusega. Sotsiaalse lepinguõiguse trend suunab aina uute kohustuslike normide 

vastuvõtmisele, et takistada ebamõistlike lepingute sõlmimist ja kehtivust.125 

 

Tõeline sotsiaalne lepinguõigus peaks Palle Bo Madseni arvates olema ühiskonna näo 

peegeldus. Seadusandja ja kohtunik peaksid alati olema valmis kuulma erinevate 

ühiskonnagruppide poolt aktsepteeritava piire ja tegutsema vastavalt kuuldule. Kui 

lepinguõigust vaadatakse kaitseõiguse poolelt kui peegeldavat, siis tuleb arvesse võtta ka 

ajaloolised, kultuurilised ja muud kohalikud erisused.126 Sellest tulenevalt peab iga sotsiaalne 

lepinguõigus olema osaliselt aktsepteeritav rahvuslikuna (siseriiklikuna). Ja küsimus jõuab 

tagasi punkti, kas, kuivõrd ja kuidas selline peegeldav lähenemine kannatab üldse EL õiguse 

kontekstis harmoniseerimist?  

 
Kaaludes, kas unifitseerimine heade kommete tõlgendamisel oleks võimalik, tuleb vaadata ka 

kehtivaid rahvusvahelise eraõiguse norme. Eestis 1.07.2002 jõustunud REÕS § 7 kohaselt ei 

kohaldata välisriigi õigust, kui selle kohaldamine viiks tulemuseni, mis on ilmselgelt 

vastuolus Eesti õiguse oluliste põhimõtetega (avaliku korraga). Sellisel juhul kohaldatakse 

Eesti õigust.127  

 

REÕS kohaselt ei kohaldata seega välismaa seadust vaid siis, kui see on vastuolus Eesti 

kehtivate avaliku korra põhimõtetega. Autor on seisukohal, et nimetatud õiguslik 

regulatsioon peaks hõlmama ka heade kommete vastasuse juhud, kus probleemina kerkivad 

 
124 Samas, lk 111. 
125 Samas, lk 112 – 113. 
126 Samas, lk 116. 
127 Kuni 1.07.2002 kehtinud TsÜS § 128 kohaselt ei kohaldatud välismaa seadust ja selle alusel tekkinud 
õigusi ja kohustusi ei loetud Eestis kehtivaks, kui need olid vastuolus Eesti seaduse, põhiseadusliku korra 
või heade kommetega. 
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esile eri maade kultuurilised ja traditsioonilised iseärasused ja erinev suhtumine väärtustesse. 

Alljärgnevatel põhjustel vajaks REÕS § 7 sõnastus ilmselt muutmist. 

 

Eestis on seadusandja alates 1.07.2002 kehtestatud TsÜS-iga ja REÕS-iga muutnud 

õigusterminoloogiat ja uute seaduste kehtestamisega on asendatud TsÜS-is senikasutatud 

mõiste „põhiseaduslik kord“ mõistega „avalik kord“ ning REÕS-s on asendatud loetelu 

„Eesti seadus, põhiseaduslik kord või head kombed“ väljendiga „Eesti õiguse olulised 

põhimõtted (avalik kord)“. Uus sõnastus on tekitab segadust seetõttu, et Eesti õiguses hõlmab 

mõiste heade kommete vastasus endas avaliku korra vastasust, mitte vastupidi. Seadusandja 

on REÕS-s aga sätestanud, et välismaa seaduse mittekohaldamise aluseks on vastuolu 

avaliku korraga, mitte heade kommetega. Kui lähtuda positsioonist, et avalik kord on kitsam 

mõiste kui head kombed, siis REÕS kohaselt kuulub välismaa seadus kohaldamisele ka 

juhtudel, kui see on vastuolus Eestis aktsepteeritud heade kommetega. Autor kahtleb, kas 

selline regulatsioon oli seadusandja eesmärk. Pigem võib arvata, et REÕS sõnastuse 

kehtestamisel on seadusandja lähtunud seaduse eelnõu koostamisel välismaa seadustest, kus 

on sätestatud, et välismaa seadust ei kohaldata, kui see on vastuolus ordre public’iga. Ilmselt 

on seadusandja tõlkinud mõiste ordre public Eesti keelde kui „avalik kord“, analüüsimata, et 

eeskujuks võetud seaduse kodumaal hõlmab avalik kord endas ka häid kombeid, mitte 

vastupidi nagu Eestis. Viimati toodud seisukohta kinnitab ka REÕS vastava sätte selgitus, 

mille kohaselt on  REÕS avaliku korra mõistet võimalik rakendada vastuolu korral hea usu ja 

heade kommetega või põhiseaduslike  printsiipidega128. Tulemuseks on igal juhul olukord, 

kus REÕS § 7 tõlgendamisel  ja kohaldamisel praktikas võib tekkida probleem, et Eestis 

aktsepteeritud heade kommetega vastuolus olev välismaa seadus kuulub kohaldamisele. 

Probleemi lahendamiseks on võimalik kas muuta REÕS-i või siis REÕS § 7 rakendamisel 

lähtuda seisukohast, et mõiste avalik kord hõlmab endast ka mõiste head kombed, kuna 

heade kommete järgimise kohustus on vaieldamatult üks Eesti õiguse olulisi põhimõtteid.   

 

Kuna heade kommete mõiste sisustamine on kõikides õiguskordades ja õigussüsteemides 

jäetud kohtuniku otsustada ja see tähendab, et iga liikmesriigi kohtunik lähtub otsuse 

tegemisel oma maa ajaloolisest-sotsiaalsest tagapõhjast ning arvestades, et eriti põhjast 

lõunasse liikudes on maades väga erinevad väärtushinnangud (kasvõi lähtudes erisustest 

protestantismis – katoliikluses), siis tundub heade kommete mõiste ühtne sisustamine eri 

riikides praktiliselt võimatu. Kuna head kombed võivad riigiti erineda, tekib probleem, 

 
128 I.Nurmela jt. Osundatud teos, lk 41.  
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kuidas oleks võimalik sõnastada printsiibid heade kommete termini sisu ja ulatuse kohta, mis 

oleksid kohaldatavad terves Euroopas. 

 

Eeltoodust  tulenevalt tuleb lepinguõiguse harmoniseerimisel teatud osas (s.h head kombed) 

kohaldada subsidiarity printsiipi, mille kohaselt lepingu headele kommetele vastavus tuleb 

tuvastada siseriiklikult, kuna tegu on küsimusega, mis saab olla rahuldavalt lahendatud 

(ainult!) iga liikmesriigi enda poolt.129 

 

Lähtudes töös käsitletud riikide seadusandlikest regulatsioonidest, kus reeglina põhimõte, et 

tehing ei tohi olla vastuolus heade kommetega, on sätestatud üldklauslina, saab asuda 

seisukohale, et samamoodi võib ka Euroopa tsiviilkoodeks sätestada üldklauslina, et tehing ei 

tohi olla vastuolus heade kommetega või et heade kommetega vastuolus olev tehing on 

tühine. Puudub otsene takistus, miks sellist generaalklauslit ei võiks sätestada, kuna ka 

liikmesriikide seadustes, mis on sätestanud sellise üldnormi, ei ole häid kombeid 

defineeritud. Ainsaks takistuseks võib olla nende riikide vastuseis, kus heade kommete 

vastasus ei ole sätestatud tehingu tühisuse alusena, kuid sellisel juhul tuleb Euroopa 

tsiviilkoodeksis teha kompromiss ja mitte sätestada heade kommete vastaste tehingute 

tagajärge, vaid ainult keeld sõlmida heade kommete vastaseid tehinguid. 

 

Kui loobuda Euroopa tsiviilkoodeksis heade kommete sisu defineerimisest ja jätta 

tõlgendamis- ja kohaldamisõigus liikmesriikide kohtutele, siis on ühelt poolt tegemist 

piisavalt paindliku regulatsiooniga ning samal ajal on tagatud põhimõtte järgmine, et tehing 

ei tohi olla vastuolus ühiskonna sündsustunde ega moraaliga ehk heade kommetega. 

Juhtudel, kui mingis konkreetses küsimuses peab oma sellekohase seisukoha andma Euroopa 

kohus, peab Euroopa kohus samuti lähtuma siseriiklikust õigusest ja praktikast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
129 Palle Bo Madsen: T.Wilhelmson. Osundatud teos, lk 117. 
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2 Heade kommetega vastuolus olevate tehingute grupid 

 

2.1 Heade kommetega vastuolus olevate tehingute liigituse alustest 

 

Tehinguid võidakse tunnistada heade kommete vastaseks väga erinevatel põhjustel, mistõttu 

on heade kommete instituudi sisu selgitamine kõige paremini võimalik erinevate aluste 

väljatoomise kaudu, mis tingivad või võivad tingida tehingu tühisuse selle vastuolu tõttu 

heade kommetega.  

 

Soome õigusteadlane Tuula Ämmälä on oma teoses “Pääsykoekirja” eristanud järgmisi 

heade kommete vastasuse mõiste käsitlusi: 

 

- Tehing või selle tingimus on mingite konkreetsete heade kommete vastane.  See on 

klassikaline heade kommete käsitlus ja hõlmab eelkõige heade kommete vastaseid 

tehinguid, mis riivavad inimeste sündsustunnet seksuaalmoraali ja perekonnasuhete 

sfääris. 

 

- Tehing on tehtud viisil, mida võib pidada heade kommete vastaseks. Sellisesse gruppi 

kuuluvad eelkõige seaduses sätestatud tühistatavad tehingud (eksimus, pettus, ähvardus, 

vägivald, rasked asjaolud), milliste tühiseks tunnistamise aluseks on sisuliselt selliste 

tehingute vastuolu heade kommetega, kuna üks tehingupooltest on ebavõrdses seisundis 

teise tehingupoole pahatahtliku või asjaolusid ärakasutava tegevuse tõttu.  

 

- Tehingu tegemise motiiv on heade kommete vastane (näiteks ostetakse hoone, et hakata 

seal bordelli pidama või võetakse laenu, et kasutada seda raha bordelli asutamiseks), kuid 

sellisel juhul on harva tagajärjeks tehingu tühisus. Soomes on tehingu tegemise motiiv 

oluline vaid juhul, kui see mõjutab tehingu sisu. 

 

- Tehingu objekti on kavatsus kasutada teoks, mida võib pidada heade kommete vastaseks. 

Ka sellisel juhul on harva tagajärjeks tühisus, kuna oleks keeruline tunnistada tehing 

kehtetuks vaid seetõttu, et nuga osteti millegi ebaseadusliku täideviimiseks (inimese 

tapmiseks). Sellisel juhul kuulub kohaldamise hoopis kriminaalõigus (ja osapooled 

võidakse süüdi tunnistada kriminaalseaduse alusel).130 

                                                 
130 T.Ämmälä (1994), lk 31 –32. 
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Kötz jagab tsiviilõiguse maades tehingu tühisuse aluseks olevad asjaolud kolmeks: 

- pereelu ja seksuaalmoraaliga seotud põhimõtete rikkumine, 

- isikliku või majandusliku vabaduse piirangute rikkumine ning 

- lepingu sõlmimise või täitmisega seaduse keeldu rikkumine.131 

 

Kumbki liigitusest ei hõlma kõiki aluseid, mille olemasolul peetakse tehinguid praktikas 

heade kommete vastaseks. Kötzi nimetatud viimane alus jääb käesoleva töö teemat 

arvestades käsitlusest välja, kuigi seaduses sätestatud keeld teha mingeid tehinguid võib 

samuti tuleneda asjaolust, et sellise tehingu tegemine oleks heade kommete vastane.  

 

Käesolevas töös on heade kommete vastasust kaasa toovad alused liigitatud gruppidesse 

lähtudes tehingute sarnasest sisust, miks konkreetseid tehinguid heade kommetega vastuolus 

olevaks peetakse. Kuna osad tehingu tühisust kaasatoovad alused sobiksid mitmesse gruppi, 

on grupeerimine tinglik. 

 

Esimese suurema grupina käsitletakse töös nö klassikaliselt heade kommete vastaseid 

tehinguid, mis on seotud seksuaalmoraali ja pereeluga. Gruppi ühendavaks tunnuseks on 

heade kommete vastaste tehingute seotus mehe ja naise vaheliste suhetega, samuti suhetega 

sugulaste ja hõimlaste vahel. Klassikaliseks võib sellesse gruppi kuuluvaid ja heade 

kommetega vastuolus olevaid tehinguid lugeda seetõttu,  et käsitletavate tehingute heade 

kommete vastasust tunnustati juba Rooma õiguses.  

 

Omaette heade kommete vastase grupi moodustab lubadus panna toime kuritegu või 

õigusvastane tegu. Ka selliseid tehinguid on läbi aegade peetud heade kommete vastaseks.  

 

Võlausaldajat või võlgnikku kahjustavad tehingud võib tuua ühisnimetaja alla, kuna 

käsitletavate tehingutega kahjustatakse tsiviilõigussuhtes konkreetset isikut – kas ühte 

lepingupoolt või lepingupooleks mitteolevat kolmandat isikut. Lepingupoolt kahjustavate 

tehingutena käsitletakse käesolevas töös liigkasuvõtmise tehinguid ja lesion’i. Kahe isiku 

vahel sõlmitud leping võib teatud asjaoludel kahjustada ka kolmandat isikut, kes on ühe 

lepingupoole võlausaldajaks tulenevalt nendevahelisest muust õigussuhtest. Kolmandat isikut 

 
131 H.Kötz; A.Flessner. Osundatud teos, lk 155. 
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kahjustavaks tehinguks võib olla võlgniku poolt makseraskustes ebasoodsa tehingu tegemine, 

samuti teise lepingupoole vastutust välistavate kokkulepete sõlmimine. 

 

Heade kommete vastane võib olla juriidilise isiku asutamisleping või –otsus kui tehing, 

samuti võivad heade kommete vastased olla juriidilise isiku organi otsused kui tehingud. 

Heade kommete vastased tehingud juriidilise isiku asutamisel ja tegevuses on käsitletud 

eraldiseisva grupina. 

 

Suurema grupi moodustavad tehingud, millega kahjustatakse riiki, sealhulgas riigi 

välissuhteid, avaliku teenistuse usaldusväärsust, samuti õigusemõistmise ja kohtusüsteemi 

mainet. Ühisnimetajaks selle grupi puhul on riigi maine kahjustamine kõige laiemas mõttes, 

s.t nii seadusandliku, täitevvõimu kui kohtuvõimu usaldusväärsuse ja maine kahjustamine. 

 

Olulise grupi heade kommete vastaseid tehinguid moodustavad isiklikku ja 

majandusvabadust piiravad tehingud ning piirangud ettevõtte müügilepingutes ja 

töölepingutes, kusjuures viimastes sisalduvad piirangud võivad olla tihedalt seotud isiku 

põhivabaduste piiramisega. 

 

Viimase suure grupina käsitletakse töös muudes ärivaldkondades heade kommetega seotud 

tehinguid nagu kauplemispiiranguid ja muid sarnaseid piiravaid tehinguid; tehinguid 

kauplemise ja teenuste osutamise ainuõiguse kohta ning heade kommete järgimise kohustust 

erinevates ärivaldkondades. 

 

Heade kommete mõiste sisustamine on ajas kardinaalselt muutunud – töös alustatakse kõige 

traditsioonilisematest heade kommete vastaste tehingute analüüsimisest,  mis on seotud  

seksuaalmoraali ja pereeluga. Pikema ajalooga on ka tehingute heade kommete vastseks 

tunnistamine, mis sisaldavad liigkasuvõtmist, poolte ebavõrdsust lepingu sõlmimisel ja 

võlausaldaja kahjustamist. Edasi käsitletakse isiklikku ja majanduslikku vabadust piiravaid 

(ka suunavaid) tehinguid kuni tehinguteni, mille puhul võib vaielda, kas tegu on heade 

kommete või üldisemalt avaliku korra vastaste tehingutega (riigi huvide vastased ja 

täitevvõimu autoriteeti ohustavad lepingud jms). Viimastena käsitletakse 

kaubanduspiiranguid, millel võib indiviidi seisukohalt olla häid kombeid kahjustav mõju 

(eriti, mis puudutab ülemääraste piirangutega töölepinguid).  
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2.2 Seksuaalmoraali ja pereeluga seotud tehingud 

 

2.2.1 Seksuaalmoraali vastased tehingud 

 

Heade kommete mõiste klassikalise definitsiooni järgi on seksuaalmoraali vastased tehingud 

heade kommete vastased ja tühised. Samas muutuvad seksuaalmoraali (seksuaalvabadust) ja 

pereelu puudutavad põhimõtted ajas kõige kiiremini, seega on selliste tehingute heade 

kommete vastaseks tunnistamise alused ajast aega muutunud.  

 
Inglise õigusteadlase Treiteli järgi on moraalivastased lepingud, mille objekt õhutab 

ebamoraalsust. Selliste lepingute hulgas nimetab ta lepinguid abieluvälise seksuaalse 

läbikäimise kohta, samuti lepingut ruumide rentimise kohta prostitutsiooniga 

tegelemiseks.132 Ka ei rahuldanud Inglise kohus näiteks rendileandja hagi, milles 

rendileandja nõudis võlgu olevalt rentnikult prostitutsiooniga tegelemiseks välja renditud 

pinna renti. Quest toob Inglise õiguses heade kommete vastase tehingu näitena 

rendilepingu, millega renditakse naisele ruum, et naine saaks seal armukesega kohtuda. 

Selline rendileandja ei ole õigustatud hagema rendisummat, mis on sätestatud lepingus.133 

 
Šoti õiguses on loetud moraalivastaseks kokkulepe, millega renditakse prostituudile lahtine 

auto, et ta saaks seal poseerida ja endale reklaami teha. Sellise lepingu alusel ei saa renditasu 

kohtu kaudu hageda. Sama otsuse tegi Šoti kohus asjas, kus teadlikult renditi ruumid 

isikutele ebamoraalsete suhete loomiseks.134 

 

Ka Saksa õiguses on eksimusteks seksuaalmoraali vastu erinevatel aegadel loetud väga 

erinevaid tegevusi. 1975. aastal otsustas Saksa maakohus, et leping, millega hotelliomanik 

üüris kaheinimesetoa abielus mitteolevale paarile, on moraalivastane ja tühine.135 

Viimatinimetatud näide kuulub vähemalt Euroopa kontekstis õigusajaloo valdkonda. Saksa 

kohtud on  lugenud ka elamu rentimist bordelli pidamiseks moraalivastaseks ning sellisest 

lepingust tulenevat renditasu nõuet ei saanud täitmisele pöörata. Täna oleks selline leping 

Saksamaal heade kommetega vastuolus vaid siis, kui näiteks rent oleks ebaõiglaselt kõrge, 

                                                 
132 G.H.Treitel (1979), lk 164. 
133 A.G.Quest. Osundatud teos, lk 315 –316. 
134 W.M.Gloag, R.C.Henderson. Osundatud teos, lk 102. 
135 R.Zimmermann. Osundatud teos, lk 715. 
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nii et bordellipidaja peab oma töötajaid (prostituute) ületööle sundima selleks, et oma 

kulutused tasa teha.136 

 

Täna ei käsitata enam bordellimüügi- ja bordellirendilepinguid pikemalt analüüsimata heade 

kommete vastasena ning abielus mitteolevate paaride majutamislepinguid loetakse enamasti 

kehtivateks. Heade kommetega vastuolus olevateks loetakse Saksamaal ikka veel 

prostituutidega sõlmitud lepingud.137 

 

Hollandi Kõrgem Kohus leidis 1990. aastal, et bordelli inventari müük (mis võib rikkuda 

keeldu saada prostitutsioonist tulu) ei ole heade kommete vastane.138 Šveitsis loetakse aga 

heade kommetega vastuolus olevaks ebasündsate publikatsioonide müümist.139 

 

Inglismaa kohta väidab Treitel, et mehe poolt on seadusevastane lubada naisele tasu 

abieluvälisesse suhtesse astumise eest, kuid vabaabielu ei peeta enam ammu ebamoraalseks. 

Samuti on legaalne lapse isa lubadus maksta emale lapse kasvatamiseks toetusraha.140 Kuna 

seksuaalmoraali puudutavad kaasused on Inglismaal 1930.ndatest aastatest ja selle ajaga 

võrreldes on seksuaalmoraal nö revolutsiooni läbi elanud, siis on selleteemalised kaasused 

pigem huvitavad jälgimaks seksuaalmoraali muutumist ajas, mitte enam reaalselt 

kohaldatavad.  

 

Huvitav kaasaegne näide on Soome õigusest, kui Helsingi esimese astme kohus lükkas 2002. 

aasta kevadel tagasi Soomes kinni peetud, kuid hiljem vabastatud prostituudi nõude hüvitada 

talle kinnipidamiskohas viibitud aja jooksul saamata jäänud teenistus.   

Aprillis-mais 2002 Helsingi eeluurimisvanglas olnud Tallinnast pärit Tatjana nõudis Soome 

Vabariigilt 17850 euro ehk üle 279000 krooni väljamaksmist hüvitamaks 51 vangistuses 

oldud päeva jooksul teenimata jäänud tasu. Naine lähtus oma nõuet esitades väitest, et teenis 

ühe suguakti eest 50 eurot ehk üle 780 krooni ning keskmiselt teenindab prostituut seitse 

klienti päevas. Ta kinnitas, et võttis nõude aluseks keskmise tasu, kuigi tal endal oli kuni 16 

kundet päevas. Helsingi esimese astme kohtu hinnangul oli naise nõue alusetu, sest raha 

pakkumine ja saamine seksteenuse eest on Soome õigussüsteemi vastane. Otsust tehes lähtus 

Helsingi kohus Soome kõrgeima kohtu varasematest kohtulahenditest ning põhistas oma 

 
136 H.Kötz; A.Flessner. Osundatud teos, lk 156. 
137 H.Köhler. Osundatud teos, lk 201. 
138 A.S.Hartkamp, M.M.M.Tillema. Osundatud teos, lk 84. 
139 F.Dessemontet, T.Ansay. Introduction to Swiss Law. Hague 1995, p 108. 
140 G.H.Treitel (1979), lk 164 – 165. 
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otsust nõude heade kommete vastasusega, kuna leping prostituudiga on heade kommete 

vastane ja tühine, siis ei saaks prostituut sellise lepingu alusel esitada nõuet kliendi vastu, 

seega ka mitte isiku (riigi) vastu, kes takistas tal tühiseid lepinguid sõlmimast.141 

 
Eestis puudub teemakohane Riigikohtu praktika ning seksuaalmoraaliga vastuolus olevaid 

lepinguid ei ole heade kommetega vastuolus olevaks tunnistatud. Põhjuseks on ilmselt, et 

isikud, kes on sellise lepingu pooled, saavad ise aru, et need lepingud ei ole ühiskonna silmis 

aktsepteeritavad ega püüagi neid avalikkuse ette tuua. Kui prostituut ei ole tasunud renti, siis 

tehakse asjad selgeks "omakohtuga" ega pöörduta kohtusse, sest mõistetakse, et ka enda 

südametunnistus ei ole puhas.  

 

Seksuaalmoraali vastasuse kindlakstegemisel (nagu kõigi heade kommete vastaste tehingute 

kindlakstegemisel) on otsustav roll asja lahendaval kohtunikul. Kuigi kohtunik on 

õigusalaselt kvalifitseeritud, siis heade kommete mõiste sisustamisel seksuaalmoraali 

puudutavates asjades oleneb otsus kindlasti ka konkreetse kohtuniku mõtteviisist ja usutun-

nistusest. Nii võib näiteks prostitutsiooni puudutava tehingu kehtivus teatud piirides sõltuda 

asja arutava kohtuniku vanamoodsast või modernsest mõtlemisest, kuigi printsiibis ei tohiks 

kohtunik oma isiklikke äärmuslikke seisukohti otsuse tegemisel arvesse võtta, vaid peab 

lähtuma keskmise inimese sündsustundest ehk ühiskonnas üldiselt aktsepteeritud käitumisest. 

 

Leian, et riikides, kus prostitutsiooni vahendamine või ost või müük on keelatud, on ruumide 

üürimisel prostitutsiooniga tegelemiseks sellise üürilepingu eesmärk heade kommetega 

vastuolus, see tähendab, et selline tehing peaks olema tühine ning sellise tehingu alusel ei 

peaks saama üüri nõuda. Riikides, kus prostitutsioon on legaliseeritud, ei saa ruumide 

prostitutsiooniga tegelemiseks väljaüürimine olla heade kommetega vastuolus, kuna 

ühiskonnas on vastu võetud otsus, et see on aktsepteeritav. Praktikas on vähetõenäoline, et 

riikides, kus prostitutsioon on keelatud, tekiks vaidlus üüritasu osas, kuna prostitutsioon kui 

põhitegevus on varjatud mingi muu kõrvaltegevuse taha, mis on lubatud, ja millega 

tegelemiseks ruumide üürimise eest tuleb tasu maksta.  

 

2.2.2 Tehingud, mis mõjutavad abieluvabadust ja abielu stabiilsust 

 

Inglise õigusteadlane Treitel väidab, et reeglina loetakse tehing, millega sätestatakse 

abielupiirangud, heade kommete vastasteks, kuid teatud tingimustel võivad nad kehtida. 
                                                 
141 “Libu nõuab saamata teenistuse eest hüvitist”. www.delfi.ee, 9.10.2002. 
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Üldjuhul on tühine kokkulepe, mille üks pool lubab kellegagi abielluda või mitte abielluda. 

Kehtiv on aga näiteks vanemate  lubadus maksta lapsele taskuraha kuni lapse 

abiellumiseni.142  

 

Soomes on heade kommete vastane lubadus mitte abielluda, millist lubadust peetakse 

lubaduseks tegutseda vastuolus oma kutsumuse ja vaadetega.143 

 

Inglismaal loetakse tühiseks vahendaja ja kliendi kokkulepe raha eest abikaasa või kihlatu 

leidmiseks, kuna selline kokkulepe sisaldab raha maksmise kohustust tegevuse eest, mis ei 

tohiks olla tasuline.  

 

Schlechtriem toob näite Saksamaa kohta, kus seaduse kohaselt peetakse abieluvahendust 

mittetäielikuks kohustuseks, mille täitmiseks ei saa hagi esitada. Kuid tasutud raha 

tagasinõudmine on võimalik juhul, kui vahenduse eest on tasutud ettemaks, mida kohus peab 

liiga suureks ja seega heade kommete vastaseks.144 

 

Abielusidet nõrgendavate lepingute tühisuse eesmärk on juba sõlmitud abielude kaitse. 

Inglismaal võib tuua järgmised reeglid. Esiteks on tühine leping, milles mees ja naine enne 

abielu või abielu ajal lepivad kokku tingimused võimaliku lahutuse kohta tulevikus. Kui 

leping sõlmitakse vahetult enne lahkuminemist või pärast lahutust, siis on see kehtiv. Teiseks 

nimetab Treitel, et enne 1971. aastat vastutas Inglismaal isik, kes lubas abielluda ja siis 

rikkus seda lubadust, tekitatud kahju eest. 1970. aasta seadusega selline kohustus kaotati.145 

 

Leping, millega abielus olev isik lubab abielluda pärast esimese abikaasa surma, on tühine, 

kuna selline leping on suunatud abielu lõhkumisele, julgustab ebamoraalsusele või isegi 

kuriteole (Spiers vs Hunt). Samas leitakse USAs, et isik, kes pärast lahutusprotseduuri 

alustamist on lubanud abielluda, vastutab oma lubaduse rikkumise eest ja peab vajadusel 

hüvitama kahju (Fender vs St John-Mildmay). 146 

 

                                                 
142 G.H.Treitel (1979), lk 166. 
143 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo (1959), lk 301. 
144 P.Schlechtriem. Võlaõigus. Üldosa.Tallinn 1999, lk 163. 
145 G.H.Treitel (1979), lk 166 – 167. 
146 G.H.Treitel. The Law of Contract. London 1987, p 334. 
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Saksamaal on Reichsgericht otsustanud, et abielus oleva isiku lubadus abielluda teise naisega 

on tühine, kuna see kohustab lubaduse andjat tegutsema kuidagi kolmanda isiku – oma 

abikaasa – suhtes.147 

 

USAs on see-eest peetud heade kommete vastaseks ühe abikaasa nõusolekut maksta teisele 

abikaasale elatist lahutuseks nõusoleku andmise eest (Brodie vs Brodie, 1917). See näide on 

aga ligi sajand vana.148 

 

Soome õiguses on peetud autuks ja väärituks toetuda näiteks lubadusele, mille kohaselt isik 

müüs kinnisvara tingimusel, et ostja abiellub temaga. Kohus luges vastutasu sobimatuks ning 

tunnistas kinnisasja müügi ja kinnistamise kehtetuks, kuna leping oli sõlmitud asjaoludel, 

millele ostjal oli autu ja vääritu toetuda. Abielu ei tunnistatud kehtetuks. Selline tehing 

tunnistati Soomes tühiseks kui seadusevastane, mitte kui heade kommete vastane, sest OikTL 

§ 33 kohaselt võib kohus tunnistada tühiseks tehingu, millega lubadus on antud olukorras, 

millest teadlikul isikul on autu ja vääritu toetuda sellise lubaduse kehtivusele.149 Õiguskorras, 

kus selline seadusesäte puudub, oleks ilmselt tegu heade kommete vastase ja tühise 

tehinguga.  

 

Eesti VÕS § 664 lg 6 sätestab, et kui maaklerileping on sõlmitud abielu sõlmimise 

vahendamiseks või abielu sõlmimise võimalusele osutamiseks, on tegemist mittetäieliku 

kohustusega. Mittetäielik on ka muu kohustus, mille käsundiandja võtab maakleri suhtes, kui 

selle kohustuse eesmärgiks on tasu maksmine abielu sõlmimise vahendamise või abielu 

võimalusele osutamise eest. Kuigi Eestis ei tunnistataks tühiseks raha eest abikaasa leidmise 

vahendamist, ei saa sellisest kokkuleppest tulenevat nõuet kohtu kaudu esitada, kuna seaduse 

kohaselt on tegu mittetäieliku kohustusega.150 Eesti õiguses võib seega sõlmida lepingu 

abielu sõlmimise vahendamiseks, kuid sellise lepingu täitmist ei ole võimalik õigusorganite 

kaudu nõuda.  

 

Eestis on tulenevalt perekonnaseadusest abieluvaralepingu sõlmimine lubatud ja seadusega 

reguleeritud. Abieluvaraleping võidakse tunnistada tühiseks TsÜS üldsätete alusel ja siis 

 
147 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 65. 
148 Samas. 
149 P.Timonen. Suomen Laki I. Helsinki 1994, s 149. 
150 VÕS § 4 lg 1 kohaselt on mittetäielik kohustus selline kohustus, mille võlgnik võib täita, kuid mille 
täitmist ei saa võlausaldaja temalt nõuda. VÕS § 4 lg 3 kohaselt mittetäieliku kohustuse täitmiseks üleantut 
ei saa tagasi nõuda.  
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kohaldatakse abielu kestel omandatud vara suhtes perekonnaseaduses ühis- ja lahusvara 

reguleerivaid sätteid (§ 13 lg 1). Järelikult peab abieluvaraleping vastama headele kommetele 

ja sellega vastuolu korral on leping tühine. Teisalt on abieluvaralepingu heade kommete 

vastaseks tunnistamine problemaatiline, kuna pooled on vabatahtlikult leppinud kokku vara 

jagamises. Heade kommete vastane võiks olla küll see, kui abielu sõlmitakse vaid tingimusel, 

et teine pool on nõus allkirjastama tema jaoks kahjuliku (ebaproportsionaalse) 

abieluvaralepingu. Et tuvastada sellise tehingu heade kommete vastasus, tuleb tõendada 

tehingu motiiv. Samas ei ole midagi ebaharilikku abieluvaralepingus, kus näiteks mehele 

kuuluv kinnistu turuväärtusega 3 miljonit krooni ja naisele kuuluv korteriomand 

turuväärtusega 300000 krooni nimetatakse mõlemad abieluvaralepinguga ühisomandiks (s.t 

vara jagamisel kannab naine olulist kasu). Kuna mees on sellise kokkuleppega nõustunud 

notari kui erapooletu isiku juures, kes on talle tehingu tagajärgi selgitanud, siis tekkib 

küsimus, kas sellist notariaalset lepingut saaks hiljem heade kommete seisukohast  

vaidlustada. Pigem tuleks asuda seisukohale, et selline tehing on heade kommete seisukohast 

kehtiv. Tehingu notariaalne tõestamine ei saa siiski välistada, et tehing ei ole heade kommete 

vastane. Näiteks kui abieluvaralepinguga loetakse kogu vara ühisvaraks ning lepitakse 

kokku, et pärast lahutust jääb kogu vara vaid ühele abikaasale, võib selline tehing olla heade 

kommete vastane.   

 

Kohtupraktikat, millega abieluvabadust ja abielu stabiilsust mõjutavaid lepinguid oleks 

tühiseks tunnistatud, veel ei ole. Leian, et ka Eestis kuuluks siia alagruppi tehingud, milles 

isik kohustub kellegagi abielluma või mitte abielluma. Sellise kohustuse võtmine ei saa 

heade kommete seisukohast siduv olla ning nii kokkulepe ise, kui selles sätestatud 

sanktsioonid, tuleks lugeda tühisteks. Nimetatud piirangu näol on samaaegselt tegu 

ülemäärase isikuvabaduse piiranguga, mis on samuti üheks tehingu heade kommete vastasuse 

aluseks. 

