
Kas Eesti tsiviilõ igus õn õmaks võ tnud karistusliku 
kahjuhu vitamise kõntseptsiõõni? Analu u s teõõrias 

kui ka praktikas. 

Sven Anton 

Sissejuhatus 

Tänapäeva postmodernistliku ühiskonna taotluste eestvedamisel saavad üha enam tähelepanu 

pehmemad väärtused nagu vaimne heaolu, õnn ja rahu. Juba ammu enne kooseluseadust oli 

meelierutavaks teemaks mittevaralise kahju hüvitamine ja selle ulatus. Palju on küsitud, kas 

eesti post-sovetlik kultuuriruum ja arenev majanduskultuur on valmis vastu võtma läänelikud 

standardid mittevaralise kahju hüvitamisel. 

Johtuvalt ühiskonnas tekkinud arutelust jõustusidki 31. detsembril 2010. a võlaõigusseaduses 

(VÕS) olulised muudatused seoses mittevaralise kahju hüvitamisega. Kergendati oluliselt 

tõendamiskoormist ning jõustusid ka kaks uut lõiget - VÕS § 134 lg 5 ja lg 6 - ,millega anti 

täiendavad suunised mittevaralise kahju hindamisel. Need normid on oma iseloomult küllaltki 

sarnased karistusliku kahjuhüvitamise kontseptsioonile. 

Kuigi seaduseelnõu seletuskirjas1on eraldi rõhutatud, et uute lõigete näol pole tegemist 

common law’liku karistusliku kahjuhüvitisega, vaid pelgalt kahju hüvitamise preventiivse 

eesmärgi rõhutamisega, ei ole selline paarilauseline põhjendus õigusteoreetikutele veenev.2 

Seetõttu on õigusselguse huvides3 vaja jõuda ühisele arusaamisele, kas eesti 

tsiviilõigussüsteem on sisuliselt omaks võtnud karistusliku kahjuhüvitamise kontseptsiooni. 

Üksnes normiteoreetiline analüüs ei saa aga olla piisav. Seetõttu  on analüüsitud nimetatud 

kahte lõiget ka nende 5-aastase praktika kontekstis. 

Mis on karistuslik kahjuhüvitis? 

Karistusliku kahjuhüvitise eesmärgiks ei ole ainult kahju kompenseerimine, vaid karistada 

kahju tekitajat.4 Nõnda kaitseb karistuslik kahjuhüvitis õiguskorda, täites preventiivseid 

eesmärke sarnaselt karistusõigusega. Näiteks võtab karistuslik kahjuhüvitis arvesse vajadust 

mõjutada kahju tekitajat kui ka teisi isikuid kahju tekitamisest hoiduma, arvestades sealjuures 

                                                 
1 Ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse 

muutmise seaduse eelnõu seletuskiri; punkti 4.1; lk 27;  
2 Lahe, J; Punitive Damages in Estonian Tort Law?; JETL3/ 2011 
3 Karistusliku kahjuhüvitamise kooskõla põhiseadusega on problemaatiline. Vt Lahe artikkel lk 11-13 
4 Sein, K; Kas Eesti õiguses tuleks lubada karistuslikke kahjuhüvitisi?; Juridica II, 2008; lk 93 



kahju tekitaja varalist seisundit ja süüd.5 Selline kontseptsioon on hirmuäratavalt sarnane 

karistusseadustiku § 566, mille järgi on karistuse mõistmise aluseks isiku süü, arvestades 

sealjuures eri- ja üldpreventsiooniliste eesmärkidega. 

Oluline on rõhutada, et tegelikult on igasugune õiguskaitsevahend sekundaarnormina 

(normitehniliselt sanktsioonina) preventiivseid eesmärke teeniv.7 Samamoodi tunnustatakse 

deliktiõiguses ka süü erinevaid vorme – seda küll ainult vastutuse, mitte kahju hüvitamise 

ulatuse määramisel. Seega on väide, et karistuslik kahjuhüvitis täidab karistusõiguslikke 

eesmärke ja hägustab nõnda piiri kahe õigusvaldkonna vahel, pisut ennatlik ja 

argumenteerimata. 

Karistusliku kahjuhüvitise olemus tuleb enim ilmsiks Mandri-Euroopale omase 

kahjuhüvitamise põhimõtte restitutio ad integrum taustal. Kui restitutio põhimõte seab kahju 

hüvitamise eesmärgiks üksnes kahju tekkimisele eelnenud olukorra taastamise,8 siis 

karistuslik kahjuhüvitis rõhutab sellele lisaks ka preventiivseid eesmärke täiendavalt. 

