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Mõisted Eesti õiguses 
Dementsuse diagnoos ei tähenda automaatselt seda, et inimene on arusaamis- või 

otsustusvõimetu ning ei suuda oma tegusid juhtida ega neist aru saada, küll aga võivad selle 

haiguse sümptomid raskendada arusaamist või teha haiguse põdejale keerukaks oma soovide 

teistele selgeks tegemise. Paljud dementsusega inimesed suudavad teha otsuseid mitmete oma 

elu puudutavate aspektide osas, teised vajavad selle juures jälle tuge. Mida kaugemale on 

arenenud haigus, seda keerukamaks muutub inimese jaoks otsuste tegemine. Seega tuleb inimese 

õiguskäibes osalemise võimekust hinnata igal üksikjuhtumil eraldi ja vajadusel see ka 

perioodiliselt ümber hinnata. 

Eesti õigusruumis eristatakse alljärgnevaid võimekuste kategooriaid:  

Õigusvõime - Füüsilise isiku (inimese) õigusvõime on võime omada tsiviilõigusi ja kanda 

tsiviilkohustusi. Igal füüsilisel isikul on ühetaoline ja piiramatu õigusvõime. Õigusvõime algab 

inimese elusalt sündimisega ja lõpeb surmaga1 Õigusvõime ei sõltu füüsilise isiku vanusest, 

tervislikust seisundist ega muudest võimekuste kategooriatest 

Teovõime on võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid. Täielik teovõime on 18-aastaseks 

saanud isikul (täisealisel). Alla 18-aastasel isikul (alaealisel) ja isikul, kes vaimuhaiguse, 

nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või 

neid juhtida, on piiratud teovõime. Täisealise isiku piiratud teovõime mõjutab isiku tehingute 

kehtivust üksnes ulatuses, milles ta ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida. Kui isikule, 

kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu ei suuda kestvalt oma 

tegudest aru saada või neid juhtida, on määratud kohtu poolt eestkostja, siis eeldatakse, et isik on 

piiratud teovõimega ulatuses, milles talle eestkostja on määratud.2 Seega on täisealise isiku 

teovõime piiramise eelduseks psüühikahäire, mis ei võimalda tal kestvalt oma tegudest aru 

Saada ja neid juhtida.  

Otsustusvõime – Kehtivas tsiviilseadustiku üldosa seaduses on kasutusel mõiste otsustusvõime 

(§ 13).3 Otsustusvõimetu on isik juhul, kui ta tehingu tegemise ajal ei saa aru oma teo 

tähendusest või ei suuda seda juhtida – ta ei ole võimeline oma tahet normaalselt formeerima ja 

avaldama. Sellise psüühilise seisundi võivad põhjustada krooniline vaimuhaigus, 

nõrgamõistuslikkus, ajutine psüühikahäire või psüühika muu haiguslik seisund. Ka alkohoolse 

või narkootilise joobe seisund on ajutine psüühikahäire. Neid meditsiinilisi kriteeriume tuleb 

alati hinnata juriidiliste kriteeriumide kontekstis. Arvesse tuleb võtta tehingu keerulisuse ja 

mõistetavuse astet ning isiku psüühikahäire sügavust tehingu tegemise ajal. Üksnes diagnoos ei 

ole siiski otsustusvõime hindamiseks piisav. Ka tavaline teovõimeline isik võib vahel sattuda 

seisundisse, kus tal on ümbritsevast maailmast aru saamisega raskusi. Näiteks, kui lepingut 

soovib sõlmida alkoholijoobes isik, võib arvata, et ta ei tarvitse tehingu sisu ja selle tagajärgi 

 
1 Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 7 https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012?leiaKehtiv 
2 Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 8 
3 Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 13 
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päris õigesti mõista. Alkoholijoove võib olla üks põhjuseid, kui inimese vaimutegevus on 

ajutiselt häiritud nii, et ta tegelikkusest adekvaatselt aru ei saa. Sellist isikut loetakse 

otsustusvõimetuks ja tema poolt tehtud tehingud tühisteks. 

Otsustusvõimetut seisundit võib põhjustada tingitud erinevad tegurid, lisaks alkoholijoobele võib 

see olla tingitud narkojoobest, õnnetusejärgsest šokist, tugevatoimeliste ravimite tarbimisest, 

magamatustest, stressist vms. Siinkohal pole määravaks see, millises koguses isik alkoholi on 

tarbinud, milliseid tablette söönud või kaua magamata olnud, vaid hoopis isiku võime sealjuures 

mõista ja tajuda ümbritsevat reaalsust. Kui isik enam adekvaatselt hinnata ei oska, kuidas 

tehingute tegemine tema huve mõjutab, on tegemist otsustusvõimetusega. 