 

2.2.3 Perekonnasuhteid mõjutavad tehingud 

   

Juba Rooma õiguses kaitses heade kommete instituut eelkõige perekonnaelu moraalset 

ühtsust kõige laiemas mõttes. Käesolev alagrupp on tihedalt seotud eelmise alagrupiga, 

milles käsitleti abielu stabiilsust puudutavaid tehinguid, kuna lubadused seoses 

armukesesuhtega mõjutavad nii perekonnasuhteid kui nõrgendavad samaaegselt ka abielu 

stabiilsust. Käesolevasse alagruppi võib paigutada nii kokkulepped armukesega kui ka 

vanemlike kohustustega ja lastega seotu. 
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Täna ei loeta õigusteoorias kooselavate (teise naisega) abielus oleva mehe ja (teise mehega) 

abielus oleva naise vahel sõlmitud leppeid tühiseks, välja arvatud juhud, kui kokkulepe on 

vaid tasu maksmiseks seksuaalteenuste või suhte püsimise eest. Kötzi kohaselt ei ole 

kokkulepe tasu maksmise kohta suhte lõpetamisel heade kommete vastane, kui 

kompensatsioon makstakse selle eest, et üks pooltest loobub elamispinnast või peab jätma 

seetõttu oma karjääri, kuid on heade kommete vastane igal muul juhul. Kuna suhtes olemine 

on vabatahtlik, siis igasugune tasunõue selle lõpetamise eest on jõustamatu. Tegu on 

mittetäieliku kohustusega, kuna suhte alustamine ja lõpetamine on alati poolte vaba tahe.151 

 

Kötzi poolt esitatud kaks erandit jõustamatuse põhimõttest on liiga kitsas lähenemine. Heade 

kommetega on kooskõlas tasu maksmine suhte lõpetamisel kindlasti tunduvalt enamatel 

alustel, kui elamispinnast või karjäärist  loobumine. Eelkõige tuleks asuda seisukohale, et 

loobumiste, mille puhul kokkulepe tasus on seaduslik, loetelu ei saa olla piiratud. Samuti 

võib esineda muid asjaolusid, mille puhul tasu maksmine on aktsepteeritav ja kokkuleppe 

täitmine sissenõutav. Arvan, et praktikas on pigem tegu kokkulepetega, millest tulenevaid 

nõudeid ei esitata kohtu kaudu, vaid mille täitmise nõudmine juhul, kui neid ei täideta 

vabatahtlikult,  toimib kõige paremini ähvarduse kaudu teha salasuhe avalikuks.  

 

Suhte lõpetamise eest tasu nõudmist ei saa pidada Eesti seaduste kohaselt mittetäielikuks 

kohustuseks, kuna tegu ei ole kõlbelise kohustusega, mille täitmine vastab üldisele 

arusaamale. Isikute vahel mitteabieluliste suhete loomine ja nende lõpetamine ei ole 

õiguslikult reguleeritud, seega igasuguste varaliste suhete osas sõltub kokkulepete siduvus ja 

jõustatavus sellest, milles on kokku lepitud. Kui on näiteks kokku lepitud kinkes suhte 

lõppemise puhuks, siis on kinge legaalne tehing, sest erinevalt näiteks Prantsuse õigusest, 

puudub Eesti õiguses tehingu kehtivuse küsimuse hindamisel cause’il tähtsus.  

 

Ühiskondliku seisukoha muutus on toimunud ka sellistes asjades nagu abielumehe tehtud 

kingitused ja makstud elatusrahad armukesele. Kui asjade kinkimine või raha maksmine on 

seotud kohustusega alustada, jätkata või lõpetada selline suhe, siis on see kokkulepe kehtetu, 

kuid on täiesti aktsepteeritav, kui kingituste või rahamaksmise eesmärk on kauaaegse suhte 

 
151 H.Kötz; A.Flessner. Osundatud teos, lk 156. 
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osapoole majandusliku kindlustunde tagamine tulevikus, tänu varasema toetuse eest või 

lihtsalt hoolitsuse või tähelepanu osutamine.152 

 
Barry leiab Prantsuse õiguse heade kommete instituuti iseloomustades, et sellega on 

vastuolus perekonna ühtsust rikkuvad lepingud, näiteks on Barry kohaselt tühised 

abieluväliste seksuaalpartnerite kingitused üksteisele, kui cause on ebamoraalsete suhete 

loomine, jätkamine või uuendamine. Kui aga kingitus on suhete lõpetamiseks (tänutäheks või 

kohustusest), siis on tehing kehtiv.153 

 

Heade kommete seisukohast tuleb hinnata ka perekonnasuhteid puudutavaid lepinguid, mis 

on seotud lapse ja vanemate temaatikaga.  

 

Üsna tavalised on kokkulepped naise ja mehe vahel, millega naine lubab hoiduda rasedusest 

rasestumisvastaste tablettide võtmisega. Kuid kas mees saab toetuda naise sellisele 

lubadusele kui siduvale või on tegu kohustusega, mille rikkumine ei too kaasa juriidilisi 

tagajärgi? Kui naine rikub kokkulepet ja ei võta tablette, kas siis saab väita, et tegu oli heade 

kommete vastase lepinguga või on mehel õigus nõuda kahju hüvitamist? On selge, et mees ei 

saa naiselt nõuda abordi tegemist. Esmalt tuleb teha selgeks, millele oli suunatud poolte tahe. 

Kui kokkuleppega taheti määrata kindlaks ka juriidilised tagajärjed, siis võib isegi tekkida 

küsimus kahju hüvitamise kohustusest. Ka järgneb siis küsimus sellest, mis saab mehe 

ülalpidamiskohustusest lapse suhtes. Autorile tundub mehe võimalus ülalpidamiskohustust 

vältida moraalivastane. 

 

USA õiguses toob Burton näite surrogaatemaduse juhtumi kohta, millal lapse sünnitanud 

naiselt võetakse pärast sünnitust laps ära varem sõlmitud tehingu alusel. New Jersey kõrgem 

kohus oma 1988.a otsuses (109 N.Y 396, 537A.2d 1227) nn Baby M asjas, kus oli tegu 

lepinguga perekonna ja surrogaatema vahel,  andis hooldusõiguse lapse pärisisale, kuid 

tühistas lepingu, millega surrogaatema oli loobunud vanema õigustest lapsele ja lubanud 

adopteerimist. Samas leidis kohus, et surrogaatemadus iseenesest on lubatud, kuid tasuta ja 

piiravate tingimusteta. Kohus ei pidanud seejuures oluliseks surrogaatema tahet lepingu 

sõlmimise hetkel, sest selline leping olevat perekonnaseadusandluse eesmärkide vastane: laps 

 
152 Samas, lk 156. 
153 N.Barry. The French Law of Contract. Oxford 1992, p 131. 
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lahutatakse emast, adopteeritakse ilma vanemate sobivust kontrollimata, last ignoreeritakse ja 

seda kõike raha eest ja pärast.154 

 
Eestis kehtib kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus, millega keelatakse kunstliku 

viljastamise tervishoiusüsteemiväline vahendamine ja sel teel saavutatud kokkulepped on 

kehtetud. Keelatud on ka tehingud embrüoga. Seadus  keelab sõnaselgelt nimetatud heade 

kommetega vastuolus olevad tehingud. Sama seadus sätestab siiski spermadoonori õiguse 

hüvitusele. Kuigi surrogaatemadust Eesti seadused ei reguleeri ja puudub ka vastav 

kohtupraktika, siis võib eeldada, et selline tehing võidakse lugeda Eestis heade kommete 

vastaseks alltoodud põhjustel.  

 

Surrogaatema poolt õiguste loovutamist oma lapse suhtes võib pidada ülemääraseks 

isikuvabaduse piiranguks, sest põhiseaduse § 27 sätestab vanema õiguse (ja kohustuse) 

kasvatada oma last ja hoolitseda tema eest. Sama sätestab perekonnaseaduse § 50 lg 3, mis 

lubab vanemal nõuda oma  last tagasi igalt isikult, kelle juures laps on seadusliku aluseta, 

välja arvatud, kui see on vastuolus lapse huvidega. Surrogaatemaduse lepingu puhul tuleb 

kohtul võtta seisukoht, kas selline leping on piisavaks seaduslikuks aluseks, et lapse ema ei 

saa last tagasi nõuda. Võib asuda seisukohale, et raha eest vanema õigustest loobumine ja 

lapse äraandmine ei saa olla "ostjale" lapse kasvatamise seaduslik alus. Laps ei ole asi, mida 

osta-müüa ning sellise tehinguga rikutakse ka lapse subjektiivseid õigusi.  

 

Lähtudes põhiseadusest, perekonnaseadusest ja üldisest põhimõttest, et inimene ei ole objekt, 

vaid subjekt, peaks olema lubamatu jõustada surrogaatemaduse lepinguid. Samuti ei saa ema 

surrogaatemaduse lepinguga vabaneda seadusega talle pandud vanema kohustustest, kuna 

isegi juhul, kui kohtuotsusega võetakse vanemalt ära vanema õigused, ei vabane selline 

vanem lapse ülalpidamiskohustusest. Vanem kaotab igasugused õigused ja kohustused oma 

lapse suhtes vaid lapse lapsendamise korral. Isegi juhul, kui kõigi osapoolte vahel puudub 

vaidlus, ei ole ilma lapsendamise protseduuri läbimata võimalik lapse emana sünniakti kanda 

kedagi teist kui lapse sünnitanud naist, kuna perekonnaseaduse kohaselt kirjutatakse lapse 

sünniakti emana isik, kes on lapse sünnitanud. Et lapse surrogaatema asemel kantaks 

sünniakti emana teine isik ilma lapsendamisprotseduuri läbimata, tuleks sünniakti 

koostamisel esitada valeandmeid. Kokkulepe, mille kohaselt saab vanem tasu 

lapsendamiseks nõusoleku andmise eest, on samuti moraali seisukohalt heade kommete 

vastane. 
 

154 S.J.Burton. Principles of Contract Law. St.Paul, Minn. 1995, p 209. 
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Võimalik on ka olukord, kus naisele kantakse üle võõrast munarakust embrüo, seega kannab 

naine sisuliselt võõrast last. Vastavalt kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 23 lg 

1 on võõrast munarakust loodud embrüo ülekandmine naisele lubatud vaid siis, kui naise 

viljastamine muul viisil ei ole võimalik. Selline seaduse sõnastus annab aluse asuda 

seisukohale, et Eesti seaduste kohaselt ei ole lubatud kokkulepe, et naine kannab võõrast last, 

andes pärast sünnitust lapse üle selle geneetilistele vanematele. Sellist seisukohta toetab sama 

seaduse § 24, mille kohaselt loetakse võõrast munarakust embrüo ülekandmise tulemusena 

sündinud laps põlvnevaks naisest, kes on ta sünnitanud, mistõttu lapse sünnitamisega 

omandab selline naine perekonnaseaduses sätestatud vanema õigused ja kohustused. Autor 

on seisukohal, et kokkulepe, mille kohaselt naine kannab teiste isikute last ja annab lapse 

pärast sünnitust ära, on vastuolus heade kommetega. 

 

Sisuliselt on nii surrogaatema sünnitatud lapse kui ka võõrast munarakust loodud embrüo 

ülekandmise tagajärjel sünnitatud lapse äraandmine sünnitanud naise kui ema poolt seaduslik 

vaid läbi lapsendamise. Kui kõik osapooled, nii sünnitanud naine kui ka last soovivad naine 

ja mees, on kõik huvitatud lapse lapsendada andmisest ja kui  kohus järgides 

perekonnaseaduse sätteid, leiab, et lapsendamine on lapse huvides, siis on sellise tehingu 

tegemine võimalik. Kui pooled leppisid kokku tasus, mida sünnitanud naine lapse 

äraandmise eest peaks saama, siis autor on seisukohal, et selline kokkulepe on heade 

kommete vastane, tühine ja jõustamatu. Leian, et tasukokkulepe iseenesest ei muuda aga 

heade kommete vastaseks ja tühiseks lapsendamist, kuna lapsendamise otsustamise eelduseks 

on kohtu poolt tuvastatu, et lapsendamine on lapse huvides. Küll ei saa enne kohtu poolt 

tehtava lapsendamise otsuse jõustumist nõuda lapsendamise lepingu täitmist. 

 

Treitel sedastab Inglise õigust analüüsides, et leping, millega isa andis oma lapse 

hooldusõiguse üle, on tühine kui avaliku korraga vastusolus olev tehing, sest see on 

vanemlike kohustuste rikkumine. Vanemad, kes koos ei ela, võivad küll kokku leppida, kes 

last kasvatab, kuid juhul, kui selline kokkulepe kahjustab lapse õigusi, loetakse see 

jõustamatuks.155 

 

Teistsuguse aspekti toob välja Schlechtriem ema ja arsti vahelise suhte kohta, kui tegu on 

mittesoovitud lapsega. Kui mittesoovitud lapse sünni põhjuseks on arsti viga, näiteks 

 
155 G.H.Treitel (1987), lk 336. 
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ebaõnnestunud steriliseerimine, vale nõuanne rasestumisest hoidumiseks või õigeaegselt 

märkamata jäänud ja seetõttu vaatamata seaduslike, õigustavate põhjuste olemasolule, 

katkestamata rasedus, siis tekib küsimus, kas ja millises ulatuses on tegu varalise kahjuga, 

mida ema võib nõuda. Lähtudes lepinguvabaduse põhimõttest peab isikul olema õigus ise 

planeerida perekonda ja otsustada ülalpidamiskulude vältimine, sealhulgas ka ise otsustada, 

kas saada laps või mitte. Samas tekkib küsimus, kust jookseb piir ja kas ja millistel 

tingimustel on perekonna planeerimisele suunatud leping keelu- või heade kommete vastane 

ja seega ka tühine.156 Kahju nõudmine sõltub sellest, kas arsti ja ema vaheline õigussuhe on 

headele kommetele vastav või mitte. Kui on, siis vastutab arst endapoolse lepingurikkumise 

eest. 

 

Viimatinimetatud juhtumi õiguslik regulatsioon Eesti seadustest puudub, samuti puudub 

sellekohane kohtupraktika. VÕS § 770 lg 1 kohaselt vastutab tervishoiuteenuse osutaja 

üksnes oma kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning 

patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest. Vastutuse aluseks 

olevat asjaolu peab tõendama patsient. Juhul kui  tervishoiuteenuse osutamise lepingu 

eesmärgiks oli steriliseerimine ning arst ei ole teavitanud patsienti, et selline operatsioon ei 

õnnestunud ning kui patsient rasestub, siis peaks arst vastutama, kuid küsitav on, mida 

sellisel juhul lugeda kahjuks, mida arst peab hüvitama. Juhul kui patsient nõustub abordiga, 

siis võiks kahjuks lugeda abordiga seotud kulutusi, samuti mittevaralist kahju selle eest, et 

naine peab abordi läbi tegema. Kui naine otsustab lapse sünnitada, siis pigem tuleks asuda 

seisukohale, et naisel ei ole õigust nõuda varalist kahju lapsele kulutatava osas ja 

mittevaralist kahju lapse saamise eest. 

 

2.2.4 Tehingud pärimisõiguses 

 

Vastavalt TsÜS § 86 on tühine heade kommete vastane tehing. Tehing TsÜS § 67  kohaselt 

on õigustoiming, mis võib olla nii ühepoolne kui mitmepoolne. Ühepoolne tehing on tehing, 

mille tegemiseks on vajalik ühe isiku tahteavaldus. Pärimisseaduse § 19 kohaselt on 

testament testaatori enda poolt isiklikult tehtud ühepoolne tehing, millega pärandaja 

(testaator) teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi. Seega võib ka testament kui 

ühepoolne tehing olla Eesti seaduste kohaselt heade kommete vastane. 

 

                                                 
156 P.Schlechtriem. Osundatud teos, lk 77 – 78. 
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Kui üldiselt toovad tehingutingimused, mis on vastuolus heade kommetega, kaasa tehingu 

tühisuse, siis testamendi puhul tekib küsimus sellest, kas lugeda tühiseks ainult tingimus, mis 

on heade kommetega vastuolus või kogu testament. Rooma õigusest tuleneb seisukoht, et 

testamendis sisalduvad heade kommetega vastuolus olevad tingimused jäetakse kõrvale ja 

muus osas on testament kehtiv. Rooma õiguse kohaselt jäeti üldjuhul testamendis sisalduv 

võimatu säte (heade kommete vastasusest testamendis ei räägitud) kõrvale, samas testament 

ise jäi jõusse. Kuid ka Rooma õiguses oli nö konkureeriv seisukoht, et võimatu tingimus 

testamendis näitab tegeliku tahte puudumist testeerida vara sellele isikule ja seetõttu tuleb 

kogu testament tühiseks lugeda. Soome õigusteadlane Hakulinen teeb sellest järelduse, et 

veelgi vähem võiks siis kehtida testament, mis sisaldab heade kommete vastast tingimust.157 

 

Prantsusmaal on tulenevalt 1863.aastast pärit kassatsioonikohtu otsusest järgitud seisukohta, 

et seaduse või moraalivastane säte testamendis muudab tühiseks kogu testamendi siis, kui 

nimetatud tingimus on testamendi tegemisel olnud määrava tähtsusega. Heade kommete 

vastase tingimuse saab nö ära kustutada vaid siis, kui see tingimus on testamendi kui terviku 

seisukohast võttes eraldiseisev ja lahutatav testamendist kui tervikust.158  

 

Itaalia tsiviilkoodeksis on sõnaselgelt sätestatud eeltoodud Prantsusmaa kohtupraktikas 

kinnistunud põhimõte. Saksa seadustes ei ole seevastu testamentide kohta mingeid erisätteid, 

vaid ka testamentide suhtes kohaldatakse üldiseid seaduse või heade kommete vastaste 

tehingute kohta käivaid norme, millest tuleneb, et heade kommete vastane tingimus muudab 

kogu testamendi tühiseks.159 

 

Soome ja Rootsi seadused ei sisalda erisätet testamendis sisalduva seaduse või heade 

kommetega vastuolus oleva tingimuse tagajärjeks oleva tühisuse kohta. Nendes maades tuleb 

testamendi kehtivuse küsimuse lahendamisel kasutada analoogiat kõikide teiste 

õigustoimingute (tehingute) suhtes kohaldatavate tagajärgedega. Nii nagu teiste tehingute 

puhul, peab ka testament moodustama terviku, millest tingimuste väljajätmisega ei või 

moonutada testaatori tahet, see tähendab, et tuleb arvestada, kas testaator oleks teinud 

testamendi sellise sisuga nagu see on tühise osata. Samas võib testamendis nagu teisteski 

 
157 Y.J.Hakulinen. Lain tai hyvän tavan vastainen ehto testamentissa. Vammala 1956, s 106 – 108. 
158 Samas, lk 109. 
159 Samas, lk 109. 
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tehingutes heade kommete vastane tingimus olla eristatav muust tehingu (testamendi) osast 

nii, et tühisust kohaldatakse vaid selle tingimuse osas.160  

 

Soome kohtupraktikas on asutud seisukohale, et testamendi sisu osas tuleb heade kommete 

vastaseks lugeda selline testamendi tingimus, millega piiratakse isikuvabadusi (näiteks 

abielukeeld).  Soome kõrgeim kohus (KKO) otsuses nr II 40 aastast 1956, kus analüüsiti 

abikaasade vahelise testamendi sätet, mille kohaselt ühe abikaasa varasemast abielust pärit 

lapsed kaotasid oma isalt saadava pärandi, kui kolisid kodunt ära enne määratud tähtaega, 

asus seisukohale, et selline tingimus on heade kommete vastane tütre suhtes, kes enne 

selliselt määratud tähtaega abiellus ja kolis kodunt ära. Sellist tingimust peeti heade kommete 

vastaseks seetõttu, et see piiras liigselt pärandisaaja isikuvabadust ja seadis talle 

abiellumispiirangu.161 Kuigi eeltoodud lahend on ajaliselt vana, on autor seisukohal, et 

pärimise eeldusena sätestatud isikuvabadust piiravad tingimused testamendis tuleks ka täna 

lugeda heade kommete vastaseks ja tühiseks.  

 

Teine küsimus on selles, kas testament jääb muus osas jõusse või jäetakse testament kõrvale 

ja vara jaotakse seaduse alusel nii nagu testamenti ei olekski tehtud.  Juhul kui testament 

sisaldab tingimust või tingimusi, mis on heade kommete vastased, siis tuleb selline tingimus 

või sellised tingimused lugeda tühisteks TsÜS § 86 alusel, kuna tühine on ka heade kommete 

vastane ühepoolne tehing. Kuna eeldada võib, et üldjuhul ühe või mitme tingimuse tühiseks 

tunnistamine muudab kogu testamendi sisu ja moonutab testaatori tahet, siis on autor 

seisukohal, et üldjuhul tuleks lugeda tühiseks kogu testament ja lähtuda seadusjärgse 

pärimise korrast. Testamendi kehtivaks pidamine on mõeldav vaid juhul, kui heade kommete 

vastase tingimuse tühiseks lugemine ei muudaks sisuliselt testaatori tahet ja testamendi sisu. 

 

Erinevalt Rooma õigusest on näiteks nii Saksamaal kui Eestis pärimislepingu sõlmimine 

seaduslik. Küll ei või Eesti pärimisseaduse § 96 lg 1 kohaselt pärimislepinguga kitsendada 

pärandaja õigust vallata, kasutada ja käsutada oma vara. Pärimisseaduse § 103 lg 1 kohaselt 

on pärimisleping tühine TsÜS-s sätestatud alustel, järelikult ka siis, kui lepingu sisu, motiivid 

või eesmärk on vastuolus heade kommetega. 

 

Pärimisleping tuleb pärimisseaduse § 100 lg 1 kohaselt sõlmida notariaalses vormis, mistõttu 

langeb esimese hinnangu andmise raskus tehingu headele kommetele vastavuse osas notarile. 

 
160 Samas, lk 190 – 110. 
161 T.Ämmälä (1994), lk 23. 
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Kuna heade kommete vastasus on objektiivne tehingu tühisuse alus, siis notar tehingut 

tõestava pooleks mitteoleva kõrvalseisva ja juriidilisi teadmisi omava isikuna peaks olema 

adekvaatne otsustama, kas pärimisleping, mida soovitakse sõlmida, on kooskõlas ühiskonnas 

aktsepteeritava sündsustundega või mitte ning tegelikult peaks heade kommete vastaste 

pärimislepingute sõlmimine olema sellega ka välistatud.  

 

Notariaalset vormi nõudvate tehingute puhul nagu pärimisleping ja abieluvaraleping tuleks 

eeldada nende vastavust headele kommetele. Kuna notari kohustuseks on notariaadiseaduse § 

30 lg 1 kohaselt ametitoimingus osalejate õiguslik nõustamine ning vastavate 

dokumendiprojektide koostamine ning kuna tõestamisseaduse § 4 kohaselt peab notar 

muuhulgas keelduma tõestamistoimingu tegemisest, kui taotletava toimingu eesmärgid on 

vastuolus seaduse, muu õigusakti või heade kommetega või on ilmselt lubamatud ja 

ebaausad, siis peaks notar välistama heade kommete vastaste tingimuste kinnitamise. Siiski 

ei ole välistatud notari poolt heade kommetega vastuolus oleva tehingu tõestamine, mistõttu 

on võimalik heade kommete vastaseks tunnistada ka notariaalses vormis sõlmitud lepinguid. 

 

2.3 Tehing kuriteo või muu õigusvastase teo toimepanekuks 

 
Kõikides käesolevas töös käsitletud maades on heade kommete vastane ja seadusevastane 

kokkulepe, millega kohustutakse panema toime kuritegu. Ameerikas nimetatakse selle 

jaotuse all ka lubadust rikkuda lepingut ning Inglismaal laiendatakse keeldu lisaks kuriteo 

toimepanemise lubadusele, ka lubadusele panna toime muu õigusvastane tegu. 

 

Soome õiguses peetakse heade kommete vastaseks ja tühiseks näiteks tasu lubamist 

seksuaalakti eest või kuriteo toimepanemise eest. Soome kõrgeim kohus oma 1949.aasta 

otsuses II 27 jättis rahuldamata isiku nõude politsei vastu asjas, kus kolmas isik oli andnud 

hageja kätte kuriteo toimepanemise teel saadud raha, mille politsei ära võttis. Nõuet politsei 

vastu ei rahuldatud, kuna hageja teadis, mis viisil kolmas isik oli raha saanud.162 

 

Soome õiguses ei ole siduv ka leping, mis kohustab osapooli tegema karistatavat tegu ja 

lepingupooled ei saa lepingu täitmist kohtu kaudu nõuda. Soome õiguses kuulub siia ka 

kokkulepe, millega tagatiseks antu jääb lepingu täitmatajätmisel sellele, kellele tagatis anti.163 

Analoogselt on Eestis AÕS  § 292 lõikes 3 norm, mille kohaselt enne müügiõiguse tekkimist 

                                                 
162 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo (1981), lk 394. 
163 P.Timonen. Osundatud teos, lk 150. 
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sõlmitud kokkulepe, et pandipidaja omandab panditud asja pandiga tagatud nõude 

rahuldamiseks, on tühine, et tagada pandieseme võimalikult suure kasuga realiseerimine. 

Kuna seadus sätestab sõnaselgelt sellise kokkuleppe tühisuse, siis ei ole tegu mitte heade 

kommete vastase, vaid seaduses sätestatud keeldu rikkuva tühise tehinguga. 

 

Belgias peeti 2001.aastal heade kommete vastaseks ühe Belgia videolaenutuse reklaam, mis 

seisnes firma lubaduses premeerida kiirust ületanud autojuhte kahe tasuta video 

laenutamisega. Sellist käitumist võib vaadata tarbija meelitamisena kuriteole või väärteole. 

Lubadus anda kuriteo või väärteo toimepanemise eest  tasu on heade kommete vastane.164  

 

Tehingute tühiseks lugemine, millega lubatakse panna toime kuritegu või teatud juhtudel ka 

muu õigusvastane tegu, on kooskõlas keskmise inimese sündsustundega ning sellistel 

juhtudel on tegemist heade kommetega vastuolus oleva tehinguga. Kui tehingu objektiks olev  

tegu on kaetud karistusõigusega, siis on tegemist kokkuleppega, mille objektiks on kuritegu 

või väärtegu ja selline tehing on igal juhul  heade kommete vastane.  

 

Keerulisem on otsustada tehingu kehtivuse üle heade kommete seisukohast, kui tehingu 

esemeks  on muu õigusvastane tegu nagu näiteks lepingurikkumine. Näiteks, kui pooled 

lepivad kokku vallasasja müügis, kuid asja üle ei ole antud ja müüja sõlmib samaaegselt 

sama vallasasja müügilepingu ka teise isikuga, kellele ta asja üle annab, siis kuigi müüja 

käitub heade kommete vastaselt, ei saa esimene ostja toetuda teise müügitehingu heade 

kommete vastasusest tulenevale tühisusele, kuna teise lepingu objektiks oli asja müük, mitte 

esimese lepingu rikkumine, ning teine ostja võib olla heauskne ostja, kes ei pidanudki teadma 

müüjapoolsest lepingurikkumisest.  

 

Vastupidiselt eelmisele näitele tuleks lugeda heade kommete vastaseks kokkulepe, milles 

pooled lepivad kokku, et üks pooltest takistab teise poole konkurendil mingi lepingu 

sõlmimist. Kui sellises lepingus on kokku lepitud ka leppetrahvis takistamata jätmise 

juhtumiks ning lepingu teine pool ei täida oma kohustust takistada konkurendil lepingu 

sõlmimist, siis ei tohiks leppetrahvi kokkulepe jõustatav olla, kuna tehing, mille objektiks on 

konkurenti tegevuse takistamine, on heade kommete vastasuse tõttu tühine.  

 

 

 
164 “Video rental shops reward speeding drivers”. www.ananova.com/yournews/story/sm_438548.html, 
1.11.2001. 

 

 

http://www.ananova.com/yournews/story/sm_438548.html
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2.4  Võlausaldajat või võlgnikku kahjustavad tehingud 

 

2.4.1 Liigkasuvõtmise tehingud  

 
Liigkasuvõtmise tehingute näitena võis laenuintressi võtmine teatud tingimustel ja ulatuses 

olla ebamoraalne ka Rooma õiguses. Liigkasuvõtmise keeld on reguleeritud eelkõige 

Kontinentaal-Euroopa õigussüsteemiga maades ja seda mitte ainult laenu puhul, vaid ka üüri 

piirmäärade küsimuses. Anglo-Ameerika õiguses see-eest ei tunnistata rendilepingu 

tingimusi kehtetuks mitte rendileandja poolt saadava liigkasu tõttu, vaid kehtetuse võivad 

tingida rendileandja vastutust välistavad klauslid (vt töö p 2.4.4). 

 

BGB-s on lisaks § 138 lõike 1 üldsättele, mille kohaselt on heade kommete vastane tehing 

tühine, täpsustatud § 138 2.lõikes, et eelkõige on tühine tehing, millega keegi, kasutades ära 

teise sundolukorda, kogenematust, otsustusvõime puudumist või olulist tahtenõrkust, laseb 

endale või kolmandale isikule soorituse eest lubada või tagada varalisi eeliseid, mis on 

sooritusega võrreldes silmatorkavalt ebavõrdsed. Köhler lisab, et liigkasuvõtmise koosseis 

kehtib kõikide vastastikuste lepingute puhul, sealhulgas laenulepingud, üüri- ja rendilepingud 

ja kompromiss.165  

 

Kuigi liigkasuvõtmine kui heade kommetega vastuolus olev tehing on Saksamaal seadusega 

otseselt keelatud, jääb selle sisu tõlgendamine samuti kohtu ülesandeks nagu heade kommete 

mõiste sisustaminegi – tegelikult tulebki tuvastada, kas tegu on heade kommete vastase 

ärakasutamisega ehk liigkasuvõtmisega. Schlechtriem sedastab, et kuna intresside kindlat 

ülempiiri ei ole olemas, siis on õigusemõistmisel pigem vajalik asjaolude üldine hindamine, 

et oleks võimalik teha kindlaks laenutehingu heade kommete vastane iseloom. 

 

Saksa õigusteooria kohaselt tuleb liigkasuvõtmise juhtudel kindlaks teha mõlema poole 

soorituste objektiivne väärtus (turuhind). Ositi maksetega laenu puhul tuleb võrrelda 

lepinguintressi ja turuintressi. Saksamaa Liitvabariigi Ülemkohtu 1990. aasta otsuse kohaselt 

on silmatorkava ebaproportsionaalsusega tegu, kui lepinguintress on kas topelt nii kõrge kui 

turuintress (intresside suhteline erinevus) või kui intresside absoluutne erinevus on vähemalt 

12 %.  Köhler lisab, et laenulepingu kehtivuse otsustamisel tuleb lisaks intressimäärale 

arvesse võtta ka väljamakstav summa ja muud laenuga seotud kulutused ning laenu kestus ja 

riski suurus, samuti tuleb arvestada muid lepingutingimusi, näiteks seda, kuidas on 
                                                 
165 H.Köhler. Osundatud teos, lk 202. 
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reguleeritud viivis.166 Schlechtriem lisab, et näiteks turuintressi ja lepinguintressi vahe 90% 

tuleb lugeda heade kommete vastaseks vaid siis, kui muud krediiditingimused suurendavad 

laenusaaja koormuse üle jõu käivaks.167 Saksa õiguses loetakse heade kommete vastaseks ka 

laenuleping, mille ebasoodsad tingimused ei olnud laenuvõtjale mõistetavalt lahti seletatud.  

 

Kuid ainult silmatorkavast ebaproportsionaalsusest täitmise ja vastutäitmise vahel Saksa 

õiguses üldjuhul ei piisa (erinevalt Prantsuse õiguse lesion põhimõttest), vaid lisanduma peab 

nõrgema poole või kolmanda isiku sundolukorra, kogenematuse, otsustusvõimetuse või 

olulise tahtejõuetuse ärakasutamine. Köhler seletab nimetatud seisundeid järgmiselt.  

 

Sundolukorra puhul eksisteerib suur vajadus liigkasuvõtja abi järele tulenevalt kas 

majanduslikust kitsikusest või muudest asjaoludest. Kogenematuse all mõeldakse üldiste elu- 

või ärikogemuste puudumist (mitte vaid kitsal erialal) ning tavaliselt on siin tegu noortega 

või vaimse piiratusega isikutega. Otsustusvõime puudujäägi korral ei suuda isik mõistlikult 

otsustada konkreetse tehingu ja eriti selle soorituse ja vastusoorituse proportsiooni üle. 

Peavad esinema mõistmisraskused või lihtsalt muretus. Oluline tahtejõuetus iseloomustab 

isiku tahtejõu puudust oma tegevuse suunamiseks. Näiteks, kui isik on sõltuvuses alkoholist 

või narkootilistest ainetest. Lihtsalt osavast värbamisest ja nn psühholoogilisest ostule 

sundimisest ei piisa. Nimetatud asjaolude ärakasutamisega on tegu, kui liigkasuvõtja kasutab 

neid enda huvides ning on teadlik soorituse ja vastusoorituse ebaproportsionaalsusest.168  

 
Saksamaal lähtutakse põhimõttest, et kui liigkasuvõtmise koosseisu kõiki eelnimetatud 

elemente ei eksisteeri, siis saab analoogia abil kohaldada sama § 138 esimest lauset (et heade 

kommete vastased tehingud on tühised). Nii peab soorituse ja vastusoorituse eriti jämeda 

ebaproportsionaalsuse korral olema võimalik järeldada, et tegemist on lepingu teisele poolele 

takistuseks oleva asjaolu teadliku või vähemalt raskest hooletusest tingitud 

ärakasutamisega.169 

 

See, kas pooled teadsid heade kommete vastasusest, ei ole oluline. Piisab, et pooled teadsid 

asjaoludest, mis muutsid antud tehingu heade  kommete  vastaseks. Kuna sellist teadmist on 

raske tõendada, siis piirdub õigusemõistmine mitteteadmisega raske hooletuse tõttu. 