Põhimõtteliselt on karistuslik kahjuhüvitis täiendav kahju hüvitamise liik kompenseeriva 

kahjuhüvitise kõrval. 

Kas Eesti tsiviilõigus on omaks võtnud karistusliku kahjuhüvitamise kontseptsiooni? 

Võlaõigusseaduse 31. detsembri 2010. a redaktsioonis  jõustunud § 134 lg 5 lubab 

mittevaralise kahju hüvitamisel arvestada kahju tekitaja käitumist ja suhtumist kahjustatud 

isikusse pärast rikkumist. Sarnaselt hinnatakse isiku süüd ka sanktsiooniõiguses karistuse 

määramisel9. Seega annab juba ainuüksi lg 5 alust spekuleerida karistusliku kahjuhüvitamise 

omaksvõtust. 

VÕS § 134 lg 6 lubab nimetatud deliktide korral lisaks lõikes 5 nimetatule arvestada vajadust 

mõjutada kahju tekitajat hoiduma edasisest kahju tekitamisest, võttes arvesse ka kahju tekitaja 

varalist seisundit. Seega on peaaegu sõna-selgelt rõhutatud eripreventiivsete eesmärkide 

täitmise vajadust, astudes üle restitutio ad integrum piiridest – kahju kannatanu vaimsed 

kannatused ei saa olla sõltuvuses kahju tekitaja varalisest seisust. 

                                                 
5 Hirvoja, M; Tõrjuv kahjuhüvitis Eesti ja Saksa võlaõiguses mittevaralise kahju hüvitamisel ning selle seos 

karistusliku kahjuhüvitise konseptsiooniga; Juridica I/ 2011; lk 48 
6 Karistusseadustik – RT I 2001, 61, 364...RT I, 17.12.2015, 9 
7 Sarnast seisukohta on selgitanud ka seadusandja seaduseelnõu (vt viide 1) seletuskirja leheküljel 26 ja 

Riigikohus oma 26. juuni 2013. a lahendi 3-2-1-18-13 punktis 29. 
8 Eesti tsiviilõiguses on see sõnastatud VÕS § 127 lg 1 kehtivas redaktsioonis. 
9 Vt võrdluseks RKKK 3-1-1-76-12 p 7: „... Lisaks kuriteo koosseisuga hõlmatud asjaoludele peab kohus süü 

suuruse hindamisel arvestama isiku käitumisega vahetult enne ja pärast kuriteo toimepanemist..., kuna ka see 

näitab süüdistatava suhtumist kaitstavasse õigushüvesse. 



Seadusandja on oma seisukohta põhjendanud, väites ei nimetatud muudatustega ei tekitada 

uut kahju hüvitamise liiki, vaid rõhutatakse kahju hüvitamise preventiivset eesmärki.10 

Näiteks on on lõike 6 õigustamisel välja toodud, et kui väljamõistetav mittevaralise kahju 

hüvitis ei ole kahju tekitajale tuntav, ei rakendu kahju hüvitamise preventiivne eesmärk.  

Küsimus tekib, aga milline on üldse kahju hüvitamise preventiivne eesmärk. Kui kahju 

hüvitamise eripreventiivseks eesmärgiks on sarnaselt karistusõigusele ka hirmutamine ja 

üldpreventiivseks eesmärgiks on ühiskonnale, sh kannatanule rahulolu pakkumine11, puudub 

meil põhimõtteliselt võimalus eristada karistusõiguslikke sanktsioone kahju hüvitamisest 

preventiivsete eesmärkide näitel. Seega jäävad tsiviilõigust ja karistusõigust eristama 

sanktsioonide materiaalne erinevus, mitte aga erinevad eesmärgid (normitehniliselt vaadates 

on tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid samamoodi sanktsioonid nagu karistusõiguses 

ettenähtud karistused). 

Seadusandja on märkinud ka, et karistusliku kahjuhüvitisega oleks tegu siis, kui hüvitis 

mõistetakse välja kahju eest juhuks, mis võib tekkida alles tulevikus, kuid selle saabumine ei 

ole kindel. Seega võidakse karistusliku kahjuhüvitise korral hüvitis välja mõista ka kahju 

hüvitamise aluse puudumise korral. Sellise väite kinnituseks pole toodud aga ühtegi viidet. Ka 

õiguskirjanduses ei ole mainitud olukordi, kus kahjuhüvitis määrataks tulevikus tekkiva 

võimaliku kahju tarbeks.12 Samuti ei leidnud karistusliku kahjuhüvitise case law’d uurides 

ühtegi kaasust, mis seda väidet kinnitaks. Seega jääb seadusandja selline väide pelgalt 

paljasõnaliseks. 

Võrreldes seadusandja õigustusi uute normide vastuvõtmisel eelmise peatüki karistusliku 

kahjuhüvitise käsitlusega, puudub neis peaaegu igasugune erinevus. Seadusandja väide, et 

tegemist on üksnes kahju hüvitamise preventiivse eesmärgi rõhutamisega ei ole veenev, 

kuivõrd seadusandja taotleb kahju hüvitamisega karistusõigusele omaseid preventiivseid 

eesmärke - kui preventiivsed eesmärgid lubavad ulatuslikumat kahju hüvitamist, kui seda on 

pelgalt kahju kompenseerimine, tuleb preventiivse eesmärgina jaatada juba ka hirmutamise 

funktsiooni. 

                                                 
10 Seaduseelnõu seletuskiri 4.1 – Konkreetne arutelu oli VÕS § 127 lg 1 sõnastuse muutmise kohta. 

Põhimõtteliselt taheti preventiivsete eesmärkide arvestamine viia kahju hüvitamise üldpõhimõtteks. Muudatusest 

aga loobuti (loe 656 SE II seletuskiri) ja nimetatud põhimõte jäi pidama üksnes mittevaralise kahju hüvitamisel. 
11 vt ka seaduseelnu seletuskirja punkti 4,1, kus arutatakse kahju hüvitamise eesmärginda rahulolu (nn 

Genungtuung) pakkumist kannatanule. 
12 Koziol, H, Wilcox, V eds; Punitive Damages: common Law and Civil Law percpectives; lk 169-173 – 

räägitakse karistusliku  kahju hüvitamise eesmärgist seoses raskesti tõendatavate kahjudega nagu valu ja 

kannatus. Seega on ameerikas kasutatud karistuslikku kahjuhüvitist ka eesmärgiga leevendada kannatanu 

mittevaralist kahju. Selline argumentatsioon ei lükka ümber, vaid pigemini just õigustab seisukohta, et ka eesti 

tsiviilõigus on karistusliku kahjuhüvitise sisuliselt omaks võtnud. 



Samasugust seisukohta on jaganud ka Janno Lahe enda artiklis „Punitive Damages in 

Estonian Tort Law?“13. Ka Lahe kritiseerib oma artiklis seadusandja õigustusi lõigete 5 ja 6 

vastuvõtmisel, väites, et seadusandja on tegelikkuses tutvustanud  täiesti uut põhimõtet 

kahjuhüvitamisel. Erinevalt seletuskirjast selgub artiklis analüüsi tulemusena, et preventiivne 

eesmärk sellisel kujul ei ole iseloomulik nii Eesti kui ka Euroopa deliktiõiguse varasemale 

kaasaegsele praktikale.14 Samuti puudus reaalne vajadus nimetatud lõigete vastuvõtmiseks 

põhiõiguste kaitse ettekäändel15, kuna sama tõhus õiguskaitse oli tegelikkuses olemas.16 Seega 

on Lahe kokkuvõtvalt seisukohal, et VÕS § 134 lg 6 näitel on karistuslik kahjuhüvitis läbi 

tagaukse sisenenud eesti tsiviilõigussüsteemi.17 

Kokkuvõtvalt on pooltargumendid oluliselt tugevamad kui vastuargumendid ja asun 

seisukohale, et eesti tsiviilõigus ongi sisuliselt omaks võtnud karistusliku kahjuhüvitise 

kontseptsiooni. Siiski ei saa lähtuda ainult õigusdogmaatilisest seisukohast, sest karistuslik 

kahjuhüvitis kujuneb tegelikkuses välja alles kohtupraktikas.18 Seega tuleb analüüsida 

nimetatud muudatusi nende kehtivuse aja jooksul ka kohtupraktikas. 

Karistuslik kahjuhüvitis Eesti kohtupraktikas 

Karistusliku kahjuhüvitise mõttes on teed rajavaks lahendiks Riigikohtu Tsiviilkolleegiumi 

lahend 3-2-1-18-1319. Kohus põhimõtteliselt jaatab kogu eelnevat arutelu, rõhutades siiski, et 

VÕS § 134 lg 5 ja lg 6 järgi ei mõisteta hüvitist eraldi summadena, vaid kogu mittevaraline 

kahju mõistetakse ühtse summana.20 Seega on ka kohtupraktika jäänud sarnasele seisukohale 

seadusandjaga, olles seisukohal, et lõigete 5 ja 6 eesmärgiks on kahju hüvitamise ulatuse 

täiendamine, mitte aga uue kahju hüvitamise liigi tutvustamine. 

Seega on kohus sisuliselt tunnustanud karistusliku kahjuhüvitamise kontseptsiooni tema 

omapärasel kujul eesti tsiviilõiguses. Seda kinnitab ka lahendi punkt 28, kus moraalse kahjuna 

on kirjeldatud ühiskonna hukkamõistu. Taoline lähtepunkt on olemuslikult väga sarnane 

sanktsiooniõigusliku üldpreventiivse eesmärgiga. 

                                                 
13 Lahe, J; Punitive Damages in Estonian Tort Law?; JETL3/ 2011 
14 ibid lk 8 ja 10 
15 Seaduseelnõu eletuskiri 4.1 
16 Lahe, J; Punitive Damages in Estonian Tort Law?; JETL3/ 2011; lk 11 
17 ibid lk 14 
18 ibid lk 14 – ka Janno Lahe leiab oma artiklis, et karistusliku kahjuhüvitise olemus ei ole niivõrd seadusandja 

kuivõrd kohtupraktika kujundada. 
19 RKTK 26. juuni 2013. a lahend nr 3-2-1-18-13 
20 ibid p 27 



Ka moraalse kahju hüvitise suuruse hindamine on hirmuäratavalt sarnane karistuse mõistmisel 

süü hindamisele sanktsiooniõiguses21. Seega on kohus üldjoontes kinnitanud karistusliku 

kahjuhüvitise kontseptsiooni omaksvõttu mittevaralise kahjuhüvitamise varjus. Kuigi kohus ei 

too lõigete 5 ja 6 järgi eraldi arvutusi välja, ei ole ju sisuliselt vahet, kas kohus liidab lõigete 5 

ja 6 järgi hinnatavad asjaolud põhjenduses varjatult või otsuse resolutsioonis nähtavalt. 

Hinnates lahendi järgset madalama astme kohtupraktikat22, peab mainima, et peaaegu 

eranditult viidatakse lahendile 3-2-1-18-13. Hinnatud lahendid ei tulenenud põhimõttelist 

seaduspära mittevaralise kahju mõistmisel lõigete 5 ja 6 järgi. Pigemini hakkas silma, et 

kohtutel on soodumus TsMS § 366 järgi esitatud õiglase hüvitise taotlusel välja mõista 

väiksemad hüvitised, kui olukordades, kus mittevaralise kahju hüvitamise nõue on esitatud 

summa.23 Nt lahendites 3-11-125924 ja 2-13-56077 mõistis kohus hüvitiseks 500 eurot, kuid 

peaaegu sarnase intensiivsusega rikkumise puhul lahendis 2-13-25867 mõistis kohus 

hüvitiseks 5 000 eurot. Kui esimestes lahendites esitati nõue TsMS § 366 järgi, siis viimases 

lahendis esitati kahju hüvitamise nõue summana 25 000 eurot. 

Seega saame kokkuvõtvalt järeldada ainult, et kuigi kohtupraktika on seadusandja suunised ja 

karistusliku kahjuhüvitise kontseptsiooni sisuliselt omaks võtnud, jääb lõplik hüvitise suurus 

sõltuma siiski suuresti kohtu diskretsioonist ja menetluslikest omapäradest mittevaralise kahju 

hüvitamisel. 

Kokkuvõte 

Eesti tsiviilõiguses on sisuliselt omaks võetud karistusliku kahjuhüvitamise kontseptsioon. 

Seda kinnitab nii võrdlev analüüs common law riikide kui ka karistusõigusega. Kuigi 

kohtupraktika on sama kontseptsiooni sisuliselt kinnitanud, ei ole kujunenud välja 

analüüsitavat praktikat VÕS § 134 lg 5 ja 6 kohaldamisel. Seetõttu saamegi rääkida, et Eesti 

tsiviilõigus on on omaks võtnud karistusliku kahjuhüvitise teoorias, kuid seisukoht praktikas 

on alles kujunemas. 

 

 

                                                 
21 Võrdle lahendi 3-2-1-18-13 punkti 28 viimast lõiku RKKK 3-1-1-76-12 p 7 (essee 9 viide) 
22 Analüüsitud on lahendeid 2-11-25924/53, 2-13-25867/39, 2-13-56077/24, 2-13-43276/13, 2-12-35505/20, 2-13-

29353/10. 
23 Kusjuures TsMS § 366 järgi mõistetud hüvitise peale edasikaebamise õigus oli just probleem, mis põhjustas 

hulgaliselt eriarvamusi lahendis 3-2-1-18-13. 

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=121150956
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=132793935
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=134301578
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=120317373
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=118686683
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=118468396
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=118468396