Otsustusvõimetus on seisund, kus isiku vaimutegevus on ajutiselt häiritud. Alaealiste puhul ei 

räägita otsustusvõimetusest, lapsed loetakse vanusest tingituna piiratud teovõimega isikuteks. 

Otsustusvõimetusest ei räägita ka siis, kui isik on piiratud teovõimega oma vaimsest seisundist 

tulenevalt, s.o siis, kui ta vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu 

kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida. Otsustusvõimetus ei pruugi olla  

kestev, vaid võib olla ka ajutine seisund. 

Otsustusvõimetu isiku poolt tehtud tehing on tühine. Otsustusvõimetuna tehingu teinud isikul on 

võimalik see kehtivaks muuta, kui ta pärast otsustusvõimetust tinginud asjaolude mõju lakkamist 

tehingu heaks kiidab. Näiteks, kui isik sõlmib lepingu olles šokiseisundis, loetakse see tehing 

tühiseks. Pärast tervisliku olukorra taastumist on tal võimalik tehing heaks kiita. 

Otsustusvõimetus seisundis tehtud tehingu saab heaks kiita tehingu teinud isik ise, mitte keegi 

muu. Notariaalset tõestamist vajavate tehingute puhul kontrollib notar tehinguosaliste 

otsustusvõimet ning selle puudumisel jätab tehing tõestamata. 

Kui isik teeb tehingu otsustusvõimetus seisundis, peab ta ise seda tõendama. Kui isik on teinud 

vaimutegevuse ajutise häire tõttu ilmselgelt kahjuliku tehingu enda jaoks, eeldatakse, et ta tegi 

selle otsustusvõimetuna. Kui tuvastatakse isiku vaimutegevust pärssiv asjaolu, loetakse isik tegi 

tehingu otsustusvõimetuna ja tehing on tühine. 
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Kuidas korraldada igapäevaelu 
Dementsus on sündroom, mis enamasti aeglaselt süveneb, kahjustades inimese intellektuaalseid 

võimeid ja on tingitud aju orgaanilisest kahjustusest. Dementsussündroom süveneb tavaliselt 

aeglaselt. Inimene hakkab kordama ühtesid ning samu küsimusi, on võimetu end selgelt 

väljendama, ei suuda leida oma asju, asetab tarbeesemed valesse kohta, ei oska leida koduteed, 

on hakanud väsima kiiresti ja muutunud aeglaseks oma tegevustes, äkiliselt ilmuvad 

agressiivsushood, meeleolu vaheldub kiiresti, inimene on võimetu planeerima ja lõpule viima 

eesmärgipärast ja varem osatud tegevust4. Sündroomi süvenedes võib tekkida olukord, kus isiku 

teovõime ehk tema võime osaleda end kahjustamata tsiviilkäibes, on piiratud. 

Teovõime ja eestkoste 
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 8 kohaselt tähendab füüsilise isiku teovõime võimet teha ise, 

iseseisvalt kehtivaid tehinguid ja tekitada nende kaudu muudatusi tsiviilõiguste ja – kohustustes. 

Teovõime olemasolu eeldab seda, et isik saab adekvaatselt aru oma tegude tähendusest. See 

tähendab, et inimese intellektuaalne tase on selline, et ta saab aru, mida tehtav tehing tähendab 

ning millised on sellega kaasnevad tagajärjed5. Seega sõltub isiku lepingu sõlmimise võime 

otseselt tema teovõimest.  

TsÜS § 8 lg 2 kohaselt on piiratud teovõime täisealisel isikul, kes vaimuhaiguse, 

nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või 

neid juhtida.  

Seega on täisealise isiku teovõime piiratud kahe asjaolu üheaegsel esinemisel: 

1) isikul esineb kas vaimuhaigus, nõrgamõistuslikkus või muu psüühikahäire; 

2) isik ei ole võimeline vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt 

aru saama oma tegudest või neid juhtima. 

Nende asjaolude vahel peab eksisteerima põhjuslik seos. Oluline on, et selline võimetus oleks 

kestev. Alati ei pea olema tegemist vaimuhaiguse või nõrgamõistuslikkusega. Tegemist võib olla 

ka mõne muu psüühikahäirega, mille tõttu on psüühika siiski kestvalt nii häiritud, et isik ei suuda 

oma tegudest ega nende tagajärgedest aru saada. TsÜS-i kommentaarides on sellise näitena 

toodud olukord, kus inimene on sunnitud pidevalt tarvitama raske haiguse tõttu valuvaigisteid, 

mille kõrvalmõjud võivad tekitada psüühikahäire ilma et inimene oleks vaimuhaige või 

nõrgamõistuslik6 

Vaimse seisundi tõttu on isiku teovõime piiratud objektiivselt tema seisundi tõttu. Kohus ei 

tunnista isikut piiratud teovõimeliseks, vaid tuvastab teovõime piiratuse olemasolu kui faktilise 