 
166 Samas, lk 202 – 203. 
167 Schlechtriem. Osundatud teos, lk 106. 
168 H.Köhler. Osundatud teos, lk 203. 
169 Samas, lk 204. 
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Liigkasuvõtmise juhtumitel, kui heade kommete rikkumine on suunatud otseselt tehingu teise 

poole vastu, ei pea teine pool olema teadlik heade kommete vastastest asjaoludest.170 

 
Saksamaal loetakse liigkasuvõtmise tehing üldjuhul täielikult kehtetuks ning ollakse 

seisukohal, et seda ei saa jagada soorituse ja vastusoorituse tasakaalustamise teel. Teatud 

juhtudel ei vasta selline tõlgendus seaduse eesmärgile ja tuleb kohaldada teleoloogilist 

tõlgendust. Näiteks, kui üürileandja saab üürilt liigset kasumit, siis ei ole üürniku huvides 

üürisuhte tühiseks tunnistamine, vaid tuleb korrigeerida makstavat summat ja alandada seda 

piirini, mis on vastuvõetav.171 

 

VÕS § 301 lg 1 kohaselt on eluruumi üür ülemäära suur, kui eluruumi üürimisest saadakse 

ebamõistlikku kasu (välja arvatud, kui tegemist on luksuskorteri või –majaga). 

Eriregulatsioon on tagastatud majades elavate üürnike kaitseks. Vastavalt elamuseaduse § 

371 lõikele 2 kehtib kohaliku omavalitsuse poolt oma haldusterritooriumil asuvatele 

munitsipaalomandis olevatele eluruumidele kehtestatud üüri piirmäär ka kõigi samal 

haldusterritooriumil asuvate Eesti Vabariigi ORAS §-s 121  sätestatud eluruumide (eluruumid 

tagastatud majades) suhtes. Vaid üürniku nõusolekul võib üürilepingus kokku leppida üüri 

piirmäärast erineva üüri suuruse. 

 

Soome kõrgeim kohus on otsustes 1982-II-126 ja 1982-II-127 kohustanud üürileandjaid 

tagastama üürnikule üüri osas, millises üürimakse suurus ületas mõistliku keskmise üüri.172  

 
Soomes on liigkasuvõtmine (kiskominen) heade kommete vastane seaduse alusel nagu 

Saksamaalgi. OikTL §-s 31 on sätestatud, et kui keegi kasutab ära teise rasket olukorda, 

arusaamatust, kergemeelsust või sõltuvuslikku seisundit ja on saanud varalist kasu, mis on 

ilmselgelt ebaproportsioonis sellega, mida ta on andnud või lubanud vastutasuks või kui 

vastutäitmine puudub, siis selline tehing ei seo poolt, kelle huve on rikutud. Sama tagajärg on 

juhul, kui see isik, kes sai kasu, teadis või pidi teadma kolmanda isiku poolsest sellisest 

liigkasuvõtmisest.173 Selle sätte kohaldamiseks on nõutav ühe poole pahausksus. 

 

Soome õiguses on heade kommete vastane väga kõrge intressiga laenu andmine, kui isik 

teab, et teisel poolel ei ole kuskilt mujalt laenu saada (sundolukord). Teise poole raske 

 
170 Samas, lk 200. 
171 Samas, lk 203. 
172 http://finlex1.edita.fi/dynaweb/oiktap/kko/fkko/…  
173 P.Timonen. Osundatud teos, lk 148. 
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seisukorra ärakasutamine puudutab nii majanduslikke kui muid raskusi. Näiteks advokaat, 

kes annab tasuta õigusabi, ei tohi võtta vastu ebaproportsionaalselt suurt ja kergemeelselt 

antud kinki.174 Soomes on diskussiooni heade kommete vastasusest tekitanud ka kõrge 

vahendustasu, kui vahendatud asi vea tõttu hiljem müüjale tagastatakse.175 

 

Taani lepinguseaduse kohaselt: "Kes kasutab ära teise poole sundolukorda, otsustusvõime 

puudumist, järelemõtlematust (recklessness) või sõltuvuslikku olukorda enda suhtes ja saab 

või võtab endale tulu, mis on selgelt ebaproportsioonis vastulubaduse või vastutasuga või 

mille eest vastutasu ei anta, ei saa toetuda sellisele tehingule kui siduvale, ka siis mitte, kui 

tehing on juba jõustunud." Sama kehtib kolmanda isiku suhtes, kes saab lepingust kasu ja kes  

teadis või pidi teadma neist asjaoludest.176 

 
Ka Hollandi, Šveitsi ning Itaalia tsiviilkoodeksites on sätestatud liigkasuvõtmise keeld. 

Inglise õigusmõtlemises vastab sellele ebakohase mõjutamise doktriin. 

 

Eestis on heade kommete instituudile kõige enam toetutud kohtuvaidlustes, kus on 

vaidlustatud lepinguline laenuintress või viivise või leppetrahvi suurus. Alljärgnevalt nähtub, 

et Eesti Vabariigi kohtud ei ole oma lühikese toimimisaja jooksul tahtnud sekkuda poolte 

vahel sõlmitud laenulepingu tingimustesse ning alates 2002.aasta otsustest on Riigikohus 

asunud üsna radikaalsele seisukohale laenuintressi (ning põhimõtteliselt ka viivise ja 

leppetrahvi suuruse) heade kommete vastasuse tõlgendamisel tulenevalt asjaolust, et lisaks 

heade kommete vastasusele sätestab TsÜS ka muid tehingu tühisuse ning tühistamise aluseid 

ning erisätete olemasolu korral puudub isikul õigus toetuda sama tehingu puhul heade 

kommete vastasusele.  

 

Riigikohus oma 23.10.1997 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-116-97 (Multiehituse AS hagi D.B 

vastu laenulepingust tulenevate summade sissenõudmiseks) kinnitas, et põhiseaduse § 32 lg 2 

ja põhiseaduse § 11 sätetest lähtudes oli hagejal õigus oma raha vabalt kasutada ja kostjalt 

laenu andmise eest intresse saada, mis on AÕS § 23 lg 3 kohaselt õigusviljana asjast 

õigussuhte tõttu saadav tulu. Intress on tasu raha laenamise eest. Kitsendusi intressi suuruse 

osas seadus ei tee ja selles lepivad pooled kokku lepingu sõlmimisel. Antud kaasuses oli laen 

antud 6 kuuks ja laenusummaks oli 40000 krooni, millelt tasutav intress oli 12 % kuus (4800 

krooni kuus ehk kokku 28800 krooni juhul, kui laen oleks tagastatud tähtaegselt). Kuigi 
                                                 
174 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo (1959), lk 302 – 304. 
175 P.Timonen. Osundatud teos, lk 150. 
176 R.Nielsen. Osundatud teos, lk 101. 
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kohus sedastas, et intressi võib piirata lähtudes põhiseaduse §-is 32 lg 2 märgitud üldise huvi 

kriteeriumist ja üheks piiranguks intressi suuruse osas on TsÜS §-s 66 sätestatud vastuolu 

heade kommetega, siis selles konkreetses otsuses Riigikohus intressi, mis kogusummas 

peaaegu võrdus laenusumma endaga, heade kommete vastaseks ei tunnistanud. Kuna hagi oli 

esitatud heade kommete vastasusele toetudes, mitte ühelegi erisättele viidates, siis ei 

arutanud kohus, kas tegu võis olla sel ajal kehtinud [vana] TsÜS § 74 sätestatud raskete 

asjaolude kokkusattumisega. 

 

Ülalviidatud lahendis on Riigikohus asunud vastuolulisele seisukohale – ühelt poolt on 

Riigikohus leidnud, et intressi suurus võib olla üheks tehingu tühisuse aluseks heade 

kommete mõistest lähtudes, samas on Riigikohus ise pidanud normaalseks intressi, mis 

praktiliselt võrdub laenusummaga. Kui ühelt poolt võtta aluseks, et kõrge intress on üheks 

tehingu tühisuse aluseks ning üheks oluliseks heade kommete mõiste sisustamise aspektiks, 

siis on arusaamatu, kui kõrge peab intress olema, et see oleks heade kommete vastane. 

Riigikohus oleks pidanud otsuse tegemisel põhjendama, millal on kõrge intress heade 

kommete vastane, kuna selline otsus ei andnud asja uuesti läbivaatavale kohtule piisavalt 

konkreetset juhist. Samuti ei selgitanud selline otsus intressi heade kommete vastasuse 

problemaatikat selgusega, mida alama astme kohtud oleksid saanud otsuste tegemisel 

eeskujuks võtta. Alles mitu aastat hilisemates (allpool käsitletavates) Riigikohtu lahendites 

on Riigikohus viidanud, et liigkasuvõtmine iseenesest ei ole heade kommete vastane, kuna 

liigkasuvõtmise koosseis kuulub erisätte regulatsiooni alla. Erisätteks on Riigikohtu arvates 

vana TsÜS § 74 sätestatud raskete asjaolude kokkusattumine ning TsÜS § 97 raskete 

asjaolude ärakasutamine. 

 

Hoolimata eelviidatud Riigikohtu lahendis antud põhimõttelisest võimalusest tunnistada 

intressi suurus heade kommete vastaseks, on Eesti erineva astme kohtud jätnud üldjuhul 

intressi heade kommete vastaseks tunnistamata.177 

 
177 Näiteks järgmistes kohtulahendites:  Tallinna Linnakohtu 12.02.1998 otsus tsiviilasjas nr 2/3/35-
1552/97 (M.J hagi AS-i Balti Investeeringute Grupp vastu laenu- ja pandilepingu kehtetuks ja tühiseks 
tunnistamiseks), kus kohus asus seisukohale, et vastuolu heade kommetega oleks tõendatud ning asus 
seisukohale, et tüüpiline laenuleping sisaldabki endas laenusummat, intresse ja viivist. Kohtuotsuses 
öeldakse: "Tehingu sõlmimine põhjendamatu majanduskasu saamise eesmärgil, hageja mittearusaamine 
konkreetsetest numbritest ja laenulepingu sõlmimine pärast pandilepingu allakirjutamist ei anna ka 
kogumis alust lugeda sõlmitud tehingut heade kommetega vastuolus olevaks".; 21.05.1998 Lääne 
Maakohtu otsus tsiviilasjas nr 2-450/1997 (OÜ Daniel hagi S.L jt vastu eluruumist väljatõstmiseks ja S.L jt 
vastuhagis laenulepingu ja korteri ostu-müügilepingute tühisuse ja korteritele omandiõiguse 
tunnistamiseks), kus kohus asus seisukohale, et laenu andmine iseenesest ei ole heade kommete vastane. 
Kohus leidis, et asjas ei ole esitatud tõendeid, millest nähtuks, et isikul puudus võimalus mitte nõustuda 
laenulepingu tingimustega ja keelduda lepingu sõlmimisest ning samuti asuti lepingut täitma. Intress olevat 
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Põhimõtteliselt nõustun kohtute seisukohaga, et kui puudub sundolukord ja isik sõlmib 

laenulepingu vastavalt oma vabalt kujunenud tahtele, siis puudub õigustus vaidlustada sellist 

tehingut siis, kui jõuab kätte laenu tagasimaksmise hetk. Sellise vaidlustamise lubamine 

oleks laenuandja suhtes ebaõiglane, kuna seadus ei võimalda taotleda intressi vähendamist 

(erinevalt leppetrahvi ja viivise vähendamisest). Teiselt poolt leian, et nii tekib olukord, kus 

ülikõrge laenuintressi vaidlustamine ongi võimalik vaid erisätte, mitte mingil juhul aga heade 

kommete vastasuse alusel, mis omakorda on liiga jäik suhtumine. Ilmselgelt ebatavaliselt 

kõrge intressi puhul võiks tõendamiskoormise panna laenuandjale, eeldades, et selline intress 

on heade kommete vastane, välja arvatud juhul, kui laenuandja ja intressi nõudja tõendab, et 

laenusaaja jaoks ei ole selline intress ebamõistlikult kõrge. Näiteks kui laenusaajal oli vaja 

laenu mingi äri käivitamiseks, mis on edukalt käima läinud, ja seda vaid tänu laenuandjale, 

kes nõustus laenu andma. Sellisel juhul võib ka ülikõrge intress olla õigustatud ja heade 

kommetega kooskõlas.  

 

Teine aspekt, miks ka intressikokkulepet peab olema võimalik hinnata heade kommete 

seisukohast, on asjaolu, et nii raskete asjaolude kokkusattumisele kui raskete asjaolude 

ärakasutamisele TsÜS § 97 alusel saab toetuda vaid füüsiline isik. Kuna erisättele saab 

toetuda vaid füüsiline isik, siis tekib olukord, kus juriidilisel isikul, kes on laenu võtnud 

äärmiselt ebasoodsatel tingimustel, puudub õiguslik alus hiljem seda intressi nii heade 

kommete kui erisätte alusel vaidlustada, kuna tema suhtes ei ole erisäte kohaldatav ja 

õigustatud ei ole ka lähenemine, et füüsiline isik saab toetuda ainult raskemini tõendatavale 

ja lühemat hagi aegumistähtaega sätestavale erisättele ja juriidiline isik võiks toetuda headele 

kommetele üldiselt.  

 

Juhise heade kommete vastasuse esinemise kindlakstegemiseks on Riigikohus püüdnud anda 

oma 19.09.2000 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-106-00 (V.L hagi OÜ MAXI-SE jt vastu ostu-

müügilepingu tühisuse tunnustamiseks), analüüsides käsunduslepingut, milles käsundiandja 

oli allutanud ennast sanktsioonile, mille kohaselt temapoolsete kohustuste täitmatajätmisel 

kaotab ta nö avansina tasutud summa 25000 krooni. Riigikohus on andnud asja uuesti 

arutavale kohtule juhtnöörid, et kohus peab kaaluma, kas esineb selliseid asjaolusid nagu ühe 

lepingupoole kogenematus, sundolukord või muu tema tahet mõjutanud asjaolu, mis annavad 
                                                                                                                                                 
tasu raha laenamise eest ja seadus selle suuruse osas kitsendusi ei tee.; Tartu Ringkonnakohtu 30.11.2001 
otsus tsiviilasjas nr 2-2-372/2001 (AS Balti Investeeringute Grupp hagi T.F vastu), kus kohus leidis, et 
põhimõtteliselt on see poolte kokkuleppe küsimus, kuidas ja millistel tähtaegadega määratakse laenuvõla ja 
intressi tagasimaksmine.  
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aluse pidada kokkulepet 25000 krooni suuruse leppetrahvi osas, mida peab tasuma vaid üks 

lepingupool, heade kommete vastaseks liigkasuvõtmise tunnustel. Viidatud otsuses on 

Riigikohus pidanud põhimõtteliselt võimalikuks tõlgendada ühe lepingupoole poolt 

tasumisele kuuluvat leppetrahvi heade kommete vastasena liigkasuvõtmise tunnustel. Selline 

juhis on vastuoluline põhjusel, et samaaegselt on kohustatud alama astme kohut kontrollima, 

kas esineb ühe poole kogenematust, sundolukorda vms. Kui kohus asub seisukohale, et üks 

lepingupool  on olnud kogenematu, sundolukorras vms, siis on tegu erisätte alla kuuluva 

koosseisuga ning sellist tehingut peaks saama tühistada toetudes raskete asjaolude 

kokkusattumisele või raskete asjaolude ärakasutamisele (TsÜS § 97) mitte aga heade 

kommete vastasusele. Kui kohus leiab, et liigkasuvõtmine kui selline on heade kommete 

vastane, siis puudub alus selle kaalumiseks, kas isik oli kogenematu või sundolukorras.  

 

2002.aastal ongi Riigikohus asunud tunduvalt kardinaalsemale seisukohale ning leidnud, et 

liigkasuvõtmine kuulub erisätte (raskete asjaolude kokkusattumine ja raskete asjaolude 

ärakasutamine) normimõju alla, mitte ei tule liigkasuvõtmist hinnata lihtsalt heade kommete 

seisukohast. Autori arvates on viimane seisukoht liiga piirav põhjusel, et ka intress iseenesest 

võib olla heade kommete vastane, samuti ei võimalda Eesti kehtiv tsiviilseadusandlus 

juriidilisel isikul toetuda erisättele, mis annab kogenematule või sundolukorras isikule õiguse 

tehing tühistada. 

 

16.10.2002 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-80-02 (H.L hagi A.N vastu võlanõudes) on 

Riigikohus esimest korda võtnud selge seisukoha liigkasuvõtmise ja heade kommete 

instituudi seose ja eristamise kohta. Kohus on sedastanud, et heade kommetega võivad 

tehingud olla vastuolus erinevatel põhjustel, mida ühiskonnas valitsevate arusaamade järgi 

võib pidada ebamoraalseteks ja taunitavateks. Õiguskord ei taga selliste tehingute kehtivust 

ja nägi [vana] TsÜS § 66 lg 5 kohaselt ette kohustuse tühise tehingu järgi saadu 

tagastamiseks. Olemuslikult kattis [vana] TsÜS § 66 lg 1 muuhulgas [vana] TsÜS §-des 69, 

70, 72-74 sätestatud koosseise, sest heade kommetega kooskõlas olevaks ei saa pidada 

näilikku või teeseldud tehingut, samuti pettuse, sunni või raskete asjaolude kokkusattumise 

mõjul tehtud tehinguid. [Vana] TsÜS § 66 lg 1 tuleb seega kohaldada neil juhtudel, mis ei ole 

kaetud [vana] TsÜS §-dega 69, 70, 72-74, kuid oluliselt on eiratud teisi moraalinorme. Selle 

tõttu tuleb [vana] TsÜS §-st 3 lähtudes kohaldada [vana] TsÜS § 69, 70, 72 - 74 

erinormidena [vana] TsÜS § 66 lg 1 suhtes.178  

                                                 
178 Samasugune erisätte põhimõte kehtib alates 1.07.2002 jõustunud TsÜS §-de 92, 94, 96 ja 97 suhtes. 
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Riigikohus viitab, et kohus tunnistab [vana] TsÜS § 74 alusel tehingu kehtetuks, kui 

füüsilisest isikust lepingupool tõendab, et ta tegi tehingu talle äärmiselt ebasoodsatel 

tingimustel ja et ta oli sunnitud sellise tehingu tegema raskete asjaolude kokkusattumise 

mõjul ning et teine pool kasutas seda olukorda ära. Kuna [vana] TsÜS § 74 nõuab kolme 

koosseisulise elemendi üheaegset esinemist, ei piisa laenulepingu liigkasuvõtjalikuks ja 

kehtetuks lugemiseks üksnes sellest, et tehing on tehtud ebasoodsatel tingimustel, vaid 

oluline on tuvastada ka poole raske olukord lepingu sõlmimisel ja selle ärakasutamine. 

Kohus kinnitas, et lepinguvabaduse põhimõttest tulenevalt on lepingupooled vabad lepingu 

tingimustes kokku leppima. Seadus laenulepingus kokkulepitava intressimäära osas 

kitsendusi ei tee ja selles lepivad pooled lepingu sõlmimisel ise kokku. Kuigi Riigikohus 

nõustus ringkonnakohtuga selles osas, et 60%-lise aastaintressi puhul on vahe laenatava ja 

tagasimakstava summa vahel ebaproportsionaalne, leidis ta, et intresside kindlat ülempiiri ei 

ole võimalik kindlaks määrata. Eesti Panga poolt avaldatud statistika kohaselt oli 1997. a 

juunis krediidiasutuste poolt tähtajaga 6 kuud kuni 1 aasta eraisikutele antud kroonilaenude 

keskmine aastaintress 14-15%. Kolleegium on seisukohal, et laenule, mida annab mitte oma 

majandus- ja kutsetegevuse raames tegutsev laenuandja, ei saa seda intressimäära otse 

kohaldada. Tema sõlmitavate tehingute puhul on risk suurem, kuna üldjuhul puuduvad 

kindlad tagatised ja see kajastub ka intressimääras. 

 

Kohus annab juhtnöörid liigkasuvõtmise tunnuste tuvastamiseks – sellisel juhul tuleb 

tehingut vaadelda tervikuna, arvestades lepingu sõlmimise ja selle täitmise tingimusi, 

tagatiste olemasolu, intressi suurust, tehingupoolte varasemat praktikat sarnaste tehingute 

tegemisel ja nende täitmist jne. Ka peab kohus kontrollima selliste asjaolude esinemist, nagu 

ühe lepingupoole kogenematus, sundolukord või muu tema tahet mõjutanud asjaolu, mis 

samuti annavad aluse pidada intressikokkulepet sõlmituks raskete asjaolude kokkusattumise 

mõjul.179 

 
179 Sama seisukohta on Riigikohus korranud 22.10.2002 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-108-02 (AS A&O 
Laenugrupp hagi H.S vastu võlanõudes ja H.S vastuhagi tehingu kehtetuks tunnistamiseks), kus Riigikohus 
kinnitab, et kohtul ei ole õigust sekkuda isikute vabasse majandustegevusse ega kontrollida ilma seaduses 
sätestatud aluseta hinna suurust. Samuti selgitab Riigikohus, et seadusandja on sunni ja raskete asjaolude 
kokkusattumise mõjul sõlmitud tehingute kehtivuse hindamiseks erikorda kehtestades soovinud, et 
vaidlused selliste ajendite mõjul sõlmitud tehingute kehtivuse üle lahendataks kahjustatud isiku 
hagiavalduse alusel võimalikult kiiresti pärast tehingute tegemist, vältimaks võimalikku õiguslikku 
ebakindlust ja kolmandate isikute heauskselt omandatud õiguste kahjustamist. Tsiviilkäibe huvides on 
vajalik, et tehingud ei oleks õigusliku määramatuse seisundis, veel vähem aga pikaajalise määramatuse 
seisundis. Selle tõttu tuleb (vana) TsÜS §-st 3 lähtudes käesoleval juhul kohaldada TsÜS § 74 erinormina 
TsÜS § 66 lg 1 suhtes, st vaidlused raskete asjaolude kokkusattumise mõjul äärmiselt ebasoodsatel 
tingimustel sõlmitud tehingute kehtivuse üle tuleb lahendada tuginedes TsÜS §-le 74. 
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Eelnevalt viidatud Riigikohtu 16.10.2002 ja 22.10.2002 otsustes on Riigikohus jätnud 

tähelepanuta Saksa õigusteoorias välja toodud erisuse, et kui ei esine kõiki raskete asjaolude 

ärakasutamise (vana TsÜS § 74 kohaselt raskete asjaolude kokkusattumine) aluseid, siis võib 

tehing siiski olla vastuolus heade kommetega ja põhimõtteliselt distantseerunud oma 

23.10.1997 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-116-97 antud seisukohast, et kõrge intress võib 

iseenesest olla heade kommetega vastuolus. Riigikohus asunud väga jäigale ja radikaalsele 

seisukohale, et intressi  suuruse heade kommete vastasus on reguleeritud erisättes ning 

nõutav on ka muude asjaolude esinemine. Välistatud ei ole Riigikohtu poolte uue seisukoha 

võtmine mõnes eriti markantses asjas, kus küll puudub raskete asjaolude ärakasutamine, kuid 

kus kokkulepitud intress on ebamõistlikult suur.180  

 

Loodetavasti ei mõju senine kohtupraktika aga selliselt, et enam ei pöördutagi ebamõistlikult 

kõrge intressi puhul kohtusse, kuna lähtutakse varasemast praktikast, mis ei anna just palju 

lootust liigkasuvõtmise heade kommete vastaseks tunnistamiseks. Riigikohtu ülalviidatud 

otsuste valguses võivad liigkasuvõtmise tõttu kannatanud isikud jääda õiguskaitseta 

hoolimata asjaolust, et TsÜS § 86 sätestab heade kommetega vastuolus oleva tehingu 

tühisuse ning hoolimata asjaolust, et liigkasuvõtmist tuleks pidada heade kommete vastaseks. 

Olukorras, kus liigkasuvõtmist iseenesest ei peeta kehtiva kohtupraktika kohaselt TsÜS § 86 

sätestatud heade kommete vastaseks, kuid viidatav TsÜS § 97 erisäte on kohaldatav vaid 

füüsilistele isikutele ja vaid täiendavate asjaolude olemasolul, peaks seadusandja kaaluma, 

kas mitte tühistada TsÜS  § 97 erisätet, et võimaldada kohtutel läheneda liigkasuvõtmise ja 

raskete asjaolude ärakasutamise tuvastamisel rohkem faktilistest asjaoludest ja vältida 

erisätte kasutamist kui ettekäänet, et liigkasuvõtmine iseenesest ei ole heade kommete 

vastane. Kui TsÜS § 97 puuduks, siis saaks kõik seni erisätte alusel tühistatud tehingud 

lugeda tühisteks heade kommetega vastuolu tõttu ja samas tekiks võimalus laiendada TsÜS § 

86 rakendusala ja lugeda tühiseks ka teatud juriidiliste isikute vahel sõlmitud liigkasuvõtmise 

tunnustega tehingud, samuti liigkasuvõtmise tehingud, mille puhul puuduvad täiendavad 

ärakasutamise asjaolud. 

 

 
180 Hetkel puudub põhjus optimismiks, kuna Riigikohus on 31.03.2004 tsiviilasjas nr 3-2-1-29-04 tehtud 
otsuses ja 29.03.2004 tsiviilasjas nr 3-2-1-41-04 tehtud otsuses kinnitanud, et jääb tsiviilasjades nr 3-2-1-
80-02 ja 3-2-1-108-02 esitatud seisukohtade juurde. 
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Erinevalt intressi suuruse hindamisest heade kommete seisukohast, on heade kommete 

vastast liigkasuvõtmist ebamõistlikult kõrge viivise ja leppetrahvi puhul võimalik lahendada 

viivise ja leppetrahvi vähendamise taotlemise kaudu. 

 

22.10.2002 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-108-02 (AS A&O Laenugrupp hagi H.S vastu 

võlanõudes ja H.S vastuhagi tehingu kehtetuks tunnistamiseks), on Riigikohus andnud 

suunise viivisekokkuleppe tõlgendamiseks ning leiab, et põhimõtteliselt tuleb ka 

viivisekokkuleppe kehtivust liigkasuvõtjalikkuse seisukohast hinnata [vana] TsÜS §-st 74 

lähtuvalt. Kuigi asjas oli viivis arvestatud suures osas sanktsioonilisena ja võib olla 

asjaolusid arvestades ebaproportsionaalselt kõrge, siis see, et viivis ületab ilmselt tekkinud 

kahju, ei tähenda veel sellise kokkuleppe vastuolu seadusega, mida kinnitab ka TsK § 193 lg 

2. TsK § 194 annab aga kohtule võimaluse leppetrahvi vähendada, milline võimalus peaks 

[vana] TsÜS § 66 lg 1 kohaldamise muutma veelgi äärmuslikumaks ja seega ebatõenäoliseks. 

Viivise rakendumine sõltub põhimõtteliselt võlgnikust enesest ja seetõttu ei saa 

viivisekokkulepe kohustust täitvat võlgnikku kuidagi kahjustada.181  

 

Autor on seisukohal, et erinevalt intressist, peaks viivise suuruse heade kommete vastaseks 

tunnistamine olema võimalik vaid äärmuslikel juhtudel, kuna maksmiseks kohustatud isikul 

on muud seaduslikud võimalused oma huvide ja õiguste kaitseks, sealhulgas võimalus 

taotleda tasumisele kuuluva viivise vähendamist, seega tehingu või selle tingimuse tühisuse 

tunnustamine peab olema äärmuslikel juhtudel kasutatav abinõu. 

 

Ka Soomes annab OikTL § 36 kohtule võimaluse, kui tehingu tingimus on ebaõiglane või 

selle kohaldamine viiks ebaõigluseni, sellist tingimust muuta. Hindamisel võetakse arvesse 

tehingu kogu sisu, poolte olukorda nii tehingut tehes kui hiljem ning muid olulisi 

asjaolusid.182 Tingimuste muutmine on Saarnilehto kohaselt asjakohane näiteks siis, kui tuleb 

hinnata, kas leppetrahv on õiglane. Siis tuleb tähelepanu pöörata eriti asjaoludele, mis on 

olemas siis, kui trahv tuleb maksta, mitte nendele asjaoludele, millistes sellises tingimuses 

kokku lepiti. Ka Tuula Ämmälä leiab, et kuigi tühisuse alus oli sellisel juhul olemas juba 
                                                 
181 Ka Tartu Ringkonnakohus 5.06.2002 tsiviilasjas nr 2-2-276/2002 (A.K hagi AS Linnaehitus vastu 
pandilepingu tühisuse tunnustamiseks) asus seisukohale, et kohustus tasuda leppetrahvi lepingus antud 
kinnituste mittevastavuse korral või kui rikutakse lepingulisi kohustusi (sealhulgas, kui pantija ei kindlusta 
pandi eset 1 nädala jooksul pandilepingu sõlmimisest) summas 1 miljon krooni, ei ole ebaproportsionaalne 
ega vastuolus heade kommetega, kuna pandieseme kindlustamata jätmine võib teoreetiliselt viia olukorrani, 
kus pandi ese kaotab väärtuse, mistõttu pandiõiguse realiseerimine muutub võimatuks. Kohus viitab ka 
õigusele taotleda leppetrahvi vähendamist juhul, kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ülemäära suur 
võrreldes võlausaldaja kahjuga. 
182 A.Saarnilehto. Sopimusoikeuden perusteet. Helsinki 2002, s 168. 
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tehingu sõlmimisel, siis nn lepitamise alust tuleb hinnata lepingu sõlmimise järgselt. OikTL § 

36 eeldabki, et ebaõiglus oli olemas lepingu sõlmimisel, samas kui nn lepitamise õigus 

oleneb harva lepingu sõlmimisel eksisteerinud asjaoludest, kuna põhjus lepitamiseks võib 

ilmneda ka aastaid pärast lepingu sõlmimist, kuna asjaolud on selleks ajaks muutunud.183  

 

Õiguslikult parem lahendus on mitte tehingu tühisuse tunnustamine headele kommetele 

mittevastavuse tõttu või tehingu tühistamine erisätete alusel, vaid hoopis seadusega antud 

võimalus vähendada leppetrahvi ja viivist. Kuni 01.07.2002 kehtinud TsK § 194 andis 

kohtule võimaluse vähendada nii trahvi kui viivist, kui see on ülemäära suur võrreldes 

kreeditori kahjudega. Ka alates 01.07.2002 kehtivad VÕS § 162 ja § 113 lg 8 annavad 

kohtule õiguse lepingupoole taotlusel vähendada ebamõistlikult suurt leppetrahvi ja viivist 

mõistliku suuruseni.  

 

Kahjuks ei anna Eesti kehtiv seadusandlus kõrge intressi puhul intressi maksmiseks 

kohustatud isikule alust taotleda kohtus intressi vähendamist, kuigi leppetrahvi ja viivise 

puhul on selline võimalus VÕS §-des 113 ja 162 ette nähtud. Erinevalt leppetrahvist ja 

viivisest, mida kohus saab poole taotlusel vähendada, tuleb intressi puhul teha otsus selle 

kohta ega ei ole ära kasutatud isiku erakorralisi vajadusi, sõltuvussuhet, kogenematust või 

muid selliseid asjaolusid ning jääb edaspidise kohtupraktika otsustada, kas ülikõrget intressi 

saab lugeda ka lihtsalt heade kommete vastaseks. Olen seisukohal, et intressi vähendamise 

nõude esitamise võimalus oleks mõistlikum lahendus kui intressi vaidlustamise võimatus 

liigkasuvõtmise tõttu, samuti oleks see mõistlikum intressi heade kommete vastaseks 

tunnistamisest, kuna laenuandja peaks reeglina olema õigustatud saama tasu raha 

väljalaenamise eest ning juhul, kui kõrge intress tunnistatakse heade kommete vastaseks, 

pääseb laenuvõtja intressi tasumisest üldse, kuigi ta on laenatud raha kasutada saanud. Et 

laenusaajal oleks seaduslik alus taotleda kohtult intressi alandamist, peaks seadusandja 

muutma võlaõigusseadust. 

 

Eelnevalt viidatud Eesti Vabariigi erinevate kohtute lahendid on erinevad. Siiski on 

hoolimata mõnest üksikust erandist kohtupraktika läinud lihtsamat ja üldistavamat teed ning 

 
183 T.Ämmälä. Sopimuksen pätemättömyydestä, raukeamisesta ja sovittelusta. Lakimies 7/1985, s 904, 914.  
Ka Eestis on seaduses sätestatud erinorm juhuks, kui lepinguline tasakaal muutub kardinaalselt pärast 
lepingu sõlmimist (eelkõige kestvuslepingute puhul). VÕS § 97 kohaselt, kui pärast lepingu sõlmimist 
muutuvad lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasneb lepingupoolte kohustuste vahekorra 
oluline muutumine, mistõttu ühe poole kohustuste täitmise kulud suurenevad oluliselt või teiselt 
lepingupoolelt lepinguga saadava väärtus väheneb oluliselt, võib kahjustatud pool nõuda teiselt poolelt 
lepingu muutmist poolte kohustuste esialgse vahekorra taastamiseks.  
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asunud seisukohale, et liigkasuvõtmise enda fakti tuvastamisest ei piisa tehingu tühiseks 

tunnistamiseks, vaid tuvastada tuleb ka ühe poole sundolukorra ärakasutamine. Lahendites, 

kus kohus sellisele seisukohale asus, ei tuvastatud reeglina sundolukorda ja seetõttu asuti 

põhiseaduse § 32 lõikest 2 tulenevalt pigem seisukohale, et pooled on intressis ja viivises 

kokku leppinud omal vabal tahtel. Alates 2002. aastast on Riigikohus asunud jäigale 

seisukohale, et liigkasuvõtmise puhul tuleb tuvastada ka erinormis sätestatud sundolukord 

ning liigkasuvõtmist ei tulegi hinnata heade kommete vastasuse seisukohalt, vaid ainult 

erinormi kohaldades. Autor ei ole nii radikaalsel seisukohal ja leiab, et pigem tuleks kaaluda 

TsÜS § 97 kui erinormi tühistamist, et võimaldada TsÜS § 86 laiemat kohaldamist. 

 

2.4.2 Lesion ja poolte ebavõrdsus (müügi)tehingutes 

 
Rooma õigusest tuntud laesio enormis põhimõte on täna seadustatud Prantsuse õiguses. 

Prantsuse õiguses tähtis lesioni instituut (materiaalne kahju) tähendab rahalist ebavõrdsust 

või kaotust, mis tuleneb poolte positsioonide ebavõrdsusest. Marsh meenutab, et kontroll 

ebaõiglaste lepingutingimuste üle oli juba Justinianuse koodeksis laesio enormis näol. See 

sobis hästi majandustegevuse reguleerimiseks koos liigkasuvõtmise religioossete ja 

moraalsete kontseptsioonidega. Poolte võrdsust rõhutasid ka Grotius ja loomuõigus.184  

 

Austria õiguses on norm, et kui ühe poole täitmine on väärt kaks korda rohkem kui teise 

poole vastutäitmine, siis võib lepingu tühistada. Sama põhimõte leidub ka Itaalia õiguses. 

Saksa õiguses sellist sätet ei ole, BGB § 138 2.lõige nõuab lepingu tühistamiseks 

lisatingimusi, lihtsalt täitmise ja vastutäitmise vaheline ebaproportsionaalsus ei ole tühisuse 

aluseks. Common law's ei ole sarnast doktriini. Common-law’s on oluline vastutasu nõue, 

kuid see ei sõltu niivõrd väärtuste tasakaalust.185 

 

Prantsuse tsiviilkoodeksi § 1108 reguleerib lesioni alusel lepingu tühistamist. Lesioni 

kontseptsiooni näiteks on Prantsuse tsiviilkoodeksi § 1674, mis reguleerib kinnisvara müüki, 

kui müüja saab vähem kui 5/12 "õiglasest" hinnast  (s.t lesion on rohkem kui 7/12). Sellisel 

juhul saab müüja nõuda lepingu tühistamist kahe aasta jooksul tehingu sõlmimisest. Ostjal on 

valikuvõimalus: ta kas annab asja tagasi ja saab raha vastu või säilitab asja ja maksab vahe 

kinni.186 

 
                                                 
184 P.D.V.Marsh. Osundatud teos, lk 290. 
185 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 68 – 69. 
186 N.Barry. Osundatud teos, lk 137 – 138. 
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Kui tehingu tingimus on ebaõiglane või selle rakendamine viiks ebaõigluseni, siis Soomes 

kehtiva OikTL § 36 kohaselt võib tingimust muuta või jätta see tähelepanuta. Hindamisel 

tuleb arvesse võtta tehingu sisu, osapoolte positsioonid, asjaolud enne tehingu tegemist ja 

pärast seda. Rautiala järgi kohaldatakse seda sätet eriti ehitusalal (kui on sätestatud liiga 

kõrge leppetrahv). Kui trahv on ebamõistlikult kõrge, võib kohus seda alandada mõistliku 

määrani. Näiteid võib tuua ka käsiraha ja üüri kohta.187 Samas ei tooda Soome 

õiguskirjanduses näiteid, et ostu-müügilepingus sätestatud hind võiks olla aluseks tehingu 

heade kommete vastaseks tunnistamiseks. Sellisel juhul peavad esinema ka muud 

lisaasjaolud. Kivimäki toob näite, et kui müüja müüb relva teades, et seda kasutakse 

tapmiseks, siis on tal õigus nõuda tasumist, kuid kui ta ostmise motiivi teades seab hinna 

kõrgemaks, võib tehing olla kehtetu.188 

 
Tuleb tõdeda, et enamikes lepinguvabadust rõhutavates süsteemides peab olema poolte enda 

otsustada ja määrata vastutasu suurus ja lesion printsiip on lepinguvabadusega otseselt 

vastuolus. Majanduslikult rasketel aegadel võidakse see-eest vastu võtta eriseadusi 

maksimumhindade määramise kohta või hindade külmutamise kohta. Zweigert ja Kötz 

leiavad, et kohtul võiks olla õigus sekkuda ja piirata lepinguvabadust lepingu tühiseks 

tunnistamise teel vaid juhul, kui tegelikult sellise lepingu sõlmimisel ei olnud (ühel poolel) 

(lepingu)vabadust üldse.189  

 
Tallinna Ringkonnakohus 30.12.1998 otsuses tsiviilasjas nr II-2/1191/98 (M.K hagi V.R ja 

I.R vastu eluruumi ostu-müügilepingu tühisuse tunnustamiseks) on kinnitanud, et heade 

kommete vastaseks ei ole ega saa olla ühe isiku poolt talle kuuluva korteri müümine liiga 

odavalt. Tehingu  hind saab olla tehingu tühisuse tunnustamise aluseks Eestis vaid siis, kui 

kaasnevad mingid muud heade kommete vastasust kinnitavad asjaolud (näiteks võlausaldaja 

kahjustamine) või pankrotimenetluses tagasivõitmise korral. 

 

Tartu Ringkonnakohus 27.02.2002 otsuses tsiviilasjas nr 2-2-96/2002 (M.S hagi E.E ja I.M 

vastu volikirja, ostu-müügilepingu ja kinkelepingu tühiseks tunnistamiseks) leidis, et volikiri 

oli kehtiv ning volitatud isikul oli õigus müüa majavaldus iseendale. Samuti leidis kohus, et 

majavaldust ei müüdud alla turuhinna, mis oleks võinud olla aluseks käsitada tehingut heade 

kommete vastasena.  

 

                                                 
187 M.Rautiala. Siviilioikeuden peruskurssi. Helsinki 1982, s 25. 
188 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo (1981), lk 393. 
189 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 70. 
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Viimati viidatud kohtulahendis on Tartu Ringkonnakohus põhimõtteliselt andnud mõista, et 

tehing iseendaga võinuks olla heade kommete vastane, kui maja oleks müüdud alla 

turuhinna, mis on iseenesest õiglane lähenemine. Alates 1.07.2002 kehtiv TsÜS § 131 

reguleerib täpsemalt tehingu tühistamise võimalusi esindaja kohustuste rikkumise tõttu. 

TsÜS § 131 lg 1 sätestab, et esindatav võib tühistada esindaja poolt tehtud tehingu, mille 

tegemisel esindaja rikkus esindamise aluseks olevast õigussuhtest tulenevaid kohustusi ja 

tegi tehingu, mis oli vastuolus esindatava huvidega, kui teine pool kohustuse rikkumisest 

teadis või pidi teadma. Kui esindaja tegutses ühtlasi teise poole esindajana või kui esindaja 

tegi tehingu iseendaga, eeldatakse, et esindaja rikkus tehingu tegemisel esindamise aluseks 

olevast õigussuhtest tulenevaid kohustusi. Selline tühistamise õigus puudub vaid juhul, kui 

esindatav oli andnud vastava nõusoleku või ei tühista tehingut mõistliku aja jooksul. Alates 

01.07.2002 puudub vajadus ja ka võimalus tugineda eelnimetatud kaasuses sätestatud 

asjaoludel heade kommete vastasusele, kuivõrd erisäte annab esindatavale võimaluse tema 

nimel tehtud tehingu tühistamiseks. Tühistamisõigust sätestav erisäte on analoogne teiste 

TsÜS-is sätestatud tühistamisalustega selles osas, et seaduses on sätestatud tehingu 

tühistamise lühendatud tähtaeg. Analoogselt teise poole ärakasutamise juhtudega, peab 

esindatav arvestama, et kui ta ei tühista tehingut TsÜS § 131 alusel tähtaegselt, puudub tal 

võimalus toetuda pärast tühistamistähtaja möödumist selle tehingu heade kommete 

vastsusele, kuna erisätte olemasolul ei saa TsÜS § 86 üldsätet kohaldada. 

 

Riigikohus 22.11.2000 otsuses 3-2-1-127-00 (A.K hagi T.K, P.P, A.V ja V.L vastu 

vahetuslepingu kehtetuks tunnistamiseks) leidis, et kuna hageja kohustas kostjat müüma või 

vahetama talle kuuluv korter ja kostja müüs volituse alusel tema korteri, siis kui hageja ei 

olnud selle müügihinnaga nõus, oleks tal olnud alus esitada kostja vastu kahju hüvitamise 

nõue, aga mitte tehingu tühisuse tunnustamise nõue. Kohtu selline järeldus on oluline 

kolmanda isiku kaitse seisukohalt, kuna kolmas isik ei pea olema teadlik esindaja ja 

esindatava vahelise sisesuhte tingimustest ja esindatava poolt esindajale antud juhistest. 

Teisalt on kohtu seisukoht vaieldav seetõttu, et heade kommete vastasus on objektiivne 

asjaolu ja korteri müümine oluliselt alla turuhinna peaks ostjas tekitama mõistlikku kahtlust, 

et kontrollida esindatava tegelikku tahet. Kuna kehtiv TsÜS § 131 annab esindatavale 

võimaluse tühistada tehing vaid siis, kui esindaja rikkus nn sisesuhet ja tehingu teine pool 

pidi sellest teadlik olema, siis on seadusandja eesmärk olnud juhtudel, kui tehingu teine pool 

ei teadnud esindajapoolsest rikkumisest, kaitsta tehingu teist poolt. Selline regulatsioon ei 

jäta esindatavat kaitseta, vaid annab talle võimaluse esindaja vastu kahjunõude esitamiseks.  
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Kahjuks on kohtupraktika ebaühtlane ja näiteks Tallinna Ringkonnakohus oma 16.11.2001 

otsuses tsiviilasjas nr II-2/1222/01 (K.A hagi 22.01.1997 tema ja AS Reinhard vahel sõlmitud 

Kärberi tee 37-41 korteri ostu-müügilepingu kehtetuks tunnistamiseks) võttis seisukoha 

korteri ostu-müügilepingu heade kommete vastasuse kohta muuhulgas tulenevalt 

müügihinnast. Hageja oli andnud kostjale volituse korteri müümiseks või vahetamiseks 

hinnaga ja tingimustel kostja omal äranägemisel. Hageja pidas ostu-müügilepingut heade 

kommete vastaseks, kuna kostja ei sõlminud lepingut hageja tahte kohaselt, milleks oli 3-

toalise korteri vahetamine 1- ja 2-toalise vastu, mitte korteri müümine (kuigi volikiri oli 

antud kas müümiseks või vahetamiseks). Samuti leidis hageja, et korteri müümine 37000 

krooni eest kostjale toimus alla turuhinna (kuigi korterit koormas üürileping). Tallinna 

Linnakohus leidis et tehing ei olnud kooskõlas hageja tegeliku tahtega ja huviga ning et 

korter on müüdud alla turuväärtuse. Samale seisukohale asus Tallinna Ringkonnakohus, kes 

leidis, et kuna tehing ei olnud kooskõlas hageja tegeliku tahtega ja huviga ning korter müüdi 

alla selle turuväärtuse, siis ongi tegemist heade kommete vastase tehinguga.  

 

Eelnimetatud otsus on vaieldav, kuna (piiranguteta) volikirja kehtivust ei vaidlustatud ning 

tahte tõlgendamine kui subjektiivse aspekti sisustamine ei saa olla heade kommete kui 

objektiivse asjaolu põhistamise aluseks. Hoolimata oma 22.11.2000 otsuses antud 

seisukohast, et kui müügihind ei vasta poole soovile, peaks ta esitama kahju hüvitamise 

nõude, eelnimetatud Tallinna Ringkonnakohtu otsusele esitatud kassatsioonkaebust 

Riigikohus menetlusse ei võtnud. 

 

Kui esindajale on antud üldvolitus varaga tehingute tegemiseks, täpsustamata, millisteks 

tehinguteks, kuigi sisesuhtes on kokku lepitud, et vara tuleb üürile anda ja kui siis esindaja 

müüb selle vara, kusjuures ostja ei tea, et käsundit on rikutud, tekib olukord, kus esindatav ei 

saa tehingut tühistada ning kahjunõue esindatava vastu ei taasta tema rikutud õigusi. Kuigi 

viimati nimetatud näite puhul jääb üldvolituse andnud isik halvemasse olukorda, puudub alus 

müügitehingu heade kommete vastaseks lugemiseks, kuna tegu ei ole objektiivselt heade 

kommete vastase tehinguga. Kui tehingu tegemiseks on olemas volikiri ja ostja ei saanud ega 

pidanud teadma esindatava ja esindaja vahel sisesuhtes kokkulepitust, siis ei ole müügitehing 

objektiivselt heade kommete vastane ega tühine.190  

 

                                                 
190 Sellisele seisukohale asus ka Tallinna Ringkonnakohus 6.11.1998 otsuses tsiviilasjas nr II-2/1042/98 
(J.N hagi U.K ja B.O vastu ostu-müügilepingu kehtetuks tunnistamiseks). 
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Saksa õiguses on asutud seisukohale, et kui esindaja ei ületa oma esindusõiguse piire, kuid 

kasutab volitust otstarbeks, mis sisesuhtes oli keelatud, siis ei puuduta see iseenesest veel 

tema tahteavalduse kehtivust. Selline põhimõte peab kaitsma tehingu vastaspoolt. Kui 

tehingu teine pool teadis, et esindaja kasutab volitust objektiivselt vastuolus tema 

kohustustele, siis ei kohaldata teise poole suhtes kaitset. Tehingu teise poole teadmist on 

väga raske tõendada, seetõttu piisab sellest, kui esindaja kasutas oma esindusõigust 

märgatavalt kahtlaselt viisil. Kui kolmas isik oli ühinenud esindajaga, et üheskoos 

esindatavat kahjustada, siis on esindaja tehing Saksa õiguses tühine juba BGB § 138 (head 

kombed) sätete kohaselt.191 

 

Üldiselt tuleb asuda seisukohale, et müügitehingutes, kus poolt esindab esindaja, kes ei sõlmi 

tehingut iseendaga, siis teise lepingupoole kaitseks ja õiguskindluse huvides on  õiglane mitte 

tunnustada selliste müügitehingute heade kommete vastasust ja tühisust, vaid jätta tehing 

kehtima, kuna kahjustatud poolel on kahju hüvitamise nõude esitamise õigus. Kui 

müügitehing on ilmselgelt ebaproportsionaalne ning teine lepingupool oleks pidanud aru 

saama, et tehing sellisena ei saa vastata esindatava huvidele, siis peaks olema võimalik anda 

sellisele tehingule hinnang, et tegu on heade kommete vastase tehinguga. Leian, et heade 

kommete vastasust müügitehingutes tuleks hinnata eelkõige ebaproportsionaalsuse suurust 

arvesse võttes. Lähtudes TsÜS § 131 regulatsioonist ja Riigikohtu praktikast, mille kohaselt 

erisätte olemasolul, mis annab lepingupoolele aluse seaduses sätestatud tähtaja jooksul 

lepingu tühistamiseks, puudub alus toetuda üldsättele ja seega puudub alus müügitehingu 

heade kommete vastaseks tunnistamiseks põhjusel, et müügihind on ebaharilikult madal. 

Kuna esindataval on kahjunõude esitamise õigus esindaja vastu, siis ei jää esindatav 

õigusliku kaitseta ning esindaja võtab sisesuhte rikkumise riisiko enda peale. Juhul kui tehing 

on tehtud ilma esindajate vahenduseta, siis on raske leida näidet, millal müügitehing saaks 

olla heade kommete vastane lihtsalt ebamõistliku hinna tõttu. Sellisel juhul peaks 

müügitehingut (nagu laenutehingutki) saama kehtiva õiguse kohaselt vaidlustada raskete 

asjaolude ärakasutamise ja sundolukorra alusel, mitte headest kommetest lähtudes.  

 

2.4.3 Teisi võlausaldajaid kahjustavad tehingud  

 

Teisi võlausaldajaid kahjustavaid lepinguid peeti heade kommete vastaseks juba Rooma 

õiguses. Võlausaldaja kahjustamise sildi all peetakse Saksamaal heade kommete vastaseks 

                                                 
191 H.Köhler. Osundatud teos, lk 183. 
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lepinguid, mis kahjustavad kolmandate isikute huve, USA-s lubadust häirida teiste isikute 

vahel sõlmitud lepingu täitmist ning Šotimaal lubadust petta kolmandat isikut. Saksamaal 

loetakse võlausaldaja kahjustamiseks ka võlgniku ja võlausaldaja vahel sõlmitud 

tagatislepingut, millega on kokku lepitud tulevaste nõuete globaaltsessioonis ning selline 

kokkulepe on tühine, sest leping võib viia võlgnikupoolse tarnijate petmiseni ja nende vara 

kahjustamiseni ning on seega heade kommete vastane.192 

 

Soome kõrgeim kohus KKO otsuses 1932 II 79 tunnistas heade kommete ja ausa äritava 

vastaseks lepingu, millega võlausaldaja esindaja oli meelitanud võlgniku andma nõusoleku 

võlakokkuleppele, millisega teiste võlausaldajate kõrvalejätmisega tagati sellele 

võlausaldajale majanduslik eelis. Lepingu heade kommete vastaseks tunnistamise põhjuseks 

loeti, et sellise kokkuleppega rikuti teiste võlausaldajate huve ja anti ühele võlausaldajale 

põhjendamatu eelis tema huvide kaitseks.193 Samasisulise lahendi tegi Soome kõrgeim kohus 

otsuses 1941 II 49.194 

 

Teiste võlausaldajate kahjustamine on Eestis olnud üks olulisemaid ja enam kasutatavaid 

aluseid, mille olemasolul on kohus tunnustanud tehingu heade kommete vastasust ja tühisust. 

Eelkõige on võlausaldaja kahjustamine tuvastatud pärast võlgniku suhtes pankrotimenetluse 

algatamist või võlgniku pankroti väljakuulutamist.  

 

Kohus on hakanud eelnimetatud põhjusel tehinguid tühiseks tunnistama alles 2001.aastast. 

See-eest näiteks 1998. aastast on kaks Riigikohtu lahendit195, kus head kombed seostati 

pankrotiseadusega ning mõlemas asjas taotleti tehingu kehtetuks tunnistamist nii 

pankrotiseaduse (§ 49 lõiked 2 ja 4, mille kohaselt võlgniku lähikondse puhul eeldatakse, et 

ta teadis, et võlgnik tehinguga teadlikult kahjustas võlausaldajate huve) kui vana TsÜS § 66 

lõigetele 1, 3 ja 5 toetudes. Mõlemal korral on kohus otsuse põhjendavas osas viidanud vaid 

pankrotiseadusele, jättes analüüsimata, kas tegu võiks olla heade kommete vastase ja seega 

tühise tehinguga sel põhjusel, et kahjustatud on teiste võlausaldajate huvid. 

 

Kuni 2001.aastani ei toetunud kohtud pankrotiasjades otsuste tegemisel heade kommete 

instituudile leides, et kui puuduvad pankrotiseaduses sätestatud alused tehingu 

 
192 H.Köhler. Osundatud teos, lk 201. 
193 T.Ämmälä (1994), lk 23. 
194 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo (1981), lk 393. 
195 Riigikohtu 7.05.1998 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-58-98 ja Riigikohtu 17.11.1998 otsus tsiviilasjas nr 3-2-
1-113-98). 
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tagasivõitmiseks, siis muude teisi võlausaldajaid kahjustavate tehingute tühisus 

pankrotimenetluses tuvastamisele ei kuulu. Alates 2001.aastast on toimunud eeltoodud 

seisukohtade kardinaalne, samas põhjendatud ja õigustatud muutus. Alates 2001.aastast on  

kohtud lisaks pankrotiseaduses võlausaldajate kaitseks sätestatud tagasivõitmise alustele 

tunnustanud ka selliste teisi võlausaldajaid kahjustavate tehingute tühisust, mis ei mahu 

tagasivõitmise regulatsiooni alla.  

 

24.05.2001 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-76-01 (AS ERA Pank (pankrotis) hagi OÜ Triblon 

vastu) asus Riigikohus seisukohale, et kuigi pankrotiseaduse kohaselt ei saa rendilepingut 

tagasivõitmise korras kehtetuks tunnistada, saab ka pankrotimenetluses sellise tehingu 

tühisust tunnustada muude TsÜS-is sätestatud tühisuse aluste olemasolul ning tehingu heade 

kommete vastasuse tuvastamist ei seota mingi konkreetse tähtajaga tehingu tegemisest 

pankrotimenetluse algatamiseni. Tehingu tühisuse tunnustamisel tuleb vaadata, kas leping oli 

sõlmimise ajal kooskõlas heade kommetega ning asjaolude hilisem muutumine ei tingi 

lepingu heade kommete vastasust. Riigikohus saatis asja arutamiseks tagasi Tartu 

Ringkonnakohtule, kes 29.06.2001 otsuses tsiviilasjas nr 2-2-344/2001 luges heade kommete 

vastaseks rendilepingu, millega pank andis kunstiväärtused ja antiikmööbli turuväärtusega 

üle 1,8 miljoni krooni 25 aastaks rendile 5000 krooni eest aastas (417 krooni kuus), mis 

ilmselgelt ei saanud olla panga jaoks märkimisväärne tuluallikas. Kohus võttis arvesse, et 

rendilepingu sõlmimise ajal  oli pank juba raskes majanduslikus seisus, mistõttu olnuks 

pangal majanduslikult tunduvalt kasulikum vara turuväärtusega maha müüa, kui seda 

ebamõistlikult pikaks ajaks odavalt rendile anda. Rendilepingu heade kommete vastasuse 

alusena on kohus välja toonud ka lepingupoolte õiguste ja kohustuste tasakaalutuse 

rendilepingus ning asjaolu, et rendilepingus puuduvad tagatised panga jaoks, kui rentnik 

lepingut ei täida. Sellise rendilepinguga kahjustas pank oma teisi võlausaldajaid.196  

 

Eelkõige on põhjuseks, miks ka pankrotimenetluses on toetutud tehingu tühisusele heade 

kommetega vastuolu tõttu see, et kuni 31.12.2003 kehtinud pankrotiseaduse §  42 lõikes 1 

sätestatud vara tagasivõitmise mõiste võimaldas kehtetuks tunnistada vaid tehinguid, millega 
                                                 
196 Ühe lepingupoole teisi võlausaldajad kahjustavaks ja heade kommete vastaseks on rendilepingu lugenud 
ka Tartu Ringkonnakohus 3.05.2002 otsuses tsiviilasjas nr 2-2-152/2002 (Põllumajandusühistu Kevade 
(pankrotis) hagi AS Valga Liha- ja Konservitööstus vastu rendilepingu tühisuse tunnustamiseks) ja 
Riigikohus 15.10.2002 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-102-02 (Balti Baas AS hagi OÜ Rasmusson vastu 
kasutusvalduse lepingu ja varade üleandmise-vastuvõtmise akti tühisuse tunnustamiseks). Heade kommete 
vastaseks on Tartu Ringkonnakohus 4.07.2001 otsuses tsiviilasjas nr 2-2-178/2001 (AS ERA Pank 
(pankrotis) hagi J.K vastu töötettevõtulepingu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks) pankrotimenetluse käigus 
esitatud hagi alusel lugenud ka juhatuse liikmega sõlmitud käsundilepingu, millega oli juhatuse liikmele 
ette nähtud teisi võlausaldajaid kahjustav kompensatsioon. 
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vara oli läinud võlgniku omandist välja. Alates 01.01.2004 kehtiv pankrotiseadus defineerib 

tagasivõitmise mõistet laiemalt ning võimaldab kohtul kehtetuks tunnistada võlgniku 

tehingu, mis on tehtud enne pankroti väljakuulutamist. Samuti seob alates 01.01.2004 

jõustunud pankrotiseadus tagasivõitmise otseselt asjaoluga, et teiste võlausaldajate huvid 

peavad olema kahjustatud. Seega alates 01.01.2004 ei seo seadusandja enam tagasivõitmise 

võimalikkust nõudega, et vara oleks tehingu alusel võlgniku omandist välja läinud ja nii saab 

alates 01.01.2004 pankrotiseadusele toetudes kehtetuks tunnistada ka neid võlausaldajaid 

kahjustavaid tehinguid, mida kuni 01.01.2004 tuli vaidlustada TsÜS üldsätete alusel.  

 

Tartu Ringkonnakohus 26.04.2002 otsuses tsiviilasjas nr 2-2-65/2002 (KAS Polaris-Elu 

(pankrotis) hagi Sartaste Haldus AS (pankrotis) jt vastu tehingute tühisuse tunnustamiseks) 

tunnistas heade kommete vastaseks ja tühiseks tehingu, millega müüdi 3 kinnistut tingimusel, 

et nende eest tasutakse 3 aasta jooksul, igal aastal 1/3 müügihinnast. Kohtu põhjenduste 

kohaselt muutis tehingu heade kommete vastaseks poolte õiguste ja kohustuste tasakaalu 

ilmselge rikkumine lepingus. Kohus leidis, et tehing oli sõlmitud eesmärgiga kahjustada 

võlausaldajate huvisid, kuna võlausaldajate huvides oleks olnud reaalse vara olemasolu 

hagejal, mitte ebatõenäoliselt laekuvate nõuete olemasolu (ebatõenäoliseks muutis maksete 

laekumise asjaolu, et ka ostja oli maksejõuetu).  

 

Viimati nimetatud juhul oli küll tegu vara väljaminekuga võlgniku omandist, kuid ilmselt 

leidis haldur, et kuigi teiste võlausaldajate huvid on rikutud, puuduvad pankrotiseaduses 

sätestatud vara tagasivõitmise alused. Antud juhul oli ostja asutatud vahetult enne 

müügitehingu tegemist ning ostjal puudus igasugune vara. Kohtuotsuses käsitletud tehingu 

lugemine teisi võlausaldajaid kahjustavaks ja heade kommete vastaseks on õigustatud, kuna 

teiste võlausaldajate kahjustamine ei pruugi seisneda ainult vara müümises või kasutusse 

andmises alla turuhinna, vaid müügitehingu tegemine varatu äriühinguga, kes ongi selle vara 

üleandmise eesmärgil loodud, võib olla teisi võlausaldajaid kahjustav. Praktikas võib osutuda 

keeruliseks tõendusmoment, et tehingu teine pool oli teadlik, et turuhinnale vastava tehingu 

tegemisega kahjustati teisi võlausaldajaid, sest võlausaldajate kahjustamine peab esinema 

tehingu tegemise ajal ja üldjuhul tuleb tõendada ka tehingu teise poole teadmine 

võlausaldajate huvide kahjustamisest. 

 

Alates VÕS jõustumisest on juhul, kui lepinguliste kohustuste vahekord on muutunud pärast 

lepingu sõlmimist, kahjustatud lepingupoolel VÕS § 97 toetudes õigus nõuda teiselt 

lepingupoolelt lepingu muutmist poolte kohustuste esialgse vahekorra taastamiseks. Kui 
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lepingu muutmine ei ole võimalik või mõistlik, on lepinguliste kohustuste vahekorra 

muutumine aluseks lepingust taganemiseks või lepingu ülesütlemiseks. VÕS § 97 võib teatud 

juhtudel olla alternatiivseks aluseks tehingu alusel üleantu tagasisaamiseks, kuid VÕS § 97 

on kohaldatav vaid juhul, kui kohustuste tasakaalu muutumine ei võinud olla teada lepingu 

sõlmimise hetkel. Kui tehingu ebaproportsionaalsus, mis kahjustas teisi võlausaldajaid, oli 

olemas tehingu tegemise ajal, tuleb alates 01.01.2004 pankrotimenetluses analüüsida, kas on 

tagasivõitmise aluseid ning väljaspool pankrotimenetlust võib tugineda tehingu heade 

kommete vastasusele põhjusel, et kahjustatud on teisi võlausaldajaid. 

 

Kuna ka alates 01.01.2004 kehtiva pankrotiseaduse § 108 lg 2 sätestab, et pankrotivaraks on 

muuhulgas vara, mis nõutakse tagasi, siis ei saa välistada, et pankrotimenetluse käigus 

tunnustatakse võlgniku teostatud tehingute tühisust või tühistatakse võlgniku tehtud 

tehinguid ka TsÜS üldsätete alusel, kuid teisi võlausaldajaid kahjustavaid tehinguid peaks 

saama tagasi võita vaid pankrotiseaduse alusel, kuna vastasel juhul puuduks tagasivõitmise 

eriregulatsioonil mõte.  

 

Riigikohus on oma lahendis asunud seisukohale, et ühe võlausaldaja soosimine võib olla 

heade kommete vastane ka siis, kui võlgnik ei ole maksejõuetu. Riigikohus 7.11.2001 otsuses 

tsiviilasjas nr 3-2-1-131-01 (I.S hagi AS Mõigu Ehituskoondis vastu ja AS Mõigu EK 

vastuhagi) arutas lepingu headele kommetele vastavust, millega äriühing kohustus maksma 

endisele töötajale eluaegselt riikliku pensioni lisana 2000 krooni kuus. Hagi esitas töötaja, 

kellele firma pensioni välja maksnud ei olnud. Firma esitas vastuhagi, milles viitas, et selline 

kohustus on heade kommete vastane, kuna annab hagejale võrreldes teiste töötajatega 

ebaõiglase eelise. Tallinna Ringkonnakohus leidis, et pensionileping ei ole heade kommetega 

kooskõlas, kuna lepingus kokku lepitud tingimusteta eluaegse hüvituse maksmine ja selliselt 

ühe töötaja eelistamine ei ole millegagi põhjendatud ning on vastuolus heade kommetega. 

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse protsessiõigusnormide rikkumise tõttu, kuid asus 

seisukohale, et kui tegu on juhatuse liikme lepinguga, mitte töölepinguga, millele kohalduks 

TLS, siis põhimõtteliselt võib selline leping olla heade kommete vastane.  

 

On vaieldav, kas kahe isiku vaheline kokkuleppe, millega otseselt ei tekitata kahju 

kolmandatele isikutele, vaid lihtsalt üks isik on suutnud endale paremad tingimused välja 

kaubelda, tohiks olla kohtu poolt tühiseks tunnistatav. Kuigi TLS § 10 lg 1 sätestab 

põhimõtte, mille kohaselt on keelatud ühele töötajale eeliste andmise, mis ei ole seotud töö 
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edukusega, olen seisukohal, et TLS kohaldamisalast välja jäävate lepingute nagu ka juhatuse 

liikme lepingute puhul ei ole sellise praktika juurutamine õigustatud.  

 

Eeltoodud kohtuotsustest nähtub Eesti senine kohtupraktika, mille kohaselt juhul, kui tehing 

kahjustab kolmandate isikute ehk ühe lepingupoole teiste võlausaldajate huve, võib selline 

tehing olla tühine vastuolu tõttu heade kommetega. Eelkõige on seni tunnustatud tehingute 

vastuolu heade kommetega siis, kui võlgnik on olnud tehingu tegemisel maksejõuetu ja on 

välja kuulutatud tema pankrot, kuid puuduvad kuni 31.12.2003 kehtinud pankrotiseaduses 

sätestatud tagasivõitmise alused. 

 

Oluline on rõhutada, et tagasivõitmise alused on pankrotiseaduses antud ammendavalt. Need 

asjaolud, mis on tagasivõitmise alusteks, on enamikel juhtudel ka asjaoludeks, mis annavad 

põhjuse väita, et tegu on heade kommete vastasusega. Kui tagasivõitmiseks alus puudub, 

viitab see sellele, et seadusandja on soovinud, et tehing peab jääma kehtima. Kui igasugune 

võlausaldajate huve kahjustav tehing oleks heade kommete vastane (pärast võlgniku pankroti 

väljakuulutamist), kaotaks tagasivõitmise aluste regulatsioon oma tähenduse, seega tuleb 

pankrotimenetluses tehingu tagasivõitmisel teiste võlausaldajate huvide kahjustamise tõttu 

lähtuda pankrotiseaduses sätestatud tagasivõitmise ammendavatest alustest. Kui 

pankrotiseaduses puudub alus tehingu tagasivõitmiseks, siis ei tohiks alates 01.01.2004 enam 

olla pankrotimenetluses võimalust tehingu heade kommete vastaseks tunnistamiseks 

põhjusel, et see kahjustab teiste võlausaldajate huve.  

 

Samal ajal on selline käsitlus vastuolus põhimõttega, et tühine tehing on tühine algusest peale 

ega saa olla sõltuvuses sellest, kas võlgniku pankrot kuulutatakse välja või mitte. Põhimõtte 

kohaselt, et tühine tehing on tühine algusest peale, peaks teisi võlausaldajaid tehingu 

tegemise ajal kahjustav tehing olema igal juhul tühine kui heade kommete vastane tehing, 

kuna tühisust kaasa toovad asjaolud pidid esinema tehingu tegemise ajal ning ka juhul, kui 

puuduvad konkreetsed tagasivõitmise alused, peaks sellise tühise tehingu alusel üleantu 

olema võimalik tagasi nõuda alusetu rikastumise sätete alusel. Kui sellise tühise tehingu 

alusel üleantut ei ole enne pankroti väljakuulutamist tagasi nõutud, on vaieldav, kas 

pankrotiseaduse tagasivõitmise aluste puudumine saab olla aluseks tühise tehingu alusel 

saadu tagasinõude mittevõimaldamisele. Seega vähemalt teoreetiliselt on võimalik, et teisi 

võlausaldajaid kahjustava heade kommete vastase tühise tehingu alusel üleantut on võimalik 

ka pankrotimenetluses tagasi nõuda toetudes väitele, et tehing on tühine heade kommete 

vastasuse tõttu. 
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Problemaatiline on pankrotiseaduses sätestatud tagasivõitmise aluste ja heade kommete 

instituudi paralleelse kasutamise puhul ka tähtaja küsimus. Olukord on analoogne TsÜS-s 

reguleeritud tühistatavate tehingutega, milliste puhul on ärakasutatud poolele antud 

lühendatud tähtaeg, mille jooksul isik võib tehtud tehingu tühistada ning milliste tehingute 

heade kommete vastasust ja tühisust ei või pärast lühendatud tähtaja möödumist tunnustada. 

Üldjuhul tuleb ka pankrotimenetluses lähtuda põhimõttest, et kui erisäte annab lühema 

aegumistähtaja, siis ei saa sama tehingu kehtivust, mis tulnuks vaidlustada lühema 

aegumistähtaja jooksul, vaidlustada pärast üldalusel ja nõuda tehingu tühisuse tunnustamise 

põhjusel, et selline tehing on vastuolus heade kommetega.  

 

Kui lähtuda teiste maade praktikast, siis ei ole tehingu heade kommetega vastuolus olevaks 

lugemine põhjusel, et kahjustatakse teiste võlausaldajate huve, sugugi erandlik ja see on 

üheks heade kommetega vastuolu aluseks nii Saksamaal kui Soomes. Saksa õigusteadlane 

Schlechtriem sedastab, et vastutuse objektiivne eeldus on kahju põhjustav käitumine, mis on 

vastuolus heade kommetega ning subjektiivselt ei pea tegutseja olema teadlik heade 

kommete vastasusest, kuid peab teadma heade kommete vastasust põhjustavaid tegelikke 

asjaolusid. Süü tasandil on eelduseks tahtlus, kuid piisab kaudsest tahtlusest.197  

 

2.4.4 Vastutust piiravad tehingud 

 

Vastutust piiravad või välistavad kokkulepped võivad kahjustada nii lepingupooleks oleva 

võlausaldaja huve kui ka teiste võlausaldajate huve ning olla heade kommete vastased 

alljärgnevatel põhjustel. Heade kommete vastaselt vastustust piiravad või välistavad 

kokkulepped võivad kahjustada teisi võlausaldajaid näiteks juhul, kui isik saaks muidu teiselt 

lepingupoolelt nõuda kahju, et täita oma kohustusi kolmandate isikute ees, kuid põhjusel, et 

teine lepingupool on kaitsnud end vastutuse välistamisega, ei saa ta sellelt lepingupoolelt 

hüvitust ja seetõttu puudub tal võimalus täita oma kohustusi oma võlausaldajate ees. 

 

Kivimäki kohaselt loetakse Soomes tühiseks tehing, mille kohaselt võlgnik vabaneb 

vastutusest ka siis, kui ta tahtlikult või raskest hooletusest jätab lepingu täitmata.  Sellisele 

                                                 
197 P.Schlechtriem. Osundatud teos, lk 269 – 270. 
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seisukohale on asunud Soome kõrgeim kohus otsustes KKO 1948 II 474 ja KKO 1959 II 

109.198 

 

Saksa õiguses lubatakse Schlechtriemi kohaselt üldiselt kokkuleppeid, millega müüja 

vabastatakse vastutusest või piiratakse tema vastutust asja lepingutingimustele 

mittevastavuse korral, kuni nö pahatahtlikkuse piirini. Samas kohaldatakse ka vastutuse 

välistamise ja piiramise klauslitele BGB § 138 sätestatud headele kommetele vastavuse 

kohustust.199 

 

USA-s on avaliku korra vastased näiteks lepingutingimused, mis välistavad üürile- ja 

rendileandja vastutuse. Üldiselt on lepingud, kus isik pääseb oma hooletuse tagajärgedest, 

siduvad, v.a kui selline kokkulepe on vastuolus osariigi avaliku korraga. Näiteks ei ole kohus 

lugenud kehtivaks lepinguid, kus lepingu sõlmimisel on poolel, kes vastutusest vabastatakse, 

tugevam positsioon ning nende õigussuhetega kaasneb avalik huvi. Kuid klausel, mis lubab 

rendileandjal välistada hooletuse puhul vastutuse, on üldjuhul lubatav nii eluruumide kui 

äripindade üürimise korral ja seda seetõttu, et sellisel suhtel ei ole tavaliselt monopoolset 

sisu.200 USA-s võtab kohus otsuse tegemisel arvesse, kas osutatud teenus on vajalik 

avalikkusele; kui märkimisväärne osa inimesi seda vajab; kas tehing paneb ühe poole  teise 

poole kontrolli alla ja sellega ka teise poole hooletusest sõltuma ning poolte 

läbirääkimisvõimet.201 

 

VÕS § 106 lg 1 kohaselt võivad võlgnik ja võlausaldaja eelnevalt kokku leppida kohustuse 

rikkumise eest vastutuse välistamises või piiramises.  VÕS § 106 lg 2 kohaselt on tühine 

kokkulepe, millega välistatakse vastutus või piiratakse seda kohustuse tahtliku rikkumise 

puhuks, samuti kokkulepe, mis võimaldab võlgnikul täita kohustuse oluliselt erinevana 

võlausaldaja poolt mõistlikult eeldatust või mis muul viisil ebamõistlikult välistab vastutuse 

või piirab seda. VÕS § 7 sätestab, et võlasuhtes peetakse mõistlikuks seda, mida samas 

olukorras heas usus tegutsevad isikud loeksid tavaliselt mõistlikuks. Mõistlikkuse hindamisel 

arvestatakse võlasuhte olemust ja tehingu eesmärki, vastava tegevus- või kutseala tavasid ja 

praktikat, samuti muid asjaolusid. Nii mõistlikkus kui head kombed on pigem objektiivsed 

kategooriad, mistõttu kui on keelatud vastutuse ebamõistlik välistamine, siis peaks reeglina 

olema keelatud ka vastutuse heade kommetega vastuolus olev välistamine ja piiramine. 
 

198 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo (1981), lk 394. 
199 Schlechtriem. Osundatud teos, lk 47. 
200 S.J.Burton. Osundatud teos, lk 246 – 248. 
201 Samas, lk 245 – 253. 
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Vaidluse puhul, kui leitakse, et vastutuse piiramine ei ole ebamõistlik, tuleb vastutuse 

piiramist siiski eraldi hinnata ka heade kommete seisukohast,  kuna poolte jaoks mõistlik 

tehing võib olla objektiivelt heade kommete vastane ja sellisel juhul saab tehingu lugeda 

tühiseks TsÜS § 86 mitte VÕS § 106 lg 2 alusel.  

 

Vastutuse piiramise keeld on reguleeritud ka lepinguväliste kohustuse puhul. VÕS § 1051 

kohaselt on kokkulepe, millega välistatakse või piiratakse vastutust õigusvastaselt ja 

tahtlikult kahju tekitamise eest, tühine. VÕS § 1045 lg 1 p 8 kohaselt on kahju tekitamine 

õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati heade kommete vastase tahtliku käitumisega. 

Seega on VÕS § 1051 kohaselt tühine kokkulepe, kui välistatakse või piiratakse vastutus 

tahtlikult heade kommete vastaselt käitumise eest. Lepinguvälise vastutuse välistamise puhul 

ei ole seadusandja sidunud nimetatud kokkulepet mõistlikkuse põhimõttega. Samas kohaldub 

VÕS üldosas sätestatud mõistlikkuse põhimõte võlasuhtele üldiselt, seega ka võlasuhtele, 

mis tekib kahju õigusvastasest tekitamisest. Ka tuleb asuda seisukohale, et heade kommete 

vastane ja tühine võib olla ka tehing, millega välistatakse või piiratakse vastutust 

õigusvastaselt, kuigi mitte tahtlikult tekitatud kahju eest. Selline tehing ei ole tühine VÕS § 

1051 alusel, kuid võib olla tühine TsÜS § 86 alusel. Samuti peaks selline tehing olema tühine 

või tühistatav muudel TsÜS üldalustel. 

 

Kuigi lähtudes VÕS §-idest 106 lg 2 ja 1051 on vastutuse piiramine teatud juhtudel tühine, ei 

välista nimetatud erisätted TsÜS § 86 üldsätte kohaldamist juhtudel, mis ei ole hõlmatud 

VÕS §-idega 106 lg 2 ja 1051. 

 

2.5 Tehingud juriidilise isiku asutamisel ja juriidilise isiku organi otsused 

 

Heade kommete vastasuse põhimõte on nii Eesti kui Soome tsiviilõiguses jõus ka väljaspool 

lepinguõigust ning heade kommete vastasus on tühisust põhjustavaks asjaoluks ka 

äriühinguõiguses.  

 

Soomes loetakse äriühingu üldkoosoleku otsus tühiseks, kui see on heade kommete vastane 

ning Soome seaduste kohaselt ei või asutada äriühinguid, mille tegutsemise eesmärk on 

seadusevastane või heade kommete vastane.202  

 

                                                 
202 A.Saanilehto: T.Ämmälä (1994), lk 24-25. 
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Eestis algab heade kommete järgimise kohustus juriidilise isiku asutamisest, kohaldub 

juriidilise isiku organi otsustele ning heade kommete järgimise kohustuse rikkumine on 

üheks juriidilise isiku sundlõpetamise alustest. Heade kommete järgimise kohustus äriõiguses 

on Eestis reguleeritud TsÜS ja ÄS erinormidega, mistõttu TsÜS § 86 ei kuulu üldjuhul 

kohaldamisele. 

 

Vastavalt ÄS § 12 lg 2 ei või  ärinimi olla vastuolus heade kommetega. Esimese hinnangu 

juriidilise isiku asutamise võimalikkusele heade kommete seisukohast peab andma notar, kes 

asutamislepingut või asutamisotsust tõestades peab hindama asutatava juriidilise isiku 

ärinime vastavust headele kommetele.  

 

Mis puudutab juriidilise isiku asutamislepingu ja asutamisotsuse heade kommete vastasust, 

siis TsÜS § 27 lg 2 kohaselt loetakse eraõigusliku juriidilise isiku asutamisleping või 

asutamisotsus pärast juriidilise isiku registrisse kandmist kehtivaks ka juhul, kui lepingu 

sõlmimisel või otsuse tegemisel esinesid lepingu või otsuse tühisust kaasatoovad asjaolud 

ning eraõigusliku juriidilise isiku asutamislepingut või asutamisotsust ei saa pärast juriidilise 

isiku registrisse kandmist tühistada. Eeltoodust järeldub, et kui notar tõestab asutamislepingu 

või asutamisotsuse ning juriidiline isik kantakse registrisse, siis isegi juhul, kui 

asutamisleping või asutamisotsus kui tehing on vastuolus heade kommetega, loetakse selline 

asutamisleping kehtivaks.  

 

TsÜS § 27 lõikest 2 erinev regulatsioon on kehtestatud TsÜS § 40 lg 2 punktis 2, mille 

kohaselt sundlõpetatakse juriidiline isik kohtuotsusega, kui juriidilise isiku asutamislepingu 

sõlmimisel või asutamisotsuse tegemisel esines asjaolu, mis toob kaasa lepingu või otsuse 

kehtetuse, ja rikkumist ei saa hiljem kõrvaldada. TsÜS § 40 lg 2 p 2 on võrreldes TsÜS § 27 

lõikega 2 erisäte, mille kohaselt heade kommetega vastuolus olev asutamisleping või 

asutamisotsus on sundlõpetamise aluseks, kui rikkumist ei ole võimalik hiljem kõrvaldada.  

 

Praktikas olulisemaks sundlõpetamise aluseks seoses heade kommete instituudiga peaks 

olema TsÜS § 40  lg 1 p 1, mille kohaselt on juriidilise isiku sundlõpetamise aluseks asjaolu, 

kui juriidilise isiku eesmärk või tegevus on vastuolus seaduse, avaliku korra või heade 

kommetega.  

 

Hindamisel, milline äriühingu tegevus või otsus on vastuolus heade kommetega, tuleb 

lähtuda teistest käesolevas töös käsitletud alagruppides näidatud alustest. Kui äriühing sõlmib 
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(põhitegevusena või mingi eesmärgi saavutamiseks) tehinguid, mis on vastuolus heade 

kommetega, siis sellise äriühingu tegevust võibki pidada heade kommetega vastuolus 

olevaks. Siinjuures tuleb vahet teha, et juriidilise isiku tsiviilõiguslikuks sundlõpetamise 

aluseks on tema tegevuse või eesmärgi vastuolu heade kommetega. Kui juriidilise isiku 

tegevuse osaks on saanud kuritegude toimepanemine, siis võib kohus kriminaalkorras KarS § 

46 alusel mõista juriidilisele isikule põhikaristusena kuriteo ees sundlõpetamise. 

 

Analoogselt Eestiga võidakse Soomes likvideerida äriühing, mille tegevus on heade 

kommete vastane. Sellise otsuse tegi Soome kõrgeim kohus (KKO 1941 II 95) ja sundlõpetas 

kohtuotsusega äriühingu, kuna see oli tegutsenud heade kommete vastasel viisil, mis seisnes 

riigi poolt tunnustatud usulahu (põhimõtete) väga räiges solvamises.203 

 

Lisaks kohustusele asutada juriidiline isik vastavuses heade kommetega ning kohustusele, et 

juriidiline isik peab tegutsema häid kombeid järgides, peavad headele kommetele vastama 

juriidilise isiku juhtorganite otsused kui tehingud.  

 

Eestis on 2003.aastast ka ajakirjandusse jõudnud pretsedent, kus notar keeldus tõestamast 

aktsionäride üldkoosoleku protokolli, kuna tema hinnangul oleks see ebaaus ja vastuolus 

heade kommetega.204 Viidatud juhul pidas notar heade kommete vastaseks asjaolu, et 

üldkoosoleku kvoorumisse taheti arvata ka isikute hääli, kes olid seotud selles äriühingus 

valitsevat mõju omava ettevõtte juhiga, kuid nimetatud juht ei olnud täitnud väärtpaberituru 

seadusest tulenevat kohustust teha ülevõtmispakkumine. Kuna ülevõtmispakkumine oli 

tegemata, ei tohtinuks neid hääli arvestada. Notar märkis, et “kuna kaks isikut nõuavad 

üldkoosoleku protokolli notariaalset tõestamist, kuid kahe erineva otsustamistulemusega 

protokolli samaaegselt käibelolek oleks ilmselt lubamatu, ebaaus ja heade kommetega 

vastuolus, mistõttu ühe või teise osaleja poolt koostatud protokolli ühes nendes sisalduvate 

otsuste kehtivusega eelduseks saab olla kas antud valitseva mõju küsimust lahendav kohtu 

või finantsinspektsiooni otsus ja viimase vaidlustamisel kohus, keeldub ta tõestamisseaduse 

ja notariaadiseaduse alusel Kalevi 14.detsembri protokolli tõestamisest”205. Kalev on 

esitanud halduskohtule kaebuse taotlusega, et kohus teeks ettekirjutuse, millega kohustaks 

notarit tõestama Kalevi aktsionäride üldkoosoleku protokolli. 

 

 
203 T.Ämmälä (1994), lk 25. 
204 BNS uudis “Notar jättis kinnitamata Kalevi üldkoosoleku protokolli”, 29.12.2003, www.bns.ee  
205 Samas. 
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Näite, milles võib seisneda juriidilise isiku organi otsuse heade kommete vastasus, on toonud 

Riigikohus oma 10.02.2004 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-16-04, kus tsiviilkolleegium pidas 

seaduse ühetaolise kohaldamise huvides vajalikuks märkida, et ÄS § 277 lõikeid 1 ja 2 ei saa 

tõlgendada nii, et äriühingul on dividendi väljamaksmise korra kehtestamiseks piiramatud 

võimalused. Riigikohus märkis, et sõltuvalt olukorrast võib osutuda heade kommete või hea 

usu põhimõttega vastuolus olevaks otsus, millega dividend makstakse aktsionäridele välja 

näiteks 10 aasta jooksul, kuna sel juhul võib dividend kaotada oma seaduses ettenähtud 

tähenduse. 

 

Heade kommete vastaste tehingute tühisus ei tulene äriõiguses juriidilise isiku asutamisel ja 

juriidilise isiku organi otsuste tegemisel TsÜS § 86 üldsättest, vaid kohaldamisele kuuluvad 

TsÜS ja ÄS erisätted, mis muudavad juriidilise isiku organi otsuste heade kommete 

vastasusele tuginemise keerulisemaks, kuna tühisus tuleb tuvastada kohtuotsusega ning 

tühisuse tuvastamine on seotud lühendatud tähtajaga.  

 

TsÜS § 38 lg 2 kohaselt on juriidilise isiku organi otsus tühine, kui see on tagajärjena 

seaduses otse sätestatud või kui otsus on vastuolus heade kommetega. Huvitatud isik saab 

otsuse tühisusele tugineda, kui kohus on otsuse tühisuse tuvastanud. Erinevalt TsÜS § 86 

üldnormist ja TsÜS § 84 lõikest 1, mille kohaselt tühisel tehingul ei ole algusest peale 

õiguslikke tagajärgi, sätestab TsÜS juriidilise isiku organi otsuse suhtes huvitatud isiku 

kohustuse taotleda kohtult tehingu tühisuse tuvastamist, kusjuures TsÜS § 38 lg 3 kohaselt, 

kui juriidilise isiku organi tühise otsuse alusel on tehtud kanne juriidilise isiku kohta 

peetavasse registrisse, võib juriidilise isiku organi otsuse tühisuse tuvastamise hagi kohtule 

esitada kuue kuu jooksul registrikande avaldamisest arvates.  

 

Kuigi juriidilise isiku otsusele kui tehingule peaksid üldjuhul kohalduma kõik TsÜS-is 

tehinguid reguleerivad sätted, seega ka tehingute tühisust ja tühistatavust puudutavad normid, 

on seadusandja sätestanud heade kommetega vastuolus oleva juriidilise isiku organi otsuse 

tühisuse kohtuliku tuvastamise kohustuse ning teatud asjaoludel sätestanud tühisuse 

tuvastamiseks ka lühendatud tähtaja. Seadusandja on leidnud, et tehingute kehtetust 

sätestavates paragrahvides toodud lahenduste rakendamine juriidilise isiku otsustele ei anna 

igakülgselt rahuldavaid tulemusi, eriti arvestades juriidilise isiku organi otsuse kui tehingu 

erisusi, samuti nimetatud akti erilist tähtsust kolmandate isikute suhtes ning pidades silmas 

käibekindluse põhimõtte äärmist tähtsust juriidiliste isikutega seotud toimingutes. Seda 

arvestades on seadusandja sidunud juriidilise isiku organi otsuse tühisuse ja tühistamise 
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rangemate nõuetega, allutades selliste otsuste kehtivuse hindamise eelnevale kohtulikule 

kontrollile, kuigi üldjuhul ei pea isik tühisuse maksmapanekuks või tehingu tühistamiseks 

pöörduma kohtusse. Leian, et äriühinguõiguses sätestatud rangem erikord juriidilise isiku 

organi otsuse kui tehingu heade kommete vastaseks tunnistamise osas on õigustatud, kuna 

juriidilise isiku organi otsus ei ole eraldiseisev tehing, vaid üks juriidilise isiku otsustest, mis 

on reeglina tihedas seoses talle eelnevate ning järgnevate otsustega, mistõttu ühe otsuse 

tühisuse tunnustamine võib reaktsioonina kaasa tuua ka teiste tegelikult seaduslike otsuste 

kehtivuse probleemi. Problemaatiliseks võib praktikas kujuneda tühisuse tuvastamiseks 

sätestatud lühendatud tähtaeg, mis on seotud otsuse vastuvõtmisega, mitte otsusest 

teadasaamisega. Käibekindluselt on tähtaja alguse sidumine otsuse vastuvõtmisega mõistlik 

ning vähemalt aktsionäridest ja osanikest huvitatud isikute õigused peaksid olema tagatud 

regulatsiooniga, mille kohaselt koosoleku kokkukutsumise korda rikkudes tehtud otsused on 

igal juhul tühised. 

 

2.6 Riiki kahjustavad tehingud 

 

2.6.1 Õigusemõistmise ja kohtusüsteemi usaldusväärsust ja mainet kahjustavad tehingud 

 
Õigusemõistmise ja kohtusüsteemi usaldatavuse ja maine kahjustamise all mõeldakse nii 

lubadust jätta süüdistus esitamata, kui ka näiteks kokkuleppeid kurjategija ja ohvri vahel, 

millega püütakse leppida kokku karistuses.  

 

Inglismaal on tunnistatud kehtetuks lepingud, millega püütakse vältida süüdistuse esitamist 

huligaansuse, valevande andmise ja politseiametniku solvamise eest.206 Šoti õiguses on 

avaliku korraga vastuolus leping, millega varjatakse informatsiooni, mis võiks viia kuriteos 

süüdimõistmiseni207.  USA-s aga ei pruugi olla ebaseaduslik, kui hageja lubab tunnistajale 

maksta tunnistuse andmise eest, sest USA protsessiõiguses kutsuvad pooled tunnistajad, 

mitte kohus.208 

 
Õigusemõistmise maine alla paigutatakse õiguskirjanduses ka advokaaditasude regulatsioon, 

mis lähtub erinevates riikides väga erinevatest põhimõtetest ning see, mis ühes riigis 

seaduslik, võib teisel maal olla heade kommete vastane.  

 

                                                 
206 G.H.Treitel (1979), lk 168 – 169. 
207 W.M.Gloag, R.C.Henderson. Osundatud teos, lk 101. 
208 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 65. 
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Saksa õiguses on põhimõte, et ülikõrge advokaaditasu võib olla advokaadi kutse-eetikaga 

vastuolus, kuid ei ole iseenesest tühine. Selline kokkulepe võib olla tühine vaid siis, kui 

esineb mõni tühisuse alus nagu näiteks sundolukorra ärakasutamine või väljapressimine.209 

 

Kuid Saksamaal on tehtud ka teistsuguseid otsuseid. Lähtudes Saksa õiguskorra ideest, et 

teiste hulgas ka advokaat on "õigust teostav organ", kes peab teenima õigust, mitte ainult 

oma kliendi huvisid, leitakse, et advokaadi objektiivsust segab, kui tema tasu on määratud 

protsendina võidust.  

 

Näiteks loeti Saksamaal heade kommete vastaseks kokkulepe, millega advokaat pidi saama 

5% menetluse tulemusena hüvitatavast summast pluss 10% 10000$ ületavast summast. 

Kohus põhjendas oma otsust sellega, et advokaat peab teenima õigust, mitte ainult oma 

klienti ning liiga kõrge tasu ootus võib advokaadi objektiivsust vähendada ning suurendab 

liigselt advokaadi enda huvi asja võitmise vastu (õiglane hüvitis vs  advokaadi huvi saada 

ebaõiglaselt suure hüvitise pealt kõrgemat tasu). Alates sellest otsusest loevad Saksa kohtud 

alati eduga tingimuslikult seotud tasusid ja hagihinnast protsendina arvutatavaid tasusid 

heade kommetega vastuolus olevateks ja tühisteks BGB § 138 alusel.210 Erandiks on, kui 

näiteks Ameerika advokaat on sõlminud edukushonorari kokkuleppe Saksamaal,  kuid leping 

on allutatud Ameerika õigussüsteemile, siis on edukushonorari väljanõudmine võimalik ka 

Saksamaal. 

 

Köhler kinnitab, et edukushonorariga seab advokaat ohtu oma  sõltumatuse ja võib püüda 

tegelikku ja faktilist olukorda arvesse võtmata ning ebaausate vahenditega edu saavutada.211 

Edukushonorar kui advokaadi tasustamise alus on keelatud Šveitsis, Austrias, Prantsusmaal, 

Itaalias.212 

 

Viimase ajani oli Inglismaal common-law järgi kehtetu kokkulepe, mille kohaselt advokaat 

pidi saama võidu korral tasu tavalise tunnihinna alusel ja kaotuse korral madalama 

tunnihinna alusel (Awwad vs Geraghty & Co, 2000). Alates 1999.aastast on selline 

kokkulepe kehtiv, kuna Access to Justice Act § 27 parandusega lubatakse ka Inglismaal 

sõlmida tingimusliku tasuga (conditional fee) õigusabilepinguid, mille kohaselt klient 

 
209 Samas, lk 66. 
210 Samas, lk 66 – 67. 
211 H.Köhler. Osundatud teos, lk 199. 
212 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 67. 
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maksab õigusabi eest teatud tingimuste olemasolul ja olenevalt advokaadi saavutustest, kuid 

seadus nõuab, et sellised lepingud peavad olema kirjalikud.213 

 

USA-s on tavapärane, et advokaaditasu sõltub edust ja on arvestatav protsendina 

väljamõistetavast summast.  See-eest loetakse USA-s heade kommete vastaseks advokaadi 

lubadus tasuda kliendi kohtukulud juhul, kui ta kohtuasja kaotab.214 Viimatinimetatu heade 

kommete vastaseks lugemise põhjuseks on see, et advokaat ei tohi enda huvides õhutada 

klienti hagi esitamiseks. Advokaadi selline huvi võib tuleneda näiteks mõne teise tema 

kliendi huvide kaitsemisest. 

 

Korrates liigkasuvõtmise kaasuste (alapunkt 2.4.1) juures märgitut, on Soome õigusteoorias 

valitsev idee, et advokaat, kes annab tasuta õigusabi, ei tohi aktsepteerida ebakohaselt 

suurehinnalist ja kergemeelselt antud kingitust.215 

 

Eesti advokatuuriseaduse § 55 kohaselt sõlmib advokaadibüroo pidaja isikuga õigusteenuse 

osutamiseks kliendilepingu, milles lepitakse kokku õigusteenust osutava advokaadi nimi, 

tema volitus ja ülesanded ning advokaaditasu vorm ja suurus või määr. Advokatuuriseaduse 

§ 60 lõikes 1 on korratud, et advokaaditasu lepitakse kokku kliendilepingus ning lõikes 2 on 

sedastatud, et advokatuur ei või määrata advokaaditasu piirmäärasid. Advokatuuriseaduse § 

61 lõikes 1 on reguleeritud seaduslikud advokaaditasu vormid, milleks Eestis on ajatasu 

(tunnitasu), kindlas suuruses tasu (koondtasu) ja tasu, mis makstakse osana kliendi kasust, 

mida ta saab õigusteenuse osutamise tõttu (osatasu). Advokatuuriseaduse § 61 lõikes 3 on 

lisatud, et kokkuleppel kliendiga võib tasu seada sõltuvusse advokaadi töö tulemustest. 

Seadusega ei ole kitsendatud õigust kombineerida kliendilepingus erinevaid tasu maksmise 

aluseid.  

 

Autor on seisukohal, et advokaaditeenuse osutamine on tavaline teenuse osutamine, kus 

puuduvad erilised asjaolud, miks seadusandja peaks sekkuma poolte vahel kokku lepitava 

tasu tingimustesse. Advokaaditeenuseid osutab lugematu arv erinevaid advokaate, seega on 

kliendil võimalus vabalt valida esindajat ja kaitsjat ning võimalus valida just see advokaat, 

kellega saavutatakse kokkulepe mõlemaid pooli rahuldavates tasutingimustes. Kuna 

advokaaditeenuse osutamine toimub vabades turumajanduse tingimustes, ei tohiks 

 
213 J.Chitty (editor). Chitty on Contracts, Vol. I, 28th ed. London 1999, p 90. 
214 Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 67. 
215 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo (1959), lk 304. 
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seadusandja sekkuda tasu maksmise tingimustesse ega keelata osasid tasumaksmise viise. 

Riigi õigus sekkuda on õigustatud vaid riigi õigusabi reguleerimisel, kuna sellisel juhul on 

advokaadile tasu maksjaks riik. Igal muul juhul oleks idee sätestada seaduses maksimaalne 

tunnitasu määr või keelata edukustasu vastuolus Eestis valitsevate turumajanduse 

põhimõtetega ja põhiseaduses sätestatud tegutsemisvabadusega ja ettevõtlusvabadusega. 

 

Advokatuuriseaduse § 61 lõikes 2 on sätestatud kohustuslikuna, et tasu tuleb maksta rahas. 

Seaduse §-s 64 on sätestatud kliendi õigus vaidlustada advokaaditasu või õigusteenuskulu 

nõue advokatuuri aukohtus. Advokaatide kutse-eetika nõuete eiramise ja 

distsiplinaarüleastumiste asju arutabki  esmajoones Advokatuuri aukohus, kuid alati on 

kliendil õigus pöörduda otse kohtusse. Eestis puudub sellekohane kohtupraktika, kus klient 

oleks vaidlustanud advokaaditasu kohtus.  

 

Eeltoodud näidetest nähtub,  kuidas eri õigussüsteemid hindavad erinevaid väärtusi – 

Saksamaal peetakse vajalikuks tagada, et advokaat tagaks õigluse ja oleks erapoolik 

(kohustus olla kõrgemal poolte huvidest), samas seisab Ameerikas advokaat just oma kliendi 

huvide eest. Loomulikult peavad advokaadid käituma seaduslikult ka Ameerikas, kuid 

eesmärk on teha maksimaalne oma kliendi huvides. Viimati nimetatud põhimõte kehtib ka 

Eestis, kuigi loomulikult seaduse ja eetika raamides. Samas, kui advokaat hakkaks oma 

kliendile selgitama objektiivseid asjaolusid ja rääkima õiglasest, kuid kliendi jaoks 

nõrgemast lahendist, kuigi seaduslikult oleks võimalik saavutada parem tulemus enda kliendi 

jaoks, siis võib selline advokaat kliendi kaebuse korral jõuda ka Advokatuuri aukohtu ette. 

Nii Ameerikas kui Eestis on kohtunik see, kes vaeb asja erapooletult ja hindab poolte esitatud 

tõendeid igakülgselt, erapooletult ja objektiivselt ning jätab asjassepuutumatud ja ebakohased 

tõendid tähelepanuta.  

 

2.6.2 Tehingud, mis välistavad kohtu jurisdiktsiooni 

 
Tihti on lepingutes kokku lepitud kohtuväline vaidluste lahendamise tee ehk 

arbitraažikokkulepe. Treitel leiab, et üldiselt on sellised lepinguklauslid Inglismaal kehtivad, 

kuid kui üks pool pöördub kohe kohtusse, siis on kohtul õigus seda asja arutada. Iga katse 

välistada kohtu kontroll arbiteri otsuse üle on kehtetu, kui see on vastuolus avaliku korraga. 

Sarnane juhtum on, kui mees lubab naisele kohtuväliselt elatist ja naine lubab, et ta ei lähe 

siis nõudega kohtusse. Antud juhul on mehe lubadus talle kohustuslik, kuid naise lubadus 
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kehtetu ja ta võib alati kohtusse pöörduda.216 Downes väidab, et arbitraažiklauslid on 

jõustatavad, kuid lepingud, millega välistatakse kohtusse pöördumise õigus, on Inglismaal 

tühised.217 

 
Üldiselt on arbitraažikokkuleppeid peetud common-law’s õigusemõistmist kahjustavateks. 

Üldine lubadus pöörduda ainult arbitraažikohtusse on tühine, selline säte võib olla kehtiv 

vaid juhul, kui arbitraažikohtusse kohustutakse pöörduma mingis konkreetses vaidluses. 

USA-s ei ole arbitraažikokkulepe siduv, kuna poolel jääb alati õigus pöörduda kohtusse, kuid 

ta peab olema valmis kahju hüvitamiseks lepingu rikkumise eest.218 

 

Erinevalt Inglismaast, kus pool ei saa kohtult nõuda, et kohus ei võtaks menetlusse hagi, 

mille aluseks on arbitraažikohtule alluvast lepingust tulenev nõue, on Saksamaal ja Eestis 

kohtul seadusest tulenev kohustus mitte võtta menetlusse hagi, mis on esitatud seoses 

lepinguga, mis allub arbitraažikohtule. 

 
Eestis on vaieldud mitmete kohtueelset vaidlust lahendavate instantside puhul, kas esmalt 

nende poole pöördumise kohustus saab olla siduv ning on viidatud Eesti Vabariigi 

põhiseaduse §-le 15, mis annab igaühele õiguse pöörduda oma õiguste ja vabaduste 

rikkumise korral kohtusse ning mingit piirangut sellele alama astme õigusaktid anda ei saa. 

Seaduse Eesti  Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu kohta §-is 7 sätestatakse, et 

arbitraažikohtu otsused on lõplikud ega kuulu edasikaebamisele või protestimisele. Seega, 

kui lepingus on kokku lepitud vaidluse korral arbitraaži poole pöördumine, ja sinna ka 

pöördutakse, siis jääb kohus mängust välja. Vaid piiratud juhtudel annab seadus Eesti 

Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu kohta huvitatud isikule õiguse pöörduda Tallinna 

Ringkonnakohtu poole taotlusega tühistada vahekohtu otsus, kusjuures kaebealus ei ole 

seotud otsuse sisu õigsuse kontrolliga, vaid vahekohtu otsus on edasikaevatav vaid juhul, kui 

isik, kes vahekohtu kokkuleppe sõlmis, ei olnud teovõimeline; kui antud vaidlus ei allunud 

vahekohtule; kui vahekohtu kokkulepe on kehtetu; kui vahekohtu koosseis ei ole valitud 

poolte kokkuleppe kohaselt; samuti kui poolt ei ole vahekohtumenetlusest korrektselt 

teavitatud. Lisaks on Seaduse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu kohta § 7¹ p 7 

kohaselt vahekohtu otsuse tühistamise aluseks asjaolu, kui arbitraažikohtu otsuse 

tunnustamine või täitmine oleks vastuolus Eesti põhiseadusliku korra või heade kommetega. 

Ringkonnakohtu otsus on lõplik ega kuulu edasikaebamisele. 

                                                 
216 G.H.Treitel (1979), lk 167 - 168. 
217 T.A.Downes. Osundatud teos, lk 188. 
218 K.Zweigert; H.Kötz. Osundatud teos. Vol. II, lk 66. 
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Arvestades, et vahekohtule allutatakse reeglina erinevatest äritegevust reguleerivatest 

lepingutest ja kaubanduslepingutest tulenevad vaidlused ja et vahekohtu alluvuse valiku 

põhieesmärgiks on kiire ja lõpliku lahendi saamine, siis tuleb asuda seisukohale, et on õige, 

et selline vahekohtu lahend on edasikaevatav vaid väga kitsastel alustel ja mitte otsuse 

sisulistest motiividest lähtuvalt. Vastaselt juhul puuduks vahekohtul kui asja kiiresti 

lahendaval instantsil mõte, kuna pärast asja lahendamist vahekohtus oleks võimalik seda 

otsust veel apelleerida ja kasseerida.  

 

Autor pooldab Eesti varianti, kus üldkohtul puudub asja menetlemiseks pädevus, kui pooled 

on allutanud vaidluse vahekohtule. Ebamõistlik on lahendus, et pool peab vahekohtu klausli 

rikkumise tõttu tasuma leppetrahvi, kuid võib siiski seda klauslit eirata ja pöörduda 

üldkohtusse. Selline lahendus võtaks pooltelt õiguskindluse, et vaidlused lahendab valitud 

vahekohus. Tuleb arvestada, et vahekohtu klauslis, vahekohtus ja selle valimise korras 

lepivad pooled kokku vabatahtlikult.  

 

2.6.3 Tehingud riigi petmiseks ning riigi välissuhteid kahjustavad tehingud 

 

Tehingud riigi petmiseks on näiteks konkreetse riigi täitevvõimu kahjustavad lepingud. 

Selliseid lepingud, mille objektiks on altkäemaks või korruptsioon; riigi- või kohalike 

maksuasutuste petmine jms on Inglismaal lahterdatud ka õigussüsteemi kahjustavate 

lepingute hulka.219 

 

Treitel toob avaliku võimu petmise näidetena maksupettuste teostamiseks sõlmitud lepingud 

Inglismaal ning rendilepingud, mis on koostatud kahes osas, millest ainult ühe alusel 

makstakse tulumaksu.220 Soome kõrgem kohus tunnistas oma otsusega (KKO 1937 I 26) 

põhjendamatuks B nõude A vastu kauba hinna tasumiseks, kuna A oli lubanud osta B-lt 

kaupa, mille B pidi tooma maale tolliseadusi rikkudes tollimaksu maksmata. Kohus leidis, et 

kohustus osta ebaseaduslikult maale toodud kaupa on tühine.221 Saksamaal on heade 

kommete vastaseks ja avaliku võimu petmiseks loetud ka põgenikega sõlmitud lepinguid.  

 

                                                 
219 P.S.Atiyah. Osundatud teos, lk 183. 
220 G.H.Treitel (1979), lk 169. 
221 A.Saarnilehto. Osundatud teos, lk 138. 
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Tühiseks on loetud ka tehingud, millega rikutakse teise maa seadust. Näiteks leping, mille 

alusel veeti Inglismaalt Ameerikasse "keeluajal" salakaubana viskit. Siia alagruppi kuulub ka 

laenuandmine, mis võimaldab rünnakut sõbralikule maale.222  

 

Tehingud riigi petmiseks ning riigi välissuhteid kahjustavad tehingud kuuluksid Eesti 

seadusandluse kohaselt pigem karistusõiguse valdkonda. Sellised lepingud oleksid tühised, 

kuid kohaldamisele ei kuuluks vastuolu heade kommetega, vaid tehingule hinnangu andmisel 

lähtutaks seaduserikkumisest. Riigi petmiseks tehtud tehingud ja välissuhteid kahjustavad 

tehingud peaksid olema reguleeritud eriseadustega piisava täpsusega, et puuduks vajadus 

kohaldada heade kommete instituudi. Riiki kahjustavate tehingute puhul ei peaks sellistele 

tehingutele hinnangu andmine sõltuma keskmise inimese sündsustundest, vaid seadusandja 

peaks ennetavalt sätestama riiki kahjustavate tehingute keelatuse. 

 

2.6.4 Tehingud, mis kahjustavad avaliku teenistuse usaldusväärsust ja mainet 

 

Treitel sedastab, et need lepingud, mis sõlmitakse ametikohtade, auastmete ja kaitsejõududes 

ohvitserikohtade müügiks, on ebaseaduslikud, kuna soodustavad korruptsiooni või 

ebaefektiivsust avalikus teenistuses. Samuti on tühised kokkulepped, mis seovad 

parlamendiliiget hääletamisel kellegi teise tahtega, kes väljaspool parlamenti dikteerib talle, 

kuidas käituda.223  

 

Quest viitab Inglise kohtuotsusele asjas, kus heategevusorganisatsiooni sekretär lubas isikule, 

et teda ülendatakse rüütliseisusesse, kui ta annetab organisatsiooni fondile raha. Isik tasus üle 

3000 inglise naela ja lubas pärast rüütliseisusesse tõstmist veel maksta, kuid teda ei austatud 

selle seisusega ja ta hages oma raha tagasi. Kohus luges tehingu heade kommete vastaseks ja 

raha jäeti organisatsioonile.224 

 

Šoti õiguses on tunnistatud heade kommetega  vastuolus olevaks ja tühiseks lubadus, millega 

ülemkoja liikmele annaku määramine oli tehtud sõltuvaks temapoolse kõrgema ametikoha  

saamisest, sest see oleks meelitanud teda ära kasutama oma positsiooni  seadusandjana, et 

                                                 
222 G.H.Treitel (1979), lk 170. 
223 Samas, lk 169. 
224 A.G.Quest. Osundatud teos, lk 346. 
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jõuda kõrgemale ametiastmele. Gloag nimetab, et  Šotimaal on tühised ka lepingud, millega 

sekkutakse avaliku teenistuja või riigi esindusorgani liikme tegevusse.225 

 

Prantsusmaal loetakse riigi funktsioneerimise kaitseks tühiseks lepingud, mille alusel 

jagatakse tasuta jooke, et mõjutada valijaid. Avaliku teenistuse kaitseks on tühised lepingud, 

milles sisalduvate hüvedega püütakse kindlustada administratsiooni poolehoid.226 

 

Soomes loetakse heade kommete vastaseks kokkulepped, millega lubatakse rahalist tasu 

millegi sellise eest, mida moraali seisukohalt raha eest ei tehta (aumärgi või aunimetuse 

andmine hüvituse eest).227 Saksamaal on näiteks peetud heade kommete vastaseks võimu 

kuritarvitamiseks, kui maakonnavaba vald teeb ehitusloa andmise sõltuvaks maatüki 

loovutamisest talle, ilma et selleks oleks objektiivset põhjust.228 

 

Leian, et moraali ja keskmise inimese arusaamaga sündsusest on vastuolus, kui mingi autasu, 

auastme vms saamiseks makstakse raha. Selline kokkulepe ei saa kehtida ja sellisel eesmärgil 

antud raha tuleb andjale tagastada, vastasel juhul oleks tegu alusetu rikastumisega. Veelgi 

enam, Eesti karistusseadustiku kohaselt võib tasu andmist mingi hüve saamiseks käsitleda ka 

kui altkäemaksu või pistise andmist ja sellisel juhul on lisaks tegu kriminaalkorras 

karistatava teoga ehk ametialase süüteoga.  

 

Riigikohus 8.05.2002 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-55-02 (AS Põlva Soojus hagi AS Põlva 

Jõujaam vastu rendilepingu tühisuse tunnustamiseks) on analüüsinud rendilepingu kehtivust 

korruptsioonivastasest seadusest ja headest kommetest lähtuvalt. Riigikohus on asunud 

seisukohale, et antud asjas ei ole tõendatud ametiisiku poolne aktsiaseltsi tehingu tegemisele 

suunamine (temaga seotud olnud isikuga), mistõttu ametiisiku poolne ettepaneku tegemine 

(ja põhimõttelise nõusoleku saamine) mingi tehingu sõlmimiseks konkreetse isikuga, kui 

selle tehingu kinnitas hiljem linnavolikogu, ei saa muuta ega muuda tehingut heade kommete 

vastaseks. Linnavolikogul ei puudunud valikuvabadus ning asjas puudus sundolukord, samuti 

ei ole kindlaks tehtud ametiisiku lubamatu või seadusevastane sekkumine vara 

rendileandmise menetlusse.  

 

                                                 
225 W.M.Gloag, R.C.Henderson. Osundatud teos, lk 103. 
226 N.Barry. Osundatud teos, lk 131. 
227 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo (1959), lk 301. 
228 H.Köhler. Osundatud teos, lk 201. 
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Ülalviidatud Riigikohtu lahendist nähtub, et piiri tõmbamine lubatu ja heade kommete 

rikkumise vahel on väga keeruline, kui tegu on ametiisiku poolse mõjutamisega mingi 

tehingu tegemiseks. Eelkõige on sellise tehingu heade kommete vastasuse kindlakstegemine 

tõenduslikust aspektist keeruline. Kui reeglina on heade kommete vastasus objektiivne 

asjaolu, mida iga inimene peab mõistma, siis mõjutamise puhul sõltub heade kommete 

vastasus sellest, kas just sellise mõjutamise tulemusena on vastav leping sõlmitud. Kui 

mõjutamine ei ole tõendatud, nagu ülalviidatud otsuses, siis iseenesest ei ole tehing, mis on 

kinnitatud hoopis teise isiku poolt (linnavolikogu), heade kommete vastane.  

 

2.7 Isiklikku ja majandusvabadust piiravad tehingud 

 

2.7.1 Isikuvabadust piiravad tehingud 

 

Ühiskond, mille alustugedeks on isikuvabaduse ja kaubandusvabaduse põhimõte, on seotud 

kohustusega mitte lubada lepingute kehtivust, mis ebaõiglaselt piiravad teise isiku isiklikke 

või majanduslikke vabadusi ja seda hoolimata samaaegselt kehtivast lepinguvabaduse 

põhimõttest. 

 

Heade kommete vastane on näiteks laenuleping, kus laenuvõtja peab vastutasuks muutma 

oma elu- või töökohta. Näiteks asjas Horwood v Millar’s Timber and Trading Co, kus 

laenuvõtja lubas laenuandjale mitte ilma laenuandja kirjaliku nõusolekuta lõpetada 

töölepingut, laenata raha, võõrandada vara või kolida ära,  tunnistas kohus sellise lepingu 

tühiseks kui laenuvõtja vabadust ebaõiglaselt piirava.229 Kötzi kohaselt ei ole laenuvõtja 

seotud laenuandjale antud lubadusega, et ta ei koli ega vaheta töökohta ega võta tulevikus 

laenu ega võõranda talle kuuluvaid asju ilma laenuandja kirjaliku nõusolekuta.230   

 

Vastupidise näite võib tuua asjas Denny vs Denny, kus isa seatud piirangud pojale, kellele ta 

taskuraha andis, loeti kehtivaks, kuna need piirangud olid seatud poja huvides, mitte isa 

huvides.231 

 

Saksamaal on loetud tühiseks tehing, millega ehitaja loovutas oma tulevikus saadava 

tasunõude pangale, kuigi pank oli varem saanud majanduslikult tugevama jõudu kasutades 

                                                 
229 G.H.Treitel (1987), lk 345. 
230 H.Kötz; A.Flessner. Osundatud teos, lk 156. 
231 Samas, lk 345. 
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enamuse võlgniku varast selliselt, et võlgnikult oli praktiliselt võetud võimalus teha 

majanduslikult iseseisvaid otsuseid (BGH 9.11.1955).232 

 

Köhler nimetab Saksa õiguses ahistavateks lepinguid, mis piiravad mitteõigustatult ning 

ülemääraselt  ühe poole majandusliku tegevuse vabadust. Ka kuuluvad siia alla töölepingutes 

sätestatud ebamõistlikud piirangud.233 Hartkamp toob Hollandi õiguses heade kommete 

vastaseks peetavate tehingute näiteks lepingud, mis puudutavad võõrandamatuid õigusi. 

Näiteks on tühine leping, mille kohaselt mees maksis pärast lahutust naisele ülalpidamist 

tingimusel, et naine saadab lapse katoliiklikku  kooli.234  

 

Soomes on heade kommete vastane ja tühine kohustumine teoks, mis on vastuolus isiku 

maailmavaatega või tema moraalsete tõekspidamiste vastane. Näiteks on heade kommete 

vastane ja tühine lubadus elada abiellumata või lubadus vahetada usku või jätta avaliku huvi 

pärast midagi tegemata. Sellised lubadused ei ole Kivimäki kohaselt siduvad.235 Soomes on 

heade kommete vastaseks loetud ka näiteks kinnisvara müügilepingu tingimus, mille kohaselt 

müük pidi toimuma vaid abiellumise korral. Soomes on seadustatud, et kinnisvara 

müügilepingu tingimus, mis piirab ostja isiklikku vabadust või on muul viisil sobimatu, on 

seadusevastane  ning  keelatud tingimuse sätestamine lepingus toob kaasa kas kogu lepingu 

tühisuse või vaid tingimuse tühisuse.236  

 

Kuigi eelnimetatud juhtudel võib välja tuua eesmärgi tagada isikule vabadus vabalt kaubelda, 

valida elukohta ja ametit, on selles ka nõrgema või vähem kogenenud poole kaitse element.  

Schroeder Music Publishing vs Macaulay  juhtumil andis tundmatu laulukirjutaja kõik oma 

autoriõigused 10 aastaks kirjastajale, kellel ei olnud kohustust tema tekste avaldada. Selline 

leping loeti kaubandusvabadust piiravaks, kuid sobib ka isikuvabaduse piirangu näiteks.237 

 

Õigusteoorias peetakse heade kommete vastasteks isikuvabaduse piiranguteks ka 

töölepingutes sätestatud piirangud. Käesolevas töös käsitletakse töölepingutes sätestatud 

heade kommete vastaseid sätteid koos ettevõtte müügil sätestatud heade kommete vastaste 

piirangutega järgmises alapunktis 2.7.2. 

 
232 Samas, lk 156. 
233 H.Köhler. Osundatud teos, lk 201. 
234 A.S.Hartkamp, M.M.M.Tillema. Osundatud teos, lk 83. 
235 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo (1981), lk 394. 
236 A.Saarnilehto. Osundatud teos, lk 60. 
237 G.H.Treitel (1987), lk 361. 
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On selge, et põhiseadusega isikule tagatud põhiõiguste ja vabaduste lepinguga kitsendamise 

võimalus peab olema piiratud. Põhiseadusega antud õigus elule, vabale eneseteostusele, 

vabadusele ja isikupuutumatusele, perekonna- ja eraelu puutumatusele, tegevusala, elukutse 

ja töökoha valikule, südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadusele jne on võõrandamatud 

õigused – seega isik võib neid õigusi enda suhtes ise piirata, kuid teine isik ei saa toetuda 

isiku poolt lepingus antud lubadusele selliste õiguste piiramise või nendest loobumise kohta. 

Sellistele lubadustele toetumine, samuti selliste lepinguliste kohustuste täitmisele sundimine 

oleks vastuolus nii põhiseadusega kui heade kommetega. Heade kommete vastaseks 

piiranguks tuleks lugeda ka pankadepoolne tavaklausel laenulepingutes, kus pank nõuab, et 

isik hoiustaks kõik oma sissetulekud just selles pangas, kes talle laenu andis. Selline nõue 

piirab ebamõistlikult isiku valikuvabadust ja pank saab nõuda vaid selliste summade 

laekumist, mis katavad laenu tagasimakse ning intressi.   

 

2.7.2 Piirangud ettevõtte müügilepingutes ja töölepingutes 

 

Käesolevas alapunktis vaadeldavatel häid kombeid eiravatel kitsendusel on tihe seos 

isikuvabaduse piirangutega. Poole majanduslikku vabadust piiravaks võib olla 

lepingutingimus konkurentsipiirangu kohta, millised piirangud on tihti töölepingutes, kuna 

tööandjad kardavad, et töötaja läheb konkureerivasse äriühingusse või alustab oma 

analoogset äri. Tööõiguses on sellised piirangud kehtivad vaid teatud juhtudel. Ettevõtte 

müügi puhul lepitakse tihti kokku, et müüja lubab (saades seetõttu suuremat tasu) mitte 

konkureerida ostjaga. Selline kokkulepe saab olla kehtiv vaid ulatuses, mis tagab müüdud 

ettevõtte väärtuse säilimise ja selle goodwilli (kliendid, allhankijad, edasimüüjad jms) ning 

selliselt, et müüja tegutsemisvabadus ei oleks ebamõistlikult kahjustatud. Analoogne 

tingimus, mis on ajas ja ruumis piiritlemata, on Kötzi sõnul tühine.238 

 
 
Inglismaal on probleeme ja vaidlusi tekitanud tingimused, millega firma müüja võtab endale 

kohustuse mitte konkureerida ostjaga, ja töölepingu tingimused, millega töövõtja kohustub 

pärast töölt lahkumist mitte konkureerima tööandjaga või mitte minema tööle konkurendi 

juurde. Selliste tingimuste kehtivus sõltub kolmest tingimusest.  

 

                                                 
238 H.Kötz; A.Flessner. Osundatud teos, lk 159. 
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Esiteks nn omaniku (omandiõiguslik) huvi. Äriga koos müüakse ka firmaväärtus (goodwill) 

ja seadus kaitseb ostja huve, piirates müüja õigust värvata enda poole vanu ärikliente. Kuid 

see reegel jätab müüjale vabaduse konkureerida muul viisil ja sellise konkurentsiga oleks 

vastuolus ostja õigus sätestada lepingus kaubanduspiirangud. Ostja õigus seada piiranguid on 

seotud tema omanikuhuviga ostetud äri suhtes ja selle ulatusega. See huvi ei saa laieneda 

teistele äridele, mis tal juba on või mida ta kavatseb omandada või asutada. Näiteks kui A-l 

on raamatupood Oxfordis ja ta ostab teise B-lt, mis asub Cambridge'is, siis A tohib seada B-

le piirangu mitte asutada uut raamatupoodi Cambridge'is. Aga leping, millega A maksab B-le 

teatud  rahasumma lihtsalt selle eest, et B ei asutaks raamatupoodi Oxfordis, on tühine, sest 

ei ole seost omanikuhuviga.239 Kuna keelul asutada raamatupood Oxfordis ei ole otsest seost 

ostetava raamatupoega Cambridge’is, siis oleks asutamiskeeld ülemäärane 

tegutsemisvabaduse piirang B-le, mis oleks vastuolus heade kommetega. Otsus on autori 

arvates vaieldav, kuna A eesmärk Cambridge’is asuva raamatupoe ostmisel ja B samasisulise 

tegevuse välistamisel samas linnas, on tegelikult otseselt seotud tema tegevusega raamatupoe 

pidamisel Oxfordis. Keelu eesmärk on välistada konkurents mõlemas linnas, kus A tegutseb. 

Leian, et heade kommete vastaseks tuleks lugeda A seatav keeld B-le asutada raamatupood 

mingis kolmandas linnas, kus ta ise veel raamatupoodi ei oma. 

 

Tööandja "omanikuhuvi" on tõlgendatud kitsamalt kui äri ostja oma. Kohtud arvestavad siin 

poolte ebavõrdsust läbirääkimistel ja leiavad, et töötaja vajab rohkem kaitset kui äri müüja. 

Töötajat saab piirata vaid selles, et ta ei püüaks saavutada mõju tööandja klientide üle nii, et 

neid endale värvata, ja teiseks võib tööandja kaitsta oma ärisaladusi.  Ärisaladus on salajane 

dokument või protsess, mis sisaldab tööandjale kuuluvat informatsiooni, samuti 

juhtimismeetodid ja erioskused, mida nimetatakse ka know-how'ks. Piirang ei tohi tuleneda 

vaid sellest, et töötaja oma töö käigus omandas teatud üldiseid oskusi.240 

 

Teiseks peab järgima mõistlikkuse printsiipi. See puudutab lepingulise piirangu ja tegelikult 

kaitstava huvi vahekorda. Leping on ebamõistlik, kui läheb kaugemale, kui on vajalik selle 

huvi ruumiliseks, ajaliseks ja sisuliseks kaitseks. Näiteks isik, kes ostis kaupluse, mille 

klientideks on inimesed viie miili raadiuses, võibki piiranguid sätestada sellises ruumilises 

ulatuses. Kui tegevuse iseloom nõuab, siis võib piirang olla ka ulatuslikum (haruldaste 

kaupade müügiga tegelemisel). Töölepingutes ei tohi samuti minna kaugemale mõistlikest 

                                                 
239 G.H.Treitel (1979), lk 171. 
240 Samas, lk 172. 
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tingimustest ruumis ja ajas. Kohtud on rohkem tunnistatud tühiseks territooriumipiiranguid ja 

kehtivaks klientide säilitamise kaitse piiranguid.  

 

Piiranguid on tühistatud ka, kui neile on sätestatud liiga pikk kehtivusaeg. Kõik oleneb 

asjaoludest. Näiteks muutuvate klientidega  firma poolne 5-aastane tegevuspiirang oma 

endisele töötajale samal tegevusalal tegutsemiseks on loetud liiga pikaks, kuid advokaadi  

abilisele sätestatud eluaegne piirang samas piirkonnas samal alal praktiseerimiseks 

mõistlikuks.241 Ilmselt on viimasel juhul arvestatud, et advokaadibüroo püsiklient vajab 

advokaaditeenust pidevalt ja kestavalt. Teiselt poolt on eluaegne piirang ka advokaaditeenuse 

pakkumise puhul liiga karm, kuna tegelikkuses on palju kliente, kes on lühiajalised või 

ühekordsed, samuti tuleb advokaadil pidevalt uusi kliente leida ja uute klientide teenindamise 

keeld ei ole mõistlik. Selline keeld ei ole mõistlik klientide seisukohast, kelle jaoks oleks 

oluline valikuvabadus erinevate büroode vahel, samuti mõjub konkurents reeglina hästi 

teenuse kvaliteedile. 

 

Piirang võib olla ebamõistlik, kui ta puudutab tegevust, millega töötaja ei olnud töökohal 

seotud. Kohus arvestab piirangute mõistlikkuse juures ka vastutasu suurust ja poolte 

läbirääkimisvõimet. Kui tegu on ebavõrdsete partneritega, siis peab piirang olema seotud 

huvi kaitse piiridega ja olema õiglane, kui pooled on võrdsed, siis võib õigluse kriteeriumi 

eirata.242 

 

Nordenfelt vs Maxim Mordefelt juhtumil lepingus antud lubadus, kus relvade ja 

laskemoonaäri müüja lubas mitte konkureerida 25 aasta jooksul mitte kusagil maailmas, loeti 

kehtivaks põhjusel, et müüjal olid ärikontaktid üle maailma (“he had upon his books almost 

every monarch and almost every state of note in the habitable globe”) ja ostjal oli mõistlik 

huvi takistada samasugust äri mujal maailmas.243   

 

Muudel juhtudel tuleb arvestada, et üldiselt on eelduslik, et keeld tuleb piiritleda ajaliselt, 

ruumiliselt ja tegevusala osas. Näiteks kui spetsialist nagu advokaat, raamatupidaja või 

insener  lubab mitte konkureerida mingi aja jooksul, siis tuleb võtta arvesse, kui pika 

perioodi jooksul tegelikult selline keeld tähtsust omab. Näiteks on Bundesgerichtshof 

 
241 Samas, lk 172. 
242 Samas, lk 172 – 174. 
243 H.Kötz; A.Flessner. Osundatud teos, lk 159. 
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lugenud siduvaks raamatupidaja antud lubaduse kahe aasta jooksul mitte sõlmida lepinguid 

firmadega, keda ta oli nõustanud kolme aasta jooksul enne töölt lahkumist.244  

 

Piirangu võib kehtivaks lugeda ka osaliselt – näiteks, kui ruumiline piirang on mõistlik, kuid 

ajaline mitte või vastupidi, siis võidakse vaid osa piirangust tühiseks tunnistada (või muuta 

mõistlikuks). Küsitav on muidugi see, et kas kohtunik peaks oleva pädev lepingut muutma, 

mida tingimuse muutmine ju endast kujutab. Esiteks saab kohus mingi otsuse teha vaid siis, 

kui talle on esitatud vastav taotlus, teiseks tuleb analüüsida, kas tehingu tingimuse 

muutmiseks on olemas seaduslik alus. VÕS § 97 sätestab võimaluse taotleda lepinguliste 

kohustuste tasakaalu muutmist, kui lepinguliste kohustuste tasakaal on muutunud 

ebaproportsionaalseks pärast lepingu sõlmimist. Kuna VÕS § 97 antud võimalus on seotud 

lepingu aluseks olevate asjaolude muutumisega pärast lepingu sõlmimist ning ühe poole 

kohustuste täitmise kulude suurenemisega või saadava väärtuse vähenemisega, siis ruumilise 

ja ajalise piirangu muutmine selle sätte alusel ei tohiks võimalik olla. Kui kohtul puudub 

seaduslik alus poole taotluse alusel mingi lepingutingimuse muutmiseks, siis jääb vaid 

võimalus, kas lugeda kokkulepe kehtivaks või lugeda kokkulepe heade kommete vastaseks ja 

tühiseks.  

 

Kolmandaks tuleb arvestada avaliku huvi kriteeriumi. Ka siis, kui on olemas omaniku huvi ja 

on järgitud mõistlikkuse põhimõtet, võib tehing tühine olla, kuna on vastuolus avaliku 

huviga. Teatud piirangud äri müügi lepingus võivad kohalikud inimesed ilma jätta 

lisateenustest. Näiteks, kui on seatud piirangud töötajale, kellel on erioskused, mida antud 

piirkonnas vajatakse.245 

 

Kui üldiselt on problemaatilised piirangud seotud tegevusega pärast töölepingu lõppu ja 

piirangud töötamise ajal on kehtivad, siis on juhtumeid, mil piiravad tingimused võivad olla 

ka töötamise ajal tühised. Eriti, kui on tegu pikaajaliste lepingutega või lepingutega, mida 

saab uuendada või pikendada ja piirangutega püütakse vältida konkurentsi.246 Mõistlikuks 

võib pidada töölepingus sätestatud piiranguid paralleelse töötamise suhtes siis, kui töötaja 

muu tegevusega kas konkureerib tööandjaga või kui muu tegevus takistab töötajal 

töölepingujärgsete kohustuste korrektset täitmist (näiteks nõuab tegutsemist samal ajal, kui 

töötajal on tööaeg põhitöökohas). 

                                                 
244 Samas, lk 159. 
245 G.H.Treitel (1979), lk 175. 
246 Samas, lk 174 – 175. 
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Gloag viitab, et Suurbritannia Ülemkoda on teinud isikuvabadust piiravate lepingute kohta 

järgmise kokkuvõtva otsuse: "Kuigi äriühingu goodwilli ostja võib end kaitsta asjakohaste 

piirangute seadmisega müüjale, ei ole tööandjal lubatud kaitsta end oma töövõtja konkurentsi 

vastu pärast töö lõpetamist tema juures. Tööandja võib klauslitega kaitsta oma  tegevust või 

ärisaladusi ja samuti õigust säilitada kliendid ja keelata endisel töötajal klientide enda poole 

meelitamine."247 

 
Macaulay käsitleb Ameerika Ühendriikide tööõiguse valdkonda, kus antud teemaga on 

seotud lepingutingimused, mis sätestavad töötajale keelu konkureerida tööandjaga. Iga 

juhtumit tuleb hinnata olenevalt tööandja ettevõtte ulatusest ja tegevusvaldkondadest. 

Nebraska osariigi kohus USA-s on loetlenud faktorid, mida tuleb arvestada: läbirääkimiste 

võimalikkus; tööandja riski suurus kaotada kliente; tööandja heausksus; ärilise tegevuse 

iseloom ja ulatus, milles töötaja lubas mitte konkureerida; töötaja haridus, tervis, 

teenistuskäik, tema ja tema perekonna vajadused; töötaja vajadus lepingutingimuste 

jõustumisel vahetada elukohta ning tingimuste vastavus tööandja tegelikule vajadusele end 

kaitsta.248 Viimased on sarnased Euroopas keelatud isikuvabaduse liigsete piirangutega. 

 
Prantsusmaal lahterdatakse teoorias head kombed ühelt poolt nende poliitilise ja moraalse 

sisu ja teiselt poolt majandusliku ja sotsiaalse sisu järgi. Teist gruppi iseloomustavad 

tarbijalepingud, rendilepingute piirangud, normid kindlustus- ja tööõiguses.249 Ka Šveitsis ei 

kiideta heaks lepinguid, mis seavad tehingu ühele poolele liiga ranged piirangud. Näiteks 

liiga range konkurentsikeeld või kaubanduspiirangud. 

 

Soomes ei ole leping, millega keegi on  konkurentsi peatamiseks või piiramiseks nõustunud 

mitte tegutsema teatud tegevusalal, või tööleping, millega on nõustutud mitte töötama isiku 

juures, kes tegutseb sellisel tegevusalal, lubaduse andjale siduv osas, millega leping 

ebaõiglaselt piirab tema tegevusvabadust (OikTL § 38). Rautiala kommenteerib, et sellised 

tingimused ei ole siduvad, kui nad on antud ajal ja kohas  rangemad, kui on vajalik 

konkurentsi piiramiseks.250  Kivimäki järgi ei ole sellised tehingud täiesti kehtetud. Kui kogu 

keeld loetakse tühiseks, ei pea seda täitma, kui aga keeldu piiratakse, siis väheneb piirangu 

raskus. Töölepingute suhtes on tööseadusandluses eraldi normid, mis keelavad teatud 

 
247 W.M.Gloag, R.C.Henderson. Osundatud teos, lk 104. 
248 S.Macaulay. Osundatud teos, lk 449 – 450. 
249 N.Barry. Osundatud teos, lk 132. 
250 M.Rautiala. Osundatud teos, lk 26. 
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tingimused. Need sätted on vastu võetud töötaja kui nõrgema poole kaitseks ning selliste 

normide olemasolul puudub vajadus heade kommete instituudi kohaldamiseks.251 

 

Eesti tööõiguses sätestab töölepingu seaduse § 50 p 6 töötajale kohustuse hoida tööandja äri-

ja tootmissaladusi ning mitte osutada tööandjale konkurentsi, s.h mitte töötada tööandja 

nõusolekuta viimase konkurendi juures, kui need kohustused on ette nähtud töölepinguga. 

Need kohustused lasuvad töötajal ka pärast töölepingu lõppemist, kui pooled sõlmisid 

niisuguse kokkuleppe ja tööandja maksis töötajale mainitud kohustuste täitmise eest lisatasu 

või andis hüvitust. Ajaline ja ruumiline piirang peavad samuti olema sätestatud töölepingus. 

 

Sarnased sätted on avaliku teenistuse seaduses, kus teenistuskohustusena on sätestatud 

avaldamisele mittekuuluva teabe hoidmine, piirangud relvi valdavasse organisatsiooni, 

tulundusühendusse ja erakonda kuulumisele, piirangud seoses teenistusliku järelevalvega, 

osalemisega ettevõtluses, töötamisega teise tööandja juures, samuti piirangud teenistusse või 

liikmeks astumisele pärast ametist vabastamist, majanduslike huvide deklareerimise ja teatud 

tehingute tegemise keelu normid.  

 

Äriseadustik seab juhatuse ja nõukogu liikmetele ärisaladuse tagamise nõude ning teatud 

piirides konkurentsikeelu. Missuguses ulatuses on nende piirangute täpsustamine lepingutes 

õigustatud ja missugustel asjaoludel on piirangud ning keelud ülemäärased ja vastuolus 

heade kommetega, see jääb kohtu otsustada ka Eestis. 

 

21.10.2003 on Riigikohus tsiviilasjas nr 3-2-1-106-03 (AS Balteco hagi P.S vastu 74480 

krooni saamiseks) analüüsinud töölepingut, milles oli töötajale sätestatud konkurentsikeeld 

nii töölepingu kehtivuse ajaks kui kaheks aastaks pärast töölepingu lõppemist ning töötajale 

tasuti selle kohustuse täitmise eest eritasu 2000 krooni kuus. Antud juhtumil töötaja rikkus 

konkurentsipiirangut ning asus pärast töölepingu lõppemist kohe tööle konkurendi juurde. 

Tööandja nõudis kahjuna makstud eritasu ja sellelt tasutud sotsiaalmaksu tagastamist. 

Töölepingu ega selles sätestatud piirangu kehtivuse ja seaduslikkuse osas küsimust ei 

tekkinud. Seega luges Riigikohus töölepingus kokku lepitud konkurentsipiirangu töölepingu 

kehtivuse ajal ja kaks aastat pärast töölepingu lõppu seaduslikuks, mõistlikuks ja heade 

kommetega kooskõlas olevaks. Arvestades, et töötajale oli makstud konkurentsipiirangu 

järgimise eest lisatasu, vastab konkurentsipiirang põhimõtteliselt headele kommetele. 

                                                 
251 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo (1959), lk 310. 
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Vaieldav on antud juhul, kas töölepingu kehtivuse ajal igakuiselt tasutud 2000 krooni on 

piisav tasu konkurentsikeelu eest kaks aastat pärast töölepingu lõppemist. Vaidlustada oleks 

võinud kohustuste ebaproportsionaalsuse ning toetuda põhjendusele, et tegemist on liigse 

isikuvabaduse piiranguga, kus isik on võtnud kohustuse kaks aastat mitte teha erialast tööd, 

samas saamata sellise kohustuse järgimise eest mõistlikku äraelamist võimaldavat tasu. 

Viidatud Riigikohtu lahend annab see-eest praktilise suunise töölepingu koostajatele, et 

juhul, kui töölepingus lepitakse kokku konkurentsipiirangus ja selle eest tasu maksmises, siis 

tuleks otsesõnu kokku leppida sellise eritasu tagastamise kohustuses (leppetrahvis) juhuks, 

kui töötaja seda kohustust rikub. Mõistlikud konkurentsipiirangud töölepingutes on Eestis 

kindlasti seaduslikud ja õigustatud. Kohtupraktika ebamõistlike piirangute kohta seni 

puudub. 

2.8 Muudes ärivaldkondades heade kommetega seotud tehingud 

 

2.8.1 Kauplemispiirangud ja  muud sarnased piiravad tehingud 

 

Selle kategooria tehingute all mõeldakse kokkuleppeid, mis reguleerivad konkurentsi 

kaupade ja teenuste professionaalsete pakkujate vahel. Piirangute tüübid erinevad väga 

suures ulatuses. Kohus tunnistab selliste lepingute tühisust vaid siis, kui tegu on  

ekstreemsete juhtumitega.  

 

Common-law's saab lepingu tühiseks tunnistada vastuolu tõttu avaliku huviga. Näiteks 

tööandjate omavaheline kokkulepe mitte anda tööd üksteise töölistele piiras ebamõistlikult 

tööliste võimalust leida tööd. Tööõiguses võivad kohtud sekkuda kolmanda isiku kaitseks, 

lähtudes common-law' "õigus tööle" printsiibist. Aastast 1976 on USA-s jõus piirava 

kaubanduspraktika seadus (Restrictive Trade Practices Act), mille kohaselt tuleb piiravad 

lepingud (k.a teatud hinnakokkulepped) registreerida Ausa Kauplemise Peadirektori juures 

(the Director General of Fair Trading).252 

 
Saksa õiguses võib viidata heade kommete vastasusele seoses koostööga kahe lepingupoole 

vahel, mis kahjustab kolmandate isikute huve.253 Soome õiguses on nimetatud heade 

                                                 
252 G.H.Treitel (1979), lk 175 - 177. 
253 C.Creifelds; H.Kauffmann; H.Weber. Osundatud teos, lk 1140. 
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kommete vastasena lubadusi teha tehing, mis rikub üldist heaolu (näiteks hävitada 

esmatarbekaupade ladu, et hoida hinnad kõrgel).254 

 
Treitel leiab, et mis puudutab maakasutuse piiranguid, siis maatüki müüja kehtestatud keeld 

müüdaval krundil ehitamise või mõne tegevusalaga tegutsemise või üldse ärilise tegevuse 

kohta on üldiselt kehtiv. See ei olevat kaubanduspiirang, sest ostjal ei olnud enne maaostu 

sellele maatükile mingit õigust ja nõustudes piirangutega, ei loobu ta ühestki tal varem olnud 

vabadusest ega õigusest.  Selline tõlgendus eirab võimalust, et piirang on vastuolus avalike 

huvidega. Teatud asjaoludel, kui maakasutuse piirang segab mõistlikku maakasutamist 

avalikel või eraeesmärkidel, võidakse lugeda piirang kaubandust takistavaks. Kuna 

maakasutuse kitsenduste tõttu maksis ostja vähem, siis sellise piirangu kaotamisel või 

muutmisel tuleb tal müüjale kompensatsiooni maksta.255 

 

Eestis on vastavalt ehitusseadusele krundi ehitusõigus määratud planeeringuga ja 

planeeringuga vastuolus olevat krundi ehitusõigust ei saa lepinguga kokku leppida. Teine 

olukord on siis, kui puudub nii detailplaneering kui selle kehtestamise kohustus. Kuna maa 

müüakse pooltevahelise lepinguga ning kohalik omavalitsus, kes väljastab nii 

projekteerimistingimused, ehitusloa kui kasutusloa, ei ole tõenäoliselt sellise lepingu 

tingimustest ja nendes sätestatud krundi ehitusõiguse piirangutest teadlik, on väga keeruline 

tagada ehitusõiguslikke piiranguid sisaldava lepingu täitmine. Ühelt poolt on küsimus, kas 

selline piirang on heade kommetega vastuolus, millele tuleks pigem vastata eitavalt, kuna 

isik võib maa ka ostmata jätta, kui talle piirangud ei sobi, teiselt poolt ei tähenda sellised 

piirangud veel, et nende täitmist oleks võimalik nõuda. Kui lähtuda, et müügilepingus 

sätestatud piirangud on kooskõlas heade kommetega ja seaduslikud, siis tuleks lepingus 

nende tingimuste tagamiseks kokku leppida leppetrahvis piirangu rikkumise juhuks.  

 

Reaalservituudi seadmise võimaluse korral peaks olema õiguslikult võimalik seada 

reaalservituut, mis kohustab teeniva kinnisasja igakordset omanikku hoiduma teatavas osas 

oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks (näiteks mitte ehitama üle 2-

korruselist elamut ja mitte lähemale kui 3 meetrit valitseva kinnisasja piirist). Küsitav on, kas 

on võimalik reaalservituudi abil keelata teeniva kinnisasja omanikul elamumaa muutmist 

ärimaaks ja keelata teenival kinnisasjal äritegevus. Iseenesest peaks selline piirang olema 

lubatud ja see oleks mõistlik. Kui näiteks isik jagab oma kinnistu kaheks – ühele jääb ise 

 
254 T.M.Kivimäki, M.Ylöstalo (1959), lk 302. 
255 G.H.Treitel (1979), lk 180. 

 

 



  
    
 
  

                                                 
 
 
                                                                                                                                                   116 
 
 
 
elama ja teise võõrandab, siis on mõistlik ja igati headele kommetele vastav, kui ta nõuab, et 

ka naaberkinnistul oleks vaid elamu, mitte näiteks hotell. Kohtupraktikat eelnimetatud 

piirangute seaduslikkuse ja jõustatavuse kohta Eestis veel ei ole. 

 

2.8.2 Tehingud kauplemise ja teenuste osutamise ainuõiguse kohta 

 
Tihti lepitakse kokku, et kaupade ostja ostab kõik kaubad kindlalt müüjalt või müüja 

kohustub müüma kogu kaubakoguse  kindlale ostjale või isik võtab kellegi tööle kui oma 

ainuagendi. Sellised lepingud seavad piirangu ainult ühele lepingupoolele ja on üldjuhul 

common-law's kehtivad. Selliste lepingute kehtivus sõltub sellest, kas kokkulepe on piirav 

või vaid reguleeriv; kas see on ületanud lepinguliste suhete normaalse käibe; kas pole erilisi 

asjaolusid, miks siiski piirangut lubada.  Kui aga lepingud on sõlmitud, ilma et ühel pooltest 

oleks olnud võimalust tingida, siis võib leping olla kaubandust piirav.256 

 

Pikaajalistes hankelepingutes, kus üks pool kohustub kogu vajaliku tellima ühelt tootjalt, ei 

tohi lepingu pikkus olla ebamõistlik. Näiteks Inglismaal on Lordide Koda vaidluses Esso 

Petroleum Co Ltd vs Harper’s Garage (Stourport) Ltd teinud järgmise otsuse. Kohus 

analüüsis kahe ainuõiguslepingu kehtivust, mis olid kumbki sõlmitud naftafirma ja 

autoremonditöökoja vahel ning millest ühe tähtaeg oli 4,5 aastat ja teisel 21 aastat. Lordide 

Koda leidis, et sellised ainuõiguse lepingud on kooskõlas kaubanduspiirangu doktriiniga, 

kuid luges kehtivaks vaid 4,5 aastase tähtaja ning leidis, et 21-aastase tähtajaga leping on 

kehtetu, kuna selline tähtaeg on ebamõistlik ja vastuolus avaliku korraga.257 

 

Saksama Bundesgerich on lugenud õiglaseks ilma igasuguse kahtluseta 5 aastaks sõlmitud 

ainuõigust andvad lepingud. Kuid selliste lepingute puhul tuleb võtta arvesse, et need võivad 

olla kehtetud ka tulenevalt Euroopa Liidu konkurentsiõiguse sätetest, kuna loovad lubamatu 

konkurentsipiirangu.  

 

Viimasel ajal on ka Prantsuse kohtud lubanud poolel öelda üles tähtajalisi pikaajalisi 

lepinguid (Code Civil § 1129 kohaselt on leping tühine, kui hinnaregulatsioon on 

ebapiisavalt spetsifitseeritud), eriti kui pakkujal on lepingust tulenev õigus muuta hinda 

                                                 
256 Samas, lk 177 - 179. 
257 G.H.Treitel (1987), lk 360. 
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olenevalt muutuvatest asjaoludest. Näiteks loeti tühiseks leping, milles oli hinnamuutuse 

aluseks märgitud pakkuja kehtiv hinnakiri.258 

 

Eestis on Riigikohus oma 12.06.2002 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-69-02 (G. Van den Bergh 

Nijmegen B.V hagi TÜ E-Piim vastu leppetrahvi saamiseks) analüüsinud lepingut, mis 

sõlmiti Eesti või tootmiseks, müümiseks ja eksportimiseks. Lepingus oli kokku lepitud, et 

kaks Eesti-poolset lepingupartnerit ei müü võid Eestis ja et välismaine lepingupartner ostab 

võid vaid Eesti-poolsetelt partneritelt. Üks Eesti äriühingutest rikkus nõuet müüa võid vaid 

välispartnerile. Riigikohus asus seisukohale, et asjas kuulus kohaldamisele kuni 30.09.2001 

kehtinud konkurentsiseadus ning leidis, et sellisel lepingul on konkurentsi kahjustav toime, 

mis seisneb selles, et see piiras tootjate vabadust vastava kauba müügil ja hageja vabadust 

selle ostmisel. Kohus luges lepingu kaubaturgu piiravaks ning tühiseks konkurentsiseaduse § 

4 lg 1 p 2 alusel.  

 

Ülaltoodud Riigikohtu otsusest nähtub, et konkurentsi puudutav on Eestis seadustega 

piisavalt reguleeritud ja isegi kui konkurentsi ja kaubaturgu piiravad lepingud on vastuolus 

heade kommetega, siis on selliste lepingute tühisus sätestatud eriseadusega ning üldsätte 

kohaldamise vajadus puudub.  

 

2.8.3  Heade kommete järgimise kohustus erinevates ärivaldkondades sõlmitavate tehingute 

puhul 

 

Heade kommete vastasust käsitlevad pretsedendid vananevad ajas kiiresti. Iga konkreetse 

otsuse põhistamisel võib muuhulgas lähtuda heade kommete vastasust käsitlevate erisätete 

seletuskirjadest, tõlgendamispraktikast ja õiguskirjandusest. Mis puudutab mingi konkreetse 

eriala häid kombeid, saab arvamust küsida selle ala spetsialistidelt. Erinevad institutsioonid 

võivad olla välja töötanud oma heade kommete reeglistiku (head pangandustavad; advokaa-

dieetika jne). Samas ei ole kohus seotud selliste institutsioonide välja antud reeglitega, sest 

näiteks hea äritava reeglid ei pruugi olla korrelatsioonis tarbijakaitse põhimõtetega. 

 

Hea äritava puhul tuleb vahet teha üldise tava ja konkreetselt kahe isiku vahelise tava (ehk 

praktika) vahel. Üldine äritava jaguneb väga paljudeks alaliikideks nagu hea pangandustava, 

hea kindlustustava, hea ehitustava. Ka äritava järgimise kohustus on üldsäte, sest ei ole 

                                                 
258 H.Kötz; A.Flessner. Osundatud teos, lk 158. 
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võimalik loetleda kõiki erinevaid mittesobiva käitumise liike. Hea äritava all mõeldakse 

näiteks norme, mille vastased teod ei täida sellisel erialal toimivale isikule esitatavaid eetilisi 

nõudmisi.259 Heade äritavade vastaseks on Soomes loetud muuhulgas konkurentide kohta 

väära või eksitusse ajava avalduse tegemine, konkurendi toote selline järgitegemine, et 

tarbija satub eksitusse, endise tööandja klientide enda juurde ülemeelitamine sobimatute 

võtetega ja teatud juhtudel ka erisoodustuste andmine.260 

 

Äris ei peagi tava alati nö “hea” olema – kuigi väljapoolt võib mõnigi käitumine tunduda 

heade kommete vastane, siis võib tegu olla äris juurdunud tavaga, mida ei peeta ega 

tunnistata heade kommete vastaseks. Seega juhul, kui vastaval alal kõik käituvad teatud 

normide kohaselt, ei saa neid kellegi suhtes heade kommete vastaseks lugeda. Ämmälä leiab, 

et kui midagi tunnistatakse heade kommete vastaseks, siis peab selline menetlus olema avalik 

ja pretsedendiks tulevikus teistele samal alal tegutsejatele.261  

 

Konkurentsõiguses on enamus selliseid moraalinorme seadustatud nii EL-is kui Eestis. Eestis 

reguleerib vaadeldud küsimusi 1.10.2001 jõustunud konkurentsiseadus, mille eesmärk on 

vaba ettevõtluse huvidest lähtuva konkurentsi kaitsmine loodusvarade kaevandamisel, 

toodete valmistamisel ja teenuste osutamisel ning toodete ja teenuste ostmisel ja müümisel 

ning muus äritegevuses konkurentsi takistamise, piiramise või kahjustamise ärahoidmine ja 

kõrvaldamine. Konkurentsiseaduse § 50 lg 1 kohaselt on kõlvatu konkurents ebaaus 

äritegevus, heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas: eksitava teabe 

avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine, konkurendi või tema kauba halvustamine; 

konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine, konkurendi töötaja või esindaja ärakasutamine. 

Kõlvatu konkurents on keelatud. Reklaamina käsitatava eksitava, kõlvatu või halvustava 

teabe puhul rakendatakse reklaamiseaduse sätteid. Kuna kõik eelpool nimetatu on keelatud 

seadusega, siis nende normide rikkumise korral tuleb viidata seadusega vastuolus oleva 

tehingu tühisusele (TsÜS § 87) ning puudub vajadus toetuda heade kommete vastasusele. 

Võimalikud on ka muud konkurentsi rikkuvad lepingud, mis otseselt konkurentsiseadusest ei 

tulene ja siis saab juba rääkida vastuolust heade kommetega.  

 

Riigikohus 16.01.2003 tsiviilasjas nr 3-2-1-1-03 (Hansa Technologies Inc Eesti filiaal hagi 

AS E.M.Trans vastu kõlvatu konkurentsiga tekitatud kahju hüvitamiseks) arutas hagi, milles 

                                                 
259 T.Ämmäla (1994), lk 34 – 35. 
260 Samas, lk 40 – 41. 
261 Samas, lk 36 – 37. 
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hageti tulu, mis jäi saamata, kuna kostja kasutas ära hageja töötajaid ja kuritarvitas seeläbi 

hageja ärisaladust ning osutas seega hagejale kõlvatut konkurentsi. Kohus nõustus, et 

ebaausa konkurentsieelise saavutamiseks tuleb lugeda ka konkurendi töötajate ärakasutamist 

selliselt, et töötajaid mõjutatakse konkurendi juurde tööle tulema nii, et töötajad võtavad uue 

tööandja juurde kaasa ilma vastava kokkuleppeta endise tööandjaga ka endise tööandja 

kliendid. Kusjuures Riigikohus asus seisukohale, et ei ole oluline, kas konkurendi töötajad 

võetakse tööle juba eelmiste töölepingute kehtivuse ajal või pärast nende lõppemist, kui 

kõlvatu konkurentsi tingimused on täidetud. 

 

Kuigi konkurentsiseaduses on otseselt sedastatud, et kõlvatu konkurents on ebaaus 

äritegevus, heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, siis kuna seaduses on ka 

otseselt sedastatud, et kõlvatu konkurents on keelatud, siis hoolimata faktist, et kõlvatu 

konkurents on heade kommete vastane, tuleb erisätete olemasolu tõttu lähtuda 

konkurentsiseaduse erinormist. Tagajärjeks on igal juhul kõlvatu konkurentsi vastaste 

tehingute tühisus, kuna kõlvatu konkurents on vastuolus seaduses sätestatud keeluga.  

 

Heade kommete kohta väärtpaberitehingutes on Eestis samuti normid seadustatud (eriti mis 

puudutab börsi) ja poolte praktika kuigi palju ei loe. Soomes on väärtpaberituru seaduses 

eraldi säte heade kommete vastase väärtpaberitehingu keelamise kohta, kusjuures häid 

kombeid peavad järgima nii müüjad, ostjad kui vahendajad.262   

 

Heade kommete järgimise kohustus kinnisvaravahenduses sisaldab endas kohustust anda nii 

ostjale kui müüjale kõik andmed tehingu objekti kohta, millest need peaksid tehingu 

tegemisel teadlikud olema. Näiteks Soome Kouvolan HO 27.12.1989 otsuses S 88/605 asus 

seisukohale, et vahendusfirma oli müüja huvide kaitsmise hooletusse jättes toonud müüjale 

kaasa olulise kahju. Heade äritavade järgimatajätmisega tekitatud kahju kuulus 

vahendusfirma poolt hüvitamisele (tehingu heade kommete vastasust ei tuvastatud).263 

 

Eetiliste hinnangutega on seotud ka heade kommete vastane turundus ja reklaamilepingud, 

mille objektiks on heade kommete vastase reklaami tootmine ja turustamine. Eesti 

reklaamiseaduse § 5 lg 1 sätestab, et kõlvatu on reklaam, mis on vastuolus heade kommete ja 

tavadega või mis kutsub üles käituma seadusevastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme või 

sisaldab sellist tegevust ning et kõlvatu reklaam on keelatud. Arvestades, et tehing on heade 

                                                 
262 Samas, lk 38. 
263 Samas, lk 51. 
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kommete vastane ka siis, kui heade kommete vastane on tehingu objekt, siis juhul, kui 

reklaamilepingu objektiks on reklaam, mis on heade kommete vastane, on reklaamileping 

heade kommete vastane ja tühine. 

 

Nähtuvalt eeltoodud näidetest sisaldub heade kommete järgmise kohustus erinevates 

ärivaldkondades juba neid ärivaldkondi reguleerivates seadustes, kus otsesõnu on sätestatud, 

mida antud valdkonnas peetakse heade kommete vastaseks ning et selline tegevus on 

keelatud või et selliseid nõudeid eiravad tehingud on tühised. Selliste erisätete olemasolu 

piirab veelgi TsÜS-is sätestatud üldsätte kasutamise ala, kuna erisätte olemasolu korral 

puudub võimalus üldsätte kohaldamiseks. Sätte kasutaja seisukohast on kindlasti kergem, kui 

eri valdkondades kohaldatavad head kombed on seadusandliku regulatsiooniga kaetud ja 

nendega vastuolus olevad tehingud sõnaselgelt keelatud. 
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LÕPPSÕNA 
 

 

Kõikides õigussüsteemides on sätestatud alused, mille korral tehing on tühine. Sellisteks 

tühisuse alusteks on reeglina eriseadustes otseselt sätestatud tehingu tühisus, tehingu vastuolu 

seaduses sätestatud keeluga, kohtu antud käsutuskeeldu rikkuv tehing ja näilik tehing. Kuna 

praktika on näidanud, et seaduses loetletud konkreetsetest alustest ei piisa, et tagada kõikide 

tehingute tühisus, mis on vastuolus ühiskonnas aktsepteeritud moraalinormidega, on alates 

Rooma õigusest kohaldatud ühe tehingu tühisuse alusena tehingu vastuolu heade kommetega. 

 

Töös leiab kinnitust, et vastuolu heade kommetega on üheks tehingu tühisuse aluseks kõigis 

töös käsitletavate riikide õiguskordades: Saksamaal, Kreekas, Šveitsis, Hollandis, Soomes, 

Taanis, Prantsusmaal, Itaalias, Inglismaal, USA-s, Šotimaal, Venemaal, Eestis. Riikides, kus 

on tsiviilkoodeks, on selline üldsäte sätestatud tsiviilkoodeksis. Soomes ei ole seaduses 

üldsätet heade kommetega vastuolus olevate  tehingute keelatuse või tühisuse kohta, kuid ka 

Soomes kohaldavad kohtud heade kommete järgimise kohustuse põhimõtet. 

 

Hoolimata Kontinentaal-Euroopa ja Anglo-Ameerika õigussüsteemide erinevatest 

lähtealustest, on vastuolu heade kommetega kummaski õigussüsteemis tehingu tühisuse 

aluseks, kusjuures nii seadusõigusega kui pretsedendiõigusega õiguskordades sisustab heade 

kommete mõistet kohtunik. Kui Anglo-Ameerika ja romaani õigussüsteemis käsitletakse 

heade kommete vastasust lepinguõiguses, siis näiteks Saksamaal, Soomes, Šveitsis, Itaalias 

ja Eestis on heade kommete mõiste rakendatav kõigile õigustoimingutele (ka ühepoolsetele 

tehingutele) ning ka väljaspool lepinguõigust (näiteks äriõiguses).  

 

Erinevates õiguskordades tehakse vahet alustel, mille puhul tehingut heade kommetega 

vastuolus olevaks peetakse. Samuti on oluliseks erisuseks, et näiteks Prantsuse ja Itaalia 

õiguses peab heade kommete vastasus olema seotud lepingu causa (lubaduse taga olev 

üldmotiiv) või lepingu objektiga, samal ajal näiteks Saksamaal ja Eestis ei pea tehingu heade 

kommete vastasus olema seotud causaga ega lepingu objektiga, piisab et tehing on 

objektiivselt heade kommete vastane.  

 

On selge, et tehingu tühisust kaasa toov vastuolu heade kommetega piirab oluliselt 

lepinguvabadust kui ühte tsiviilõiguse põhiprintsiipi. Lepinguvabadus on kaasaegses 
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lepinguõiguses piiratud nii lepingu sõlmimise sunniga (eriti monopolide puhul), lepingule 

seatud kohustuslike vorminõuetega ja sisupiirangutega. See, et tehing ei tohi olla vastuolus 

heade kommetega on otsene piirang lepingu sisu osas, mille rikkumine toob kaasa tehingu 

tühisuse.  

 

Heade kommete instituudil on seos ka teiste tsiviilõiguse põhimõtetega. Töös on käsitletud 

heade kommete instituudi seost hea usu põhimõttega, kusjuures heade kommete mõiste aitab 

sisustada heas usus käitumise printsiipi. Heade kommete instituut on tihedalt seotud ka nö 

nõrgema poole kaitsega, kuid reeglina on heade kommete järgmine nõrgema poole kaitseks 

tagatud seadusandliku regulatsiooniga (eriti tarbijakaitse). 

 

Heade kommetega vastuolu tehingu tühisuse alusena on vajalik eelkõige selleks, et 

võimaldada paindlikumat ja laiemat tõlgendust tehingute tühiseks lugemiseks. Teised 

ülalnimetatud tehingu tühisuse alused annavad vähem mänguruumi tõlgendamiseks. Kuna 

seadusandluse maht on Eestis viimastel aastatel oluliselt suurenenud, siis on suur osa 

erinevaid heade kommete vastaseks peetavaid tehinguid tunnistatud tühiseks otseselt 

eriseadusega või on seaduses sätestatud teatud tehingute tegemise keeld, mis on sisult heade 

kommete vastased ja mille rikkumine toob tagajärjena kaasa tehingu tühisuse. Eesti 

õigussüsteem on piisavalt arenenud ja heade kommete vastased tehingud on pigem seadusega 

keelatud. Teiselt poolt on seadusandja siiski pidanud vajalikuks üldsätte olemasolu ning seda 

põhjendatult.  

 

On olukordi, mida ei ole võimalik seadusega ette näha, kuid mille korral tehing ei tohiks 

kehtida. Kuna see, mis on moraalselt aktsepteeritav, muutub ajas, siis ei ole võimalik 

seadusega ette näha kõiki asjaolusid, mille puhul tehing peaks olema tühine, samuti võiksid 

keelavad seadusesätted ka nö ajale jalgu jääda. Seetõttu tuleb näiteks pereeluga ja 

seksuaalmoraaliga seonduvate tehingute kehtivust hinnata paindlikust heade kommete 

instituudist lähtuvalt. Ka isikuvabaduse piiranguid tuleb reeglina hinnata heade kommete 

seisukohast. Jättes hoolimata Riigikohtu praktikast avatuks võimaluse tunnustada 

liigkasuvõtmise tehingu heade kommete vastasust, on liigkasuvõtmise tehingute puhul 

oluline hinnata neid tehinguid ühiskonnas valitsevatest moraalinormidest lähtudes. 

 

On olukordi, kus kohtud on kohaldanud heade kommete instituuti, kuid tulenevalt 

seadusandluse täiendamist on heade kommete instituut kaotanud oma tähtsuse. Näiteks kehtis 

Eestis kuni 31.12.2003 pankrotiseadus, mis võimaldas kehtetuks tunnistada vaid võlgniku 
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tehingud, mille alusel läks vara teisi võlausaldajaid kahjustades võlgniku omandist välja. 

Selline seaduse sõnastus ei võimaldanud tunnistada kehtetuks tehinguid, mis rikkusid teiste 

võlausaldajate huve, kuid millega vara võlgniku omandist välja ei läinud (näiteks rendi- ja 

kasutusvalduslepingud). Alates 01.01.2004 kehtiv pankrotiseadus on selle lünga kõrvaldanud 

ning võimaldab pankrotimenetluses kehtetuks tunnistada ka tehingud, mille alusel ei ole vara 

võlgniku omandist välja läinud, kuid mis kahjustavad võlausaldajate huve. Seega alates 

01.01.2004 saab seni pankrotimenetluses heade kommete vastaseks tunnistatud 

võlausaldajaid kahjustavaid tehinguid kehtetuks tunnistada pankrotiseaduse alusel 

tagasivõitmise kaudu ning puudub vajadus ja võimalus selliste tehingute heade kommetega 

vastuolus olevaks tunnistamiseks.  

 

Ühelt poolt annab selline seadusemuudatus suurema vabaduse pankrotihalduritele vara 

tagasivõitmiseks, teiselt poolt on erisätted reeglina kitsamalt kohaldatavad kui üldsätted. Kui 

tehing on heade kommetega vastuolus, siis puudub sisuliselt ajapiirang sellele asjaolule 

toetumiseks (aegub tühisest tehingust tulenev alusetu rikastumise nõue), samas kui 

eriseadustest tulenevad tehingu tühisuse või tühistamise alused on seotud lühema ajapiiriga, 

mille jooksul tuleb nõue või avaldus esitada.  

 

Eestis on Riigikohus asunud ühesele seisukohale, et kui on erisäte (tühisuse või tühistatavuse 

kohta), siis samade asjaolude tõttu heade kommetega vastuolule toetuda ei saa. Riigikohtu 

seisukoht kaitseb õiguskindlust ning tagab, et isik, kes on lasknud mööda tehingu tühistamise 

tähtaja eksimuse, pettuse, ähvarduse, vägivalla või raskete asjaolude ärakasutamise alusel, ei 

saaks sellise tähtaja möödudes enam toetuda tehingu tühisusele heade kommetega vastuolu 

tõttu. Autor on seisukohal, et erisätte olemasolul ei saa toetuda üldsättele, kuid soovitab Eesti 

seadusandjal tühistada seadusesäte, mille kohaselt on raskete asjaolude ärakasutamisel 

füüsilise isikuga sõlmitud tehing tühistatav, kuna hetkel loob sellise sätte olemasolu olukorra, 

mis on kinnistatud ka Riigikohtu praktikaga, kus liigkasuvõtmine ülikõrge intressi näol ei ole 

iseenesest heade kommete vastane ning on tühistatav vaid juhul, kui sellega kaasneb ühe 

poole ärakasutamine ning on tühistatav vaid ärakasutatud füüsilise isiku poolt. Teatud 

juhtudel, nagu ka eelmises lauses toodud näide, võib erisäte takistada üldsätte kohaldamist, 

kuigi üldsätte kohaldamine oleks õige ja õiglane. Seetõttu tuleks erisätete jõustamisel 

hinnata, et selline säte ei takistaks mingi ülema õiguspõhimõtte kohaldamist  ning teinekord 

võib olla mõistlikum mitte sätestada kitsamat erisätet, vaid jätta üldsätte sisustamine 

kohtupraktika hooleks. 
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Erinevalt on riikides reguleeritud ka heade kommetega vastuolus oleva tehingu tagasitäitmise 

ehk restitutsiooni küsimus. Rooma õiguses peeti õiglaseks, et isikul, kes on midagi üle 

andnud ebamoraalse kohustuse täitmiseks, ei oleks õigus seda tagasi nõuda. Kui 

lepingupooled mõlemad olid võrdselt süüdi, siis anti paremus sellele, kes oli raha saanud 

ning teine pool ei saanud kohtu kaudu tagasinõuet esitada. Samast lähtepositsioonist on 

restitutsiooni küsimus lahendatud ka näiteks Saksamaal, kus tagasitäitmist saab nõuda vaid 

juhul, kui teine pool ei tegutsenud heade kommete vastaselt. Sama põhimõte kehtib ka 

näiteks Itaalias ja Inglismaal ning selle eesmärgiks on mitte võimaldada seaduse ja kohtu 

kaitset isikule, kes ise on käitunud ebamoraalselt. Kuna heade kommete vastasus on 

objektiivne kategooria, siis peab isik tehingu tegemisel olema teadlik sõlmitud lepingu 

vastuolust heade kommetega ning ükski isik ei saa end sellisest objektiivsest asjaolust 

mitteteadmisega vabandada.  

 

Soomes, Hollandis ja Eesti võimaldab seadus reeglina esitada tagasinõude. Eesti seadused 

võimaldavad tehingu pooltel esitada teise poole suhtes alusetu rikastumise nõude ka juhtudel, 

kui tegu on seadusega vastuolus oleva tehinguga või tühistatava tehinguga, mistõttu oleks 

ebaõiglane mitte lubada tagasinõude esitamist tehingu alusel, mis on tühine vastuolu tõttu 

heade  kommetega. Eestis on alusetu rikastumise nõude esitamine seadusega välistatud vaid 

siis, kui täidetud on mittetäielik kohustus, kohustuse täitmise nõue on aegunud või kui tühise 

tehingu täitmisena saadu tagasinõudmine oleks vastuolus tehingu tühisust ettenägeva sättega 

või selle sätte eesmärgiga. Kuigi heade kommete vastase tehingu tühisus on ette nähtud 

seadusega, siis sellise tehingu alusel saadu tagasinõudmist ei saa autori arvates tõlgendada 

kui sätte eesmärgiga vastusolus olevat. Kuna heade kommetega vastuolu tõttu on tühised 

väga erinevad tehingud, kuid seadus näeb üheselt ette kõigi heade kommete vastaste 

tehingute tühisuse, siis on autor seisukohal, et puudub seaduslik alus eristada erinevaid heade 

kommete vastaseid tehinguid ja ühtede puhul leida, et restitutsioon on lubatud ja teiste puhul 

mitte. Kõigi heade kommete vastaste tehingute täitmisena saadu tagasinõudmise keelamine ei 

ole samuti õigustatud, kuna seadus ei näe sellist tagajärge ette ning selline ei ole ka TsÜS § 

86 mõte. Kuna puudub seaduslik alus eristada erinevaid heade kommete vastaseid tehinguid 

selle alusel, milliste puhul lubada restitutsiooni, on autor seisukohal, et tehingud, mille alusel 

saadu tagasinõudmine ei ole lubatud, peavad olema seaduses sõnaselgelt sätestatud. Kui 

seadusandja soovib sätestada mõne sisuliselt heade kommete vastase tehingu  tühisuse ja 

näha tagajärjena ette, et sellise tehingu alusel üleantut ei ole alust tagasi nõuda, siis peaks 

seadusandja sellise tehingu expressis verbis keelatuks ja tühiseks tunnistama ja nägema 

samas sättes ette ka vastava tagajärje restitutsiooni suhtes. 
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Sellele, mis muudab lepingu heade kommetega vastuolus olevaks, antakse õigussüsteemides 

erinevaid vastuseid - maades on erinev eetika ning tähtsat rolli mängivad traditsioonilised 

väärtushinnangud (eriti suhtumine lahutusse, elu ajal pärandi kohta tehtud jaotuslepingud 

jms). Ebaeetilisuse mõiste muutub ajas ning kõige enam on arvamus ilmselt muutunud 

seksuaalmoraali, perekonnasuhteid puudutavate lepingute ja avaliku sündsuse suhtes.  

 

Eelkõige heade kommetega vastuolu sisustamise erisus eri õiguskordades on tekitanud 

diskussiooni teemal, kas koostatava Euroopa tsiviilkoodeksiga saab reguleerida tehingu 

tühisuse alusena ka vastuolu heade kommetega. Kuna kõikides käsitletud riikides, kus on 

sätestatud heade kommetega vastuolus olevate tehingute tühisus, on see sätestatud vaid 

üldsättena, mitte aluste loeteluna, siis ei tohiks sellise üldsätte sisaldumine Euroopa 

tsiviilkoodeksis olla problemaatiline, eriti kui sätestatakse põhimõte, et heade kommete 

vastasuse mõiste sisustamine konkreetsetel juhtudel jääb siseriikliku kohtu ja praktika 

pädevusse, samuti peaks jääma siseriikliku õiguse otsustada, kas heade kommete vastane 

tehing on tühine või on võimalikud ka kergemad tagajärjed. 

 

Kuigi heade kommetega vastuolu on paindlik ja avarat tõlgendust võimaldav instituut, ning 

kuigi on väga erinevaid aluseid, millal tehingut võib pidada heade kommete vastaseks, on 

töös heade kommete vastasust tingivad alused grupeeritud neid aluseid ühendavate tühisust 

kaasatoovate motiivide järgi.  

 

Heade kommete vastane võib tehing olla nii tulenevalt kokkuleppe sisust, eesmärgist, mida 

tehinguga tahetakse saavutada, kui ka kaasnevate tagajärgede tõttu. Teatud tehingute liigid 

on igal juhul tühised (lubadus panna toime kuritegu) ning mõned tehingud on üldjuhul alati 

kehtivad (laenuleping) ja tühiseks muutuvad nad vaid teatud tingimustel või asjaolude 

kokkusattumisel (liigkasuvõtmine).  

 

Klassikaliselt heade kommete vastaseks on seksuaalmoraali vastased tehingud, mille alusel 

näiteks üüritakse ruume prostituutidele, samuti tehingud, mis mõjutavad abieluvabadust ja 

abielu stabiilsust nagu näiteks abielu vahendus ning muud perekonnasuhteid mõjutavad 

tehingud nagu armukesega sõlmitud lepingud suhte lõpetamisel hüvitise maksmise kohta, 

kokkulepped rasestumise vältimiseks või lapse loovutamiseks.  
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Seksuaalmoraali ja abieluvabaduse vastaste heade kommetega vastuolus olevate tehingute 

hindamine ei jõua tavaliselt kohtuniku ette, kuna selliste kokkulepete täitmisele sundimine 

toimub pigem kohtuväliselt.  

 

Heade kommete vastane ei saa olla mitte ainult leping, vaid ka ühepoolne tehing nagu 

testament. Testamendis sisalduv heade kommetega vastuolus olev tingimus muudab tühiseks 

kas kogu testamendi või vaid selle sätte, olenevalt sellest, kas sellise tingimuse tühisus 

muudab testamendi sisu oluliselt või mitte. Kui testamendis sisalduva heade kommete 

vastase tingimuse tühisus muudab kardinaalselt kogu testamendi sisu ja moonutab testaatori 

tahet, ei saa pidada õigeks testamendi muus osas kehtima jäämist ning tuleks lähtuda 

seaduses sätestatud pärimisnormidest. 

 

Eranditult peetakse heade kommete vastaseks kokkulepet panna toime kuritegu. Kokkulepe 

sekkuda kahe teise isiku vahel sõlmitud või sõlmitavasse lepingusse võib samuti olla heade 

kommete vastane ja tühine.  

 

Heade kommete vastane on liigkasuvõtmine nii ülikõrge laenuintressi, viivise kui 

üürimäärade puhul.  Kui Saksamaal on võimalik tunnistada tehing erandjuhul heade 

kommete vastaseks ja tühiseks ka siis, kui on olemas liigkasuvõtmine, kuid puudub 

sundolukord, siis Eestis on Riigikohus asunud selgelt seisukohale, et liigkasuvõtmise 

koosseisu kohaldamine on võimalik vaid siis, kui esineb ka sundolukorra ärakasutamine ning 

et sellised tehingud on tühistatavad, mitte tühised vastuolu tõttu heade kommetega. Sellise 

lähenemisega on Eestis täna valitseva kohtupraktika kohaselt võimatu tunnistada heade 

kommete vastaseks laenulepingus sätestatud intressimäära, kui isik ei ole laenu võtmisel 

olnud sundolukorras, kuna põhiseaduse kohaselt on isikul õigus oma raha vabalt kasutada ja 

laenu andmise eest intressi saada. Riigikohtu eeltoodud seisukoht kitsendab isiku võimalust 

kaitsta enda õigusi heade kommete printsiibist lähtudes, kuigi temalt nõutav intress on heade 

kommete vastaselt kõrge. Hoolimata Riigikohtu lahenditest liigkasuvõtmise küsimuses, on 

autor seisukohal, et kuna intressi puhul ei ole isikul erinevalt viivise ja leppetrahvi 

vähendamist võimaldavast regulatsioonist võimalik taotleda kohtult ebamõistlikult kõrge 

intressi alandamist, siis peab jääma võimalus tunnistada ülemääraselt kõrge intress heade 

kommete vastaseks ka juhul, kui puudub sundolukord või teise poole poolne ärakasutamine. 

Kuna ärakasutamise sätte alusel saab tehingu tühistada vaid füüsiline isik, siis jääksid 

juriidilised isikud Riigikohtu tõlgenduse kohaselt üldse seadusliku kaitseta nii ülemäärase 

intressi kui ka poole sundolukorras oleku korral. Teise lähenemisvõimaluse kohaselt võiks 
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juriidiline isik toetuda TsÜS § 86 üldsättele, kuna juriidilisele isikule TsÜS § 97 erisäte ei 

kohaldu, kuid selline tõlgendus jätab füüsilise isiku põhjendamatult halvemasse seisu. Leian, 

et erandjuhtudel peab nii füüsilisel kui juriidilisel isikul olema õigus toetuda kõrge intressi 

puhul sellise intressi heade kommete vastasusele ning tõendamiskoormis, et intress on 

mõistlik, peaks jääma võlausaldajale. 

 

Heade kommete vastasust müügitehingutes tulenevalt hinna ebaproportsionaalsusest on 

tuvastatud harvem, kuna müüki on raske kvalifitseerida sundtehinguna. Pigem võib 

müügitehingute puhul tekkida küsimus heade kommete vastasusest siis, kui üks pool on 

teinud tehingu läbi esindaja ja selle esindaja tegevus on olnud heade kommete vastane. Kuna 

alates uue TsÜS jõustumisest 1.07.2002 näeb seadus erisättena ette esindatava õiguse 

esindaja poolt tehtud esindatavat kahjustav tehing avaldusega tühistada, kui tehingu teine 

pool teadis või pidi teadma tehingu mittevastavusest esindatava huvidele, siis erisätte 

olemasolust tulenevalt on sellise tehingu headele kommetele vastavuse kontroll kaotanud 

oma tähtsuse. 

 

Heade kommetega on vastuolus ka tehingu pooleks mitteolevat võlausaldajat kahjustavad 

tehingud, samuti vastutuse ebaõiglane piiramine või välistamine. Eestis oli vähemalt uue 

pankrotiseaduse jõustumiseni valdavaks kohtupraktika, kus heade kommete vastaseks loeti 

võlausaldajat kahjustavad tehingud juhul, kui võlgnik oli tehingu tegemise ajal pankrotis või 

maksejõuetu ja sellise tehinguga kahjustati teiste võlgniku võlausaldajate huve. Pärast uue 

pankrotiseaduse jõustumist peaksid sellised tehingud kuuluma pankrotimenetluses 

tagasivõitmisele tagasivõitmise eriregulatsiooni alusel.  

 

Tehingus ühe poole vastutuse välistamine või piiramine võib samuti võlausaldajat 

kahjustada, eelkõige, kui välistatakse vastutus ja selle tagajärjeks on kolmanda isiku ees 

võlgnikuks oleva poole poolne võimatus oma kohustusi täita. Vastutuse piiramine või 

välistamine võib olla heade kommete vastane ja tühine nii lepingulistes kui lepinguvälistes 

suhetes. Õigusvastaseks kahju tekitamiseks loetakse kahju tekitamine tahtliku heade 

kommete vastase käitumisega. 

 

Head kombed on oluline kriteerium ka äriõiguses. Nii isiku ärinimi kui äritegevus peab 

vastama headele kommetele ning üheks sundlõpetamise aluseks on juriidilise isiku tegevuse 

vastuolu heade kommetega. Eestis on juriidilise isiku otsuse kui tehingu heade kommete 

vastasus tühisuse aluseks, kuid erinevalt üldisest põhimõttest, et tehing on tühine algusest 
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peale ega vaja tühisuse tunnustamist kohtu poolt, on juriidilise isiku otsus tühine tulenevalt 

vastuolust heade kommetega vaid siis, kui kohus on sellise vastuolu ja tehingu tühisuse 

otsusega tuvastanud. Selline regulatsioon on juriidilise isiku otsuste osas õigustatud 

tulenevalt juriidilise isiku otsuste käibekindluse vajadusest. 

 

Erinevates õiguskordades loetakse väga erinevaid õigusemõistmist ja kohtusüsteemi 

puudutavaid tehinguid heade kommete vastaseks. Kui USA-s ja Eestis on advokaaditasude 

määramine advokaadibüroo ja kliendi vahel otsustamisele kuuluv küsimus ning lubatud on 

nii tunnitasu, koondtasu kui edukustasu, siis Saksamaal on edukustasu ehk tasu protsendina 

võidetavast summast keelatud, kuna see võib väidetavalt seada ohtu advokaadi sõltumatuse. 

Autor on seisukohal, et kuna advokaat tegutseb ettevõtjana turumajanduse tingimustes ega 

ole teenuse osutamisel monopoolses seisundis, puudub õigustus reguleerida advokaaditasu 

või selle kujunemise aluseid seadusandlikult. Advokaaditasu puhul lähtuksin samast 

seisukohast kui müügilepingu puhul, et kuna tegu ei ole sundtehinguga, on kokkulepe tasu 

suuruses poolte kokkuleppe küsimus. Kuna tegu ei ole sundtehinguga ning kuna tasu suurus 

mingi teenuse eest ei saa olla objektiivselt heade kommete vastane, siis advokaaditasu 

suuruse puhul ei tohiks tekkida küsimust sellise tasu vastuolust heade kommetega.  

 

Erinevalt suhtutakse erinevates õiguskordades arbitraažiklauslisse. Eestis lubab seadus Eesti 

Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu kohta allutada pooltel vaidlus vahekohtule. Selline 

kokkulepe on seaduslik ning vahekohtu otsus pooltele siduv, mida kinnitab ka TsMS, mille 

kohaselt puudub üldkohtul pädevus võtta enda menetlusse hagi, milles esitatakse nõue 

tulenevalt lepingust, mis on allutatud vahekohtule. Regulatsioon, mille kohaselt vahekohtu 

alluvusse antud vaidlus ei saa kuuluda läbivaatamisele üldkorras, on mõistlik, kuna 

vahekohtualluvuse valiku eesmärgiks on saavutada lõplik lahend kiire protsessiga ja ilma 

edasikaebeõiguse võimaldamiseta. 

 

Reeglina on keelatud tehingud riigi petmiseks ja välissuhete kahjustamiseks. Eestis on 

sellised tehingud otseselt vastuolus seadusega ning heade kommete instituudi kohaldamine ei 

osutu vajalikuks.  

 

Ebaeetiliseks on läbi aja peetud ka tehinguid, mis kahjustavad avaliku teenistuse 

usaldusväärsust ja mainet. Üheski vaadeldud õiguskorras ei ole ühiskondlikult aktsepteeritud 

auastmete ja ametikohtade ost.  
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Eri aegadel erineva ulatusega on olnud heade kommete vastased ülemäärased isikuvabaduse 

ja äritegevuse piirangud, sealhulgas kauplemispiirangud, töötamispiirangud ning ainuõigust 

sätestavad tehingud.  

 

Isik võib sõlmida lepingu, millega nõustub piirama talle põhiseadusega antud põhiõigusi ja –

vabadusi (elukoha valimise vabadus, ameti ja eriala valimise vabadus, usuvabadus jne), kuid 

selline piirang ei saa olla jõustatav – see tähendab, et teise poole toetumine sellisele 

lubadusele ei ole moraali seisukohast aktsepteeritav ning sellise lubaduse täitmisele ei saa 

kohustada.  

 

Töökohapiirangute kehtivus töölepingu kehtivuse ajal ja pärast töölepingu lõppu sõltuvad 

selliste piirangute põhjendatusest ja mõistlikkusest, samuti sellest, kas isikule tasutakse 

piirangu eest hüvitist. Töökohapiirangud ja äritegevuse piirangud on mõistlikud, kui on 

olemas tööandja või omaniku huvi, kui on järgitud piirangu territoriaalset, ajalist ja sisulist 

mõistlikkust ning arvestatud on ka avaliku huvi kriteeriumiga. Viimane kriteerium tähendab, 

et kui konkreetses asukohas jätab mingi piirang elanikud ilma teenusest, mis neile vajalik on, 

siis on piirang ebamõistlik ning heade kommete vastane. 

 

Mõistlikkuse, põhjendatuse ja avaliku huvi kontrollile alluvad ka lepingud, mis sätestavad 

kauplemispiirangud ja mis reguleerivad konkurentsi. Konkurentsi käsitlevad piirangud on 

tänapäeval reeglina reguleeritud eriseadustega (Eestiski sätestab konkurentsiseadus otseselt 

kõlvatu konkurentsi mõiste ja keelu) ja seega ei teki tavaliselt selliste tehingute puhul 

vajadust heade kommete tõlgendamiseks, kuna kõlvatut konkurentsi sisaldavad tehingud on 

vastuolus seaduses sätestatud keeluga ja seetõttu tühised.  

 

Lisaks eeltoodule on erinevates ärivaldkondades välja kujunenud oma head kombed; seda nii 

kinnisvaraäris, panganduses, väärtpaberiturul, konkurentsiõiguses, reklaamiturul jne. Sageli 

on eri ärivaldkondades kohaldatavad head kombed nö seadustatud ning sätestatud selliseid 

nõudeid rikkuvate tehingute tühisus, mistõttu heade kommete kontroll üldsätte alusel ei ole 

vajalik. 

 

Seadusandluse täiustumise käigus on sätestatud paljude tehingute keelatus ja tühisus 

seaduses endas. See tähendab, et paljud tehingud, mis oleksid seadusandliku regulatsioonita 

tühised tulenevalt vastuolust heade kommetega, on tühised seaduses sätestatud keelu 
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rikkumise tõttu, mistõttu headele kommetele kui ühele tehingu tühisuse alusele toetumise 

vajadus praktikas väheneb.  

 

Töös on leidnud tuvastamist, et siiski ei ole võimalik seadustega ette näha kõiki asjaolusid, 

millistel sõlmitud tehing peaks olema tühine lähtuvalt keskmise inimese sündsustundest ja 

ühiskondlikult aktsepteeritud moraalinormidest ja sellisel juhul on vajalik üldsätte olemasolu, 

mis võimaldab tunnustada heade kommetega vastuolus oleva tehingu tühisust.  

 

Analüüsides erinevate riikide praktikat ja seisukohti selle kohta, mida eri aegadel on peetud 

heade kommete vastaseks, saab asuda seisukohale, et heade kommete sisu ei saa 

seadusandlikult reguleerida ega saa koostada heade kommete vastaste tehingute loetelusid, 

kuna see, mida peetakse heade kommete vastaseks, muutub ajas ja oleneb konkreetsest 

ajaloolisest situatsioonist. Loetelude kehtestamine takistaks heade kommete instituudi 

paindlikku sisustamist, samuti puuduks sellel mõte seetõttu, et seda loetelu tuleks pidevalt 

muuta ja täiendada. Heade kommete instituudi põhieesmärk on olla vahend täitmaks lünka 

juhtudel, kui seadusandja ei ole ausa ja õiglase isiku arvates lubamatu tehingu keeldu ja 

tühisust veel positiviseerinud.  

 

Heade kommete instituudi sisustamisel on abiks õigusteooria ja ajalooliselt välja kujunenud 

heade kommete vastaste tehingute grupid, millele vastavate asjaolude esinemisel on 

kohtunikul põhjust analüüsida, kas tegu võib olla heade kommete tõttu tühise tehinguga. 

Autor on seisukohal, et heade kommete instituut on vajalik just üldsättena, mida iga 

konkreetse õigussüsteemi kohtunik konkreetsel ajahetkel saab sisustada ja kohaldada, 

lähtudes heade kommete mõiste üldistest kriteeriumitest ja ühiskonnas prevaleeruvast 

moraalist. 
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Transactions Contrary to Good Morals as Void Transactions 

 

Summary 

 

 

Despite the prevalence in the Western world of the principle of freedom of contract, every 

legal system must reserve the right to declare a contract void if it is morally offensive, if it is 

contrary to "good morals" or "public policy". Contracts contra bonos mores were prohibited 

already in Roman law. 

 

What regards the term “good morals”, the term “public policy” is used to cover the same 

matter in common law countries as the term “good morals” in civil law countries. One can 

say that public policy in common law has similar content than good morals in civil law 

tradition. 

 

The rules which determine whether a contract is void on the grounds of good morals are very 

much the same, whether they are the product of legislation or judicial decision. The principle 

task falls to the judge who must discover have the contracting parties gone beyond the 

bounds of the permissible. 

 

In this paper the concept of good morals is first studied in the light of German, Greece, 

Swiss, Dutch, Belgian, French, Italian, Finnish, Danish, Russian, American, English, Scottish 

and Estonian legislation and court practise and later the types of cases themselves are 

analysed. 

 

In all the great European civil codes the problem of transactions that should not be valid, is 

covered by general clauses which refer to other prohibitory rules or to the concept of good 

morals. 

 

In Italy and France the concept of good morals is dealt with in connection with the doctrine 

of cause. In BGB makes offensiveness to good morals the ground of invalidity and makes no 

particular reference to the object of the contract or its legal basis. 
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Such distinctions are quite artificial. There is really no reason to say any more than that a 

contract is void if the content of a contract and the attendant circumstances, including 

motives of the parties, show that its whole character offends against proper standards.  

 

To discover what contracts are immoral in Anglo-American law one must resort to the cases.  

A contract is immoral if a reasonable man would find it scandalous for a court to uphold it. 

Basically this is the same test as the German courts express in the phrase "feeling of decency 

of the just and fair-minded man".  

 

In all the systems of the world immorality is seen as fact which invalidate contracts. For this 

reason both Anglo-American law and the Romanist system deals with the question in the law 

of contract. In Germany, Estonia and Finland, also in Switzerland and Italy, it is treated as a 

factor which nullifies other legal acts as well as contracts. 

 

Principle that transactions against good morals are void should be analysed in connection 

with other principles of civil law as well. Most obviously principle that transactions against 

good morals are prohibited is related to the principle of freedom of contract. Freedom of 

contract means that a person is absolutely free to decide whether to conclude a transaction or 

not; that person is free to choose a party to such transaction; that person is free to choose a 

form of a transaction and decide a content of a transaction. Also freedom to choose 

applicable law and court jurisdiction has been considered as elements of the principle of 

freedom of contract.  

 

Prohibition to conclude transactions contrary to good morals is in contradiction to the 

principle of freedom of contract limiting the rights of the parties to decide the content of a 

transaction. The reason of such limitation is the increase of the importance of the social 

factor and state control also in law, and the principle of good morals prevail the principle of 

freedom of contract. General understanding of a community what should be permitted is 

considered to be more important than parties’ freedom to conclude transaction on conditions 

the parties prefer if such terms are in contradiction to the understanding  of a just and fair-

minded man.  

 

The question what makes a contract immoral is one which receives different answers in the 

various systems. The emphasis differs since ethics differ from country to country and 

traditional value-judgements still play a significant role. 
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According to Article 86 of the Estonian General Part of the Civil Code Act a transaction 

which is contrary to good morals is void.  

 

In addition to transactions contrary to good morals, other grounds stipulated in Estonian 

General Part of the Civil Code Act that foresee the nullity of a transaction are: 

 

- transactions contrary to public order; 

 

- transactions contrary to a prohibition arising from law if the purpose of the prohibition is 

to render the transaction void upon violation of the prohibition, especially if it is 

provided by law that a certain legal consequence must not arise; 

 

- dispositions violating a restraint on disposition established by a court or any other 

authority or official so entitled by law. Dispositions established in an enforcement 

proceeding, for securing an action or by a trustee in bankruptcy in violation of a restraint 

on disposition specified in the preceding sentence are also void; 

 

- ostensible transactions upon which the parties have agreed that the declarations of 

intention made upon entry into the transaction do not have the legal consequences 

corresponding to the intention expressed since the parties wish to create an impression of 

the existence of a transaction, or to conceal the transaction they actually wish to enter 

into. 

 

In addition to grounds of nullity foreseen by Estonian General Part of the Civil Code Act, 

also many other legal acts set forth the nullity of specified transactions. 

 

Transactions that are void are void from the beginning and no legal rights or obligations 

proceed from such transactions. Therefore it is important to make clear distinction between 

void transactions and transactions that can be annulled by one party of a transaction. If one 

party of a transaction has been in error; has been deceit; has been unlawfully threatened or 

against whom unlawful violence has been used; whose urgent needs, dependence or other 

similar circumstances has been used to conclude an agreement stipulating extremely 

unfavourable conditions to that party, such (used) party is entitled to annul a transaction by 
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sending annulment notice to the other party of a transaction. Right to annul before-mentioned 

transactions is limited with shorter expiring date than general expiring date for transaction is.  

 

Above-mentioned annullable transactions are important to discuss because in those cases 

when the other party of a transaction is taken advantage of in a manner described above, also 

an element of contradiction against good morals exists. Leading someone into error, 

deception of other person, threat and violence against other person and taking advantage of 

other person’s urgent needs or other difficulties, are actions that are contrary to the common 

understanding of what should be permitted. But in cases described above there is no legal 

ground to consider such transactions void as transactions against good morals because in case 

of existence of a special clause, general clause can not be applied.  

 

Most disputable is the Article 97 of the General Part of the Civil Code Act, according to 

which a natural person has entered into a transaction under extremely unfavourable 

conditions, may annul the transaction if upon entry into the transaction the other party took 

advantage of the urgent needs, dependence or inexperience of the person, or other similar 

circumstances. In such case such natural person can not rely on general principle that 

transactions against good morals are void but he / she shall annul the transaction proceeding 

from the special clause. Problematic and unfair is also that mentioned legal regulation does 

not allow legal person to annul transaction if a legal person is the party who’s been taken the 

advantage of. Also too high interest rate is not considered against good morals in Estonia 

because of the above referred special clause according to which also other circumstances in 

addition to extremely unfavourable conditions should exist to annul the transaction.  

 

Often the principle of good morals has already been taken into account when a transaction is 

declared void according to special clause of law. In such cases a transaction is contrary to a 

prohibition arising from law and the necessity to rely on contradiction against good morals 

does not rise. The amount of transactions declared void by law is increasing all the time, but 

no legislator is able to make laws that cover all incidents when a transaction should be void 

because of its contradiction with good morals. People’s understanding what should be 

permitted and what should be prohibited alter from time to time and therefore such flexible 

general clause about transactions being void if they are contrary to good morals, are needed.  

 

When we speak of the nullity of contracts on the grounds of immorality, we mean that many 

contracts give rise to no claim for performance or damages. Different countries deal with the 
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restitution claim in a different manner. There are legal systems where restitution claim 

arising from transactions that are void because of immorality are not accepted at all. In some 

legal systems the distinction is made proceeding from the fact are the parties to the contract 

equally guilty or not. If parties are equally guilty, restitution claims are not permitted. And in 

some legal system restitution is permitted also if the transaction is void because of the 

immorality.  

 

In Germany and France a party of a transaction that is against good morals shall have no 

right to claim restitution (court will not accept the claim and returns it) but for example 

Estonian legislation allows parties to submit claims on the grounds of unjust enrichment also 

if the transaction is void due to contradiction with good morals.  

 

The concept of good morals is analysed also in the light of harmonised European law as one 

of the priorities of European Union. European Parliament has called to elaborate the 

harmonized European Civil Code. This harmonized law should also make certain the rules 

what is understood under the concept of good morals. Neither “Principles of European 

Contract Law” (PECL) nor UNIDROIT principles for international commercial contracts 

treat immorality.  

 

The problem is that EU harmonisation cannot be said to be “grown from” a common cultural 

and legal background. Instead the EU law has to compromise and combine different legal 

traditions and different legal principles.  

 

Proceeding from the fact that in all member states the interpretation what is contrary to good 

morals is in the hands of the judge who shall proceed from the morally accepted principles of 

his community, the general clause that transactions against good morals are prohibited can be 

added to the European Civil Code but the contradiction with good morals should be found 

out by every member state itself (i.e. the principle of subsidiarity should be applied). 

 

Transactions may be declared invalid due to contradiction with good morals in many 

different reasons. In this paper grounds of immorality are divided into classes which consist 

of grounds formed on similar motives.  
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First class consists of transactions against good morals related to sexual morality and family 

life. The binding factor of the class is jeopardising the relationship between husband and 

wife; between parent and child; and between relatives.  

 

The first class is divided into four sub-classes, first of which are transactions against sexual 

morality. 

 

Classical definition of good morals embraces transactions against sexual morality. Acts 

which are considered to be against sexual morality change from time to time. For example 

transactions with prostitutes upon which rooms or premises are rented for prostitution 

services to be rendered are void. Agreement between a prostitute and a man upon which a 

prostitution service is rendered is against good morals and considered to be void, except in 

countries where prostitution is legalised. As mentioned agreement is void, a prostitute does 

not have enforceable claim proceeding from such agreement if the man does not pay her. 

 

Second sub-class deals with transactions that affect the freedom to marry and the stability of 

marriage. For example contracts which purpose is to mediate in order to find a husband or 

wife to someone are void in England. In Estonia such agreements are not void but obligations 

proceeding from such agreements are not enforceable. Also marital property contract may be 

contrary to good morals if someone is marring the other person only with the purpose to 

obtain the title to the other party’s property.  

 

Third sub-class consists of contracts which affect the family relations, among others parents’ 

rights and obligations towards children. As the obligation to raise a child is a constitutional 

obligation of a parent, from such obligation is possible to waive only through the adaptation 

procedure. Contracts to “sell” a child, including contracts of surrogate motherhood and when 

a woman is carrying an embryo of another woman, with a purpose to give the child away 

after the child is born, are against good morals, void and enforceable. According to Estonian 

law a woman who gives birth to a child is entered as the mother into the child’s birth act, so 

any other woman can became a child’s mother only through adaptation procedure that takes 

place through court and no agreement shall give a person parent’s rights.  

 

Forth sub-class deals with transactions related to inheriting. Last will as a unilateral 

transaction should also be in accordance with good morals to be valid.  
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Separate class of transactions against good morals are promises to commit a crime or cause 

the civil wrong. Mostly cases concerning promises to commit a crime are covered with 

criminal law. 

 

Transactions contrary to the interests of creditor or debtor may be treated together because 

with such transactions a specified person is damaged – either a party of an agreement or a 

third party. Forth class is subdivided into four sub-classes.  

 

First sub-class deals with transactions stipulating extra high loan interest, extra high 

contractual penalty or penalty for late payment. Transactions setting forth enormously high 

interest were considered being against good morals also in Roman law. Estonian court 

practise has gone the opposite way saying that high interest rate itself does not constitute a 

circumstance of being against good morals because interest is a payment for using money 

and it is parties’ agreement on how high interest they agree in. Reason for that is an existence 

of a special clause that sets forth that in addition to the fact that an agreement is concluded 

under extremely unfavourable conditions to one party, to annul such agreement, the obliged 

party must have been taken advantage of his / her urgent needs, dependence or other similar 

circumstances. Because of the special clause, general clause foreseeing the invalidity of 

transactions contrary to good morals can not be applied.  

 

In case of extraordinarily high contractual penalty and penalty for late payment the law does 

foresee a possibility for an obligated party to ask the court to diminish unreasonably high 

penalty payment. In such cases there are no grounds and also no necessity to find the contract 

void because of violation of good morals. The invalidity of the contract should be 

exceptional consequence in case no other and less harsh legal measure is applicable.  

 

Second sub-class deals with contracts of lesion. Circumstances of lesion exist if the price of 

the object of the purchase agreement is too high or too low. Transaction may be considered 

being against good morals for example if the agreement is concluded upon the power of 

attorney on seller’s side by the representative who sells the object on conditions unfavorable 

to the seller and the buyer knows it (especially when the representative of the seller and the 

buyer are the same person or when they are related). According to Estonian legislation upon 

circumstances described above the represented person has the right to annul such transaction, 

so there are no more grounds to refer to general clause of immorality as there is special 

clause permitting to annul the transaction. 
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Transactions damaging the interests of a third persons are for example transactions made by 

the person who is insolvent if such transaction damages the interests of his other creditors. 

Such transactions form the third sub-class of transactions contrary to the interest of the 

creditor or the debtor. Since 1 January 2004 new bankruptcy law sets forth amended grounds 

for recovery in bankruptcy proceedings that should cover all transactions which are 

considered to harm other creditors of the debtor in bankruptcy proceedings. If there is a 

special clause then general clause of invalidity of immoral transactions is not applicable. 

Transactions harming the other creditors in case there is no pending bankruptcy proceeding 

in respect to the debtor may still be found to be contrary to good morals.  

 

Forth sub-class deals with transactions that damage party of an agreement or third persons 

because of containing terms releasing person from a liability or restricting liability in the case 

of intentional infringement. 

 

The foundation agreement or decision of a legal person shall also be in accordance with good 

morals. Decisions of an organ of a legal person are considered to be transactions. Therefore 

decisions of an organ of a legal person should be made according to good morals. Estonian 

law sets forth that in case a decision of an organ of a legal person is against good morals, the 

invalidity of such transaction shall be declared by the court. Such regulation differs from the 

general principle that transactions against good morals are void from the beginning and that 

such invalidity does not need to be recognised by the court. The law also foresees shortened 

expiry date for annulling the decision of an organ of a legal person on grounds of immorality. 

Estonian State Court has given an example stating that a decision of a general meeting 

according to which a dividend is shared once in ten years may be against good morals 

because so long term is not in the interest of the shareholders and in such case dividend loses 

its meaning foreseen by law.  

 

A separate class consists of transactions damaging the state, among others foreign affairs, 

reliability of public services, and reputation of administration of justice and court system. 

This class is divided into four sub-classes in the paper.  

 

First sub-class deals with transactions harming the reputation of administration of justice and 

court system. Disputable cases are attorney’s fees. In Germany it is considered to be against 

good morals to relate the attorney’s fee to a profit receivable. At the same time such 
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agreement is acceptable and valid in USA and Estonia. If German notion is that an attorney 

should rise above the interest of the parties and to protect objective law, then in USA and in 

Estonia the judge has to proceed from the objective point of view and objective law, the 

attorneys shall represent their clients’ interests. In Estonia hourly rate, fixed amount as a 

payment and payment related to the profit receivable are all permitted. 

 

Second sub-class consists of transactions excluding the jurisdiction of court. In many 

commercial agreements parties agree to solve disagreements in the court of arbitration. In 

England arbitration clause is valid but in case one of the party’s turn to the general court, 

such party is only obliged to pay contractual penalty but the general court has the 

competence to hear the case. In Estonia general courts does not have jurisdiction and 

competence to hear the case in case parties have subordinated the settlement of a 

disagreement to the court of arbitration.  In case one of the parties files a claim proceeding 

from the agreement subordinated to the arbitration into the general court, the general court is 

obliged to dismiss the case. 

 

Third sub-class deals with transactions concluded with a purpose to deceit a state and harm 

foreign relations of the state. Such transactions are usually covered by criminal law and 

institute of good morals is not applicable.  

 

Forth sub-class consists of transactions according to which an office or a rank is sold for the 

money. Such transactions are considered to be contrary to good morals and void because they 

harm the trustworthiness of public service.  

 

Transactions restricting personal and economic freedom form a sixth class of transactions 

contrary to good morals. This class is divided into two sub-classes. 

 

First sub-class deals with transactions limiting the personal freedom of a person set forth 

already in constitution. A person may set himself restrictions but such promises are usually 

not enforceable and other party of an agreement can not rely on a promise that restricts a 

personal freedom of a person unreasonably. For example a promise not to change a residence 

or work place to receive a loan is considered to be against good morals as restricting personal 

freedom. Promise not to marry or change the religion to receive something is also contrary to 

good morals.  

 

 

 



  
    
 
  

                                                 
 
 
                                                                                                                                                   149 
 
 
 
Restrictions can also be found in employment agreements and enterprise purchase 

agreements setting forth restrictions to employees and buyers. Restrictions in employment 

contracts may also be connected to restrictions of personal freedom like restrictions to choose 

a profession, to choose a residence etc.   

 

Restrictions in employment contracts and enterprise purchase agreements are valid if they are 

reasonable. The criteria of what is reasonable is connected to the direct interest of an 

employer or seller; territory and time factor; and public interest. If employer’s or seller’s 

interest to set forth restrictions is reasonable, if the territory and time limit of such restriction 

is reasonable and if the restriction does not infringe public interest, the transaction is not 

contrary to good morals. 

 

Last class of immoral transactions analysed in this paper are transactions related to restrictive 

trading and other similar agreements; exclusive dealing and various business areas. The 

seventh class is divided into three sub-classes. 

 

First sub-class deals with transactions that are setting forth restrictions in trading, especially 

agreements between professional sellers and service providers. In common law such 

agreement may be annulled if it is contrary to public interest, for example an agreement 

between employers not to employ each others employees. Such agreement was considered to 

be against good morals because it limited unreasonably the possibilities of employees to find 

job.  

 

Second sub-class consists of transactions related to sole right to sell to the specified buyer or 

buy from a specified seller. Agreements setting forth sole right, exclusive supply etc are 

usually valid, but if the restriction is affecting also other persons or the whole community, 

they may be void. Such transactions are mostly already covered by the regulation of 

competition law and no need for application of general clause of immorality is needed.  

 

Third sub-class deals with obligation to follow good morals in different business activities. 

Reference to good business practice, good morals in securities market and real estate market 

and advertising is made in this paper.  
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For conclusion must be said that ideas of what is unethical alter in the course of time: 

behaviour which seemed offensive yesterday can be found morally acceptable today, and 

vice versa.  

 

That is why the legislator will never be able to stipulate all prohibited behaviour in legal acts 

and that is the reason why general clause setting forth that transactions contrary to good 

moral are void, are always needed for the just administration of justice. For the reason to 

guarantee flexibility of the institute of good morals, no list of grounds can be composed and 

the decision shall be made in accordance of the understanding of a just and fair-minded man 

of an era and community in question.  
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