
TEHINGU MÕISTE 

 

Kinnisvaratehingute all mõistetakse tavaliselt korterite, majade ja maade ostmist-müümist või 

üürileandmist. Tavalise inimese jaoks on kinnisvaratehingud seotud enamasti kas uue kodu 

soetamisega või elamistingimuste laiendamisega, mille käigus eelmine eluase müüakse.  

Kinnisvara ostuotsus tehakse üldjuhul läbimõeldult ja kaalutletult ning tehingu tegemiseks 

varutakse aega. Korteri müügitehingu sõlmimisel lepitakse kokku müügitingimustes, millest 

tulenevad poolte õigused ja kohustused. Õigusega saada korteriomanikuks, tekib ostjal 

kohustus tasuda müügihind.  Müüjal on õigus nõuda ostjalt müügihinna õigeaegset tasumist, 

samas on tal kohustus korter vabastada ja see ostjale üle anda. 

Tehinguid tehes lepitakse kokku, millised saavad olema poolte õigused ja kohustused. 

Kokkuleppeid saab sõlmida selliselt, et need oleksid kooskõlas seadusega. Lepingupooled ei 

saa võtta neid kohustusi, mis on seadusega vastuolus. Lepingusse ei pea kirja panema õiguseid 

ja kohustusi, kui need on seaduses sätestatud.  

Seega on tehing tähtsaim õiguste ja kohustuste tekkimise alus. Kokkulepet sõlmides määravad 

osapooled ise, millised saavad olema nende õigused ja kohustused. Näiteks üürilepingut 

sõlmides lepivad pooled kokku üüri suuruses, selle tasumise korras, ruumide üleandmises, 

lepingu tähtajas jms.  
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Kuid  lisaks poolte omavahelisele kokkuleppele võivad neile õigused ja kohustused tekkida ka 

seadusest tulenevalt. Näiteks lepingu rikkumise korral on seadusega sätestatud pretensioonide  

esitamise kord ja tähtajad, mida lepingupooled peavad järgima sõltumata sellest, kas nad on 

selles varem kokku leppinud või mitte. Seega võivad  õiguste ja kohustuste aluseks olla ka 

muud õiguspärased teod, mis ei ole tehingud. Nende õigustoimingute puhul ei teki õigused ja 

kohustused poolte tahte vaid seaduse alusel.  

Vahel võivad õigused ja kohustused tekkida ka isiku õigusvastasest käitumisest tulenevalt, 

näiteks huligaanitsemine või vargus annavad õiguse nõuda kahju hüvitamist.   

Mõnel juhul võib õiguste ja kohustuste tekkimine olla seotud sündmustega, millede tekkimine 

või kulgemine ei sõltu inimtahtest, näiteks loodusnähtused, looduskatastroofid, inimese sünd, 

surm. Mitte igal sündmusel ei ole õiguslikku tähendust, vaid üksnes neil, mis toovad kaasa 

õiguste ja kohustuste tekkimise. Näiteks rahe, vihm, tugev tuul vms ei oma õiguslikku 

tähendust, kui ei kaasne kahjustused, mis on kindlustusjuhtumiks. 

 

MÕISTED 

Sündmused on asjaolud, millede tekkimine või kulgemine ei sõltu inimtahtest.  

Õiguspärased teod on tehingud ja muud toimingud.  

Tehing on õiguspärane tegu, millega soovitakse õiguslikke tagajärgi. Tehingu tegemiseks on 

vajalik tahteavaldus.  

Muud õigustoimingud, mis ei ole tehingud, on õiguspärased teod, kus õiguslik tagajärg ei ole 

seotud vastava tahtega, vaid kaasneb teoga seadusest tulenevalt. Näiteks teade asja 

mittevastavusest, pankrotihoiatus, raamatu avaldamine, maali valmimine jms.  

Õigusvastased teod on teod, millega rikutakse kellegi õigusi ja millega kaasneb või võib 

kaasneda kahju tekkimine. 

 

 

 