 
4 Terviseportaal Inimene.ee https://www.inimene.ee/haigused-ja-seisundid/list/haigused-ja-seisundid/dementsus/ 
5  P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (Koost). Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. 
Tallinn 2010, lk 35-36 
6 P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (Koost). Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. 
Tallinn 2010, lk 36 
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seisundi. Kohtu lahendiga luuakse eeldus, et isik on piiratud teovõimega. See on üks olulisemaid 

uusi põhimõtteid, mis sätestati 01.07.2002 kehtima hakanud TsÜS-is. Varasema regulatsiooni 

kohaselt tunnistas kohus inimese teovõimetuks ja kuni kohtuotsuseni olid nimetatud isikud 

teovõimelised. 

Täisealise isiku piiratud teovõime mõjutab isiku tehingute kehtivust üksnes ulatuses, milles ta ei 

suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida. Küsimus täisealise isiku teovõime piiramise 

vajadusest tekib siis, kui ta ei saa adekvaatselt aru oma tegude tähendusest ning vajab seetõttu 

abilist, kes seisaks tema huvide eest. Eelkõige on täisealise isiku eestkostevajadus seotud tema 

vaimse tervisega. Eestkoste seadmine on reguleeritud perekonnaseaduses (PKS) ja 

tsiviilkohtumenetluse seadustikus (TsMS) ning selle eesmärk on kaitsta piiratud teovõimega 

täisealiste isikute isiklikke ja varalisi õigusi ning huve. 

Määratud eestkoste ei ole igavene. Kohus kontrollib hiljemalt iga viie aasta järel, kas eestkoste 

jätkumine on eestkostetava huvide kaitseks vajalik ning kas on alust eestkostja ülesandeid 

laiendada või kitsendada või eestkoste hoopiski lõpetada, tehes selle kohta määruse. Samuti on 

võimalik eestkoste määrust muuta KOV, eestkostja või eestkostetava avalduse alusel. 

Eestkostetaval on eestkostja ülesannete ringi muutmise ja eestkoste lõpetamise asjas 

tsiviilkohtumenetlusteovõime ja ta saab esitada kohtule iseseisvalt vastava avalduse isegi juhul, 

kui tal puudub õigus ennast muudes asjades esindada. Kohus ei saa keelduda eestkostetava 

avaldust menetlusse võtmast ja peab avaldust saades kontrollima eeskoste aluste võimalikku 

äralangemist, eestkoste ulatuse muutmise vajalikkust või eestkostja ülesannetest vabastamist ja 

uue määramist. 

Eestkoste seadmise menetlus 
Kohus, otsustades täisealisele isikule eestkostja määramise, peab kõigepealt kindlaks tegema, kas 

tegemist on isikuga, kes ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire 

tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida. Kohus teeb selle eelkõige kindlaks 

kohtupsühhiaatriaekspertiisi määramise kaudu (TsMS § 522 lg 1). Erandina ei pea ekspertiisi 

määrama TsMS § 522 lg-5 sätestatud juhtudel. Reeglina peab kohus ka isiku, kellele eestkoste 

seadmist menetletakse, ära kuulama (TsMS § 524). Psüühikahäirega isiku peab kohus vajaduse 

korral ära kuulama isiku jaoks tavalises keskkonnas. Kohtu erinõude alusel võib isiku ära kuulata 

ka teine kohus, seda aga üksnes juhul, kui on ilmne, et kohus võib ärakuulamisega saadud teavet 

ka isikliku kogemuseta hinnata. Isikut ei pea ära kuulama, kui sellest võivad tema tervislikku 

seisundit kajastavate dokumentide või pädeva arsti arvamuse kohaselt tuleneda isiku tervisele 

kahjulikud tagajärjed või kui kohus on vahetu mulje põhjal veendunud, et isik ei ole ilmselt 

võimeline oma tahet avaldama (TsMS § 524 lg 5). 
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Täisealiste teovõime piiramise ulatus tuleneb eelkõige vaimse tervise seisundist. Üldprintsiibiks 

on teovõime piiramine võimalikult vähesel määral ja isiku maksimaalne kaasamine tema 

teovõime piiramise protsessi7. 

Eestkostja võib määrata ainult nende ülesannete täitmiseks, milleks eestkoste on vajalik. 

