
Advokaadieksami näidiskaasused 
 

1 

 

 
 

 

Kaasus 1. 

Pank sõlmis A-ga 10.05.2011 laenulepingu 70 000 eurot korteriomandi ostmiseks. Pank nõudis A-lt 

laenu andmisel lisatagatist. B on A pikaajaline tuttav ning nende vahel on usalduslik suhe, mistõttu 

palus A, et B annaks pangalaenule tagatise. Poolte kokkuleppe kohaselt pidi B selleks minema 

notaribüroosse ja allkirjastama lepingu. 10.05.2011 seati A laenu tagamiseks Panga kasuks hüpoteek 

B korteriomandile. A pidi igakuiselt maksma maksegraafiku alusel Pangale 300 eurot. A kohustust 

nõuetekohaselt ei täitnud. Pank teavitas B-d, et A ei ole kohustusi nõuetekohaselt täitnud ning kui 

täiendava tähtaja jooksul võlgnevust ei tasuta, ütleb Pank laenuleping ennetähtaegselt üles. Pank 

teavitas B-d 13.04.2012 teatisega laenulepingust tulenevate täitmata kohustuste suurusest 1500 eurot 

ning laenulepingu ennetähtaegsest lõpetamisest. Pank esitas 18.05.2012 kohtutäiturile avalduse 

täitemenetluse algatamiseks ja sissenõude pööramiseks B korteriomandile. B kinnisasi arestiti ja 

korteriomand müüdi täitemenetluses enampakkumisel 08.10.2012 hinnaga 30 000 eurot. Kohtutäitur 

kandis selle summa Pangale üle. B kandis täitemenetluses täitekulusid 500 eurot ning seoses korteri 

vabastamisega täiendavaid kulusid 1 000 eurot. B soovib A-lt välja nõuda 31 500 eurot.  

 

1) Kvalifitseerida pooltevaheline õigussuhe ja käsitleda vaidluse eset: milliseid nõudeid ja 

millisel õiguslikul alusel saab B esitada A vastu? 

2) Kas hagi kuulub rahuldamisele: käsitleda nõude eeldusi ja menetlusosaliste 

tõendamiskoormuse jagunemist? 

3) Käsitleda nõuete aegumistähtaega ja selle algust? 

 

Näidislahendus 

1. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 349 lg 3 järgi kui võla on tasunud hüpoteegiga koormatud kinnisasja 

omanik, kes ei ole võlgnik, läheb nõue rahuldatud ulatuses talle üle. Sellisel juhul kohaldatakse 

käenduse kohta käivaid sätteid. AÕS § 349 lg 3 on samuti kohaldatav olukorras, kus nõude täitmiseks 

müüakse täitemenetluses nõuet tagava hüpoteegiga koormatud kinnisasi, mille omanik ei ole võlgnik 

(vt Riigikohtu lahend nr 3-2-1-153-10, p 10). Võlaõigusseaduse (VÕS) § 173 lg 3 p 1 kohaselt nõue 

läheb seaduse alusel üle isikule, kelle vara müüakse täitemenetluses võlgniku vastu suunatud nõude 

täitmiseks. Tegemist on seadusjärgse nõude üleminekuga VÕS § 173 lg 1 mõttes. Kuna panga nõue 

rahuldati B korteriomandi müügist saadud raha arvel, läks panga nõue A vastu AÕS § 349 lg 3 

esimese lause ja VÕS § 173 lg 3 p 1 järgi rahuldatud osas, s.o 30 000 eurot, B-le üle.  

 

A soov, et B tagaks laenu oma korteriomandiga ning B nõustumine sellega viitab pooltevahelisele 

kokkuleppele, mille sisuks oli tagatise andmisest tulenevate õiguste ja kohustuste määramine. 

Tegemist on käsunduslepinguga VÕS § 619 mõttes, mille alusel kohustus B pantima oma vara A võla 

tagamiseks.  

 

2. 1 500 eurot kui täitemenetluses B poolt kantud kulud, võivad olla: VÕS § 628 lg 2 esimese lause 

järgi kulud käsundi täitmiseks; või kahju ja kvalifitseeritav käsunduslepingu täitmisest tekkinud kahju 
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hüvitamise nõudena, mis on hüvitatav VÕS § 628 lg 5 silmas peetud kahju hüvitamise erikoosseisu 

järgi, mille elementideks on kahju seos käsundi täitmisega ning kahju tulenemine sellise käsundi 

täitmisega tavaliselt seotud ohust. Hüvitatava kahju suurus on ka erikoosseisu puhul määratav VÕS § 

127 jj alusel. Nõude eelduseks on, et: pooltevahelise kokkuleppe eesmärgiks on B-le tekkinud kahju 

ärahoidmine (VÕS § 127 lg 2) ning tekkinud kahju oli B-le ettenähtav (VÕS § 127 lg 3). Kuna B 

esitatud nõue mahub VÕS § 628 lg 5 sätestatud erikoosseisu alla, puudub vajadus hinnata B nõuet 

lepingurikkumisest tuleneva kahju hüvitamise üldkoosseisu järgi (VÕS § 101 lg 1 p 3 ja VÕS § 115). 

Kahju hüvitamise välistab VÕS § 103 asjaolu – kostja tõendada.  

 

3. Aegumine: Kulutused/kahju, e poolte sisesuhe (käsunduslepingust tulenevad nõuded) – VÕS § 82 

lg 3, lg 7, TsÜS § 147 lg 1, § 146 lg 1 järgi kolm aastat. B-le üle läinud tagasinõue 30 000 eurot – 

täitemenetluse seadustiku (TMS) § 2 lg 1 p 19, hõlmatud on ka tagatiskokkulepe ning hüpoteegi alusel 

toimuv täitemenetlus ei ole nõudest sõltumatu. TsÜS § 157 lg 1, 2 järgi on nõude aegumistähtaeg 10 

aastat nõude sissenõutavaks muutumisest.  

 

 

Kaasus 2. 

Hagi on maakohtu menetluses. Kostja esitas maakohtule e-posti vahendusel taotluse, milles palus 

pikendada hagile vastamise tähtaega 10 päeva võrra, so kuni 07.10.2012. 14.10.2012 saatis 

maakohus kostjale e-kirja, milles märkis, et kostja ei ole kohtule esitanud vastust tema taotletud 

tähtpäevaks. Kohus palus kostjal 20.10.2012 teatada, kas ta on hagile vastuse esitamisest loobunud, 

mistõttu võib kohus hagi rahuldada tagaseljaotsusega. Maakohus palus kostjal kinnitada e-kirja 

kättesaamist. Kostja e-kirja kättesaamist ei kinnitanud. Maakohus tegi asjas tagaseljaotsuse. Kostja 

esitas maakohtule kaja menetluse taastamiseks. Kajas esitatud asjaolude kohaselt oli kostja esitanud 

maakohtule taotluse pikendada hagile vastamise tähtaega. Kuna kohus kostja taotlusele ei vastanud, 

jäi ta ootama kohtu korraldust selle kohta, mis kuupäevaks tuleb vastus esitada. Seetõttu tuleb 

menetlus taastada. Kajale on lisatud vastus hagile, mille kohaselt kostja ei tunnista hagiavaldust, sest 

ta ei ole hagejale võlgu.  

 

1) Kas tagaseljaotsuse tegemise eeldused olid täidetud?  

2) Kas kaja kuulub rahuldamisele? Õiguslik analüüs.  

 

Näidislahendus  

Tagaseljaotsuse tegemise eeldused ei olnud täidetud. Kaja kuulub rahuldamisele ja menetlus tuleb 

taastada.  

 

Tuleb järeldada, et 14.10.2012 e-kirjaga on kohus pikendanud hagile vastamiseks antud tähtaega 

(TsMS § 64 lg 1). Riigikohus on rõhutanud seisukohta, et tsiviilkohtumenetluse seadustik ei võimalda 

menetluslikke otsuseid teha kirjaga. Maakohtu e-kiri, millega pikendati hagile vastamise tähtaega, on 

käsitatav määrusena TsMS § 463 lg 1 järgi, sest sellega lahendati menetlusosalise taotlus. 
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TsMS § 306 lg 5, § 466 lg 1 ega § 64 ei reguleeri, kas hagile vastamiseks antud tähtaja pikendamise 

määrus tuleb menetlusosalisele kätte toimetada. Kooskõlas § 2, § 5 lg 2 ja § 306 lg 1, 5 tuleb selline 

määrus kätte toimetada, sest vastasel korral võib täitmata jääda menetlustähtaja pikendamise 

eesmärk, et võimaldada menetlusosalisel esitada oma seisukohad. Seega ei olnud tagaseljaotsuse 

tegemise eeldused täidetud, mistõttu maakohus ei võinud tagaseljaotsust teha. Vt Riigikohtu lahend nr 

3-2-1-145-11. 

 