Eestkoste ei ole vajalik, kui isiku huve saab kaitsta volituse andmise ja perekonnaliikmete või 

muude abiliste kaudu. Seejuures tuleb tähelepanu pöörata sellele, et isik oleks volituse andmise 

ajal volitamise osas teovõimeline. Eestkoste seadmisel peab kohus andma hinnangu isiku 

võimele saada aru abielu sõlmimise, isaduse omaksvõtu ja muude perekonnaõiguslike tehingute 

õiguslikest tagajärgedest (PKS § 203 lg 2). 

Piiratud teovõime kindlakstegemise aluseks olevad asjaolud on loetletud TsÜS § 8 lg-s 2. 

Riigikohus märkis tsiviilasjas nr 3-2-1-141-05, et TsÜS § 8 lg-s 2 on alused isiku piiratud 

teovõime tuvastamiseks loetletud ammendavalt ja isik, kes oma kõrge vanuse, füüsilise puude 

või muu asjaolu tõttu ei ole võimeline kõikide oma igapäevaeluliste toimetustega hakkama 

saama, kuid kelle võimes oma tahet vabalt määrata ei ole kahtlust, ei ole piiratud teovõimega. 

Selliste isikute toetuseks on loodud sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste süsteem, mis peaks aitama 

toime tulla ilma, et isiku võime iseseisvalt õiguskäibes osaleda oleks piiratud, nagu näiteks 

tugiisiku teenus kohaliku omavalitsuse poolt või lepingu alusel8. Eestkostja määramisele kui 

kõige äärmuslikumale abinõule tuleb eelistada võimaluse korral muid abinõusid9 

Avalduse esitamine 

Avalduse täisealisele isikule eestkostja määramiseks saavad PKS § 203 lg 1 kohaselt teha 

järgmised isikud: 

1) isik ise; 

2) tema vanem; 

3) tema abikaasa; 

4) tema täisealine laps või 

5) valla- või linnavalitsus. 

Kohus saab eestkoste seadmise menetluse ka ise algatada, sh näiteks juhul, kui avalduse esitab 

selleks õigustamata isik. 

Oluline on silmas pidada, et avaldust isikule eestkostja määramiseks ei saa tagasi võtta. 

Avalduse esitajal tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Põhimõtteliselt on see ainus summa mis tasuda 

tuleb. 

 
7 E. Pilt. Isiku õigustest tema teovõime piiramise protsessis. Juridica 2004/IV, lk 232 
8 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 07.12.2005. a otsus nr 3-2-1-141-05, p 10 
9  Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 09.11.2011. a määrus nr 3-2-1-87-11, p 21. 
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Hagita menetlus 

Piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramine on hagita asi (TsMS § 475 lg 1 p 5 

ja § 550 lg 1 p 1). Hagita menetluses ei esitata hagi, vaid avaldus Hagimenetlusega võrreldes on 

erinevad ka menetlusosalised, kelleks ei ole  mitte hageja ja kostja, vaid avaldaja ja asjast 

puudutatud isikud. 

Hagita menetluse algatab kohus omal algatusel või huvitatud isiku või asutuse avalduse alusel 

(TsMS § 476 lg 1) ning selles menetluses ei ole kohus seotud menetlusosaliste esitatud taotluste 

ega asjaoludega ega nende hinnanguga asjaoludele, kohtul on oluliselt suurem kaalutlusõigus kui 

hagimenetluse puhu. (TsMS 477 lg 5). 

 

Esindaja määramine menetluseks 

Piiratud teovõimega täisealisele isikule määrab kohus eestkoste seadmise menetluseks esindaja, 

kui see on isiku huvides vajalik.  

Esindaja peab muu hulgas isikuga, kellele eestkoste seadmist menetletakse, isiklikult kohtuma ja 

ta ära kuulama kohtuniku juuresolekuta (TsMS § 520). 

Kohtupsühhiaatriline ekspertiis 

Täisealisele isikule eestkoste määramise üle otsustamisel peab kohus esmalt kindlaks tegema, 

kas esinevad PKS § 203 lg 1 toodud alused, ehk kas tegemist on isikuga, kes ei suuda tervisest 

tulenevate asjaolude kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida. Kohus teeb selle eelkõige 

kindlaks kohtupsühhiaatriaekspertiisi määramise kaudu. Ekspert peab isiku enne arvamuse 

koostamist isiklikult läbi vaatama või teda küsitlema. Kohus määrab ekspertiisi tegemise reeglina 

ülesandeks ühele eksperdile, kelleks võib olla üksnes psühhiaater. Isik, kelle suhtes ekspertiis on 

määratud, on kohustatud eksperdi juurde ilmuma. Kui ta eksperdi juurde ei ilmu, võib kohus 

pärast eksperdi arvamuse ärakuulamist kohaldada sundtoomist (TsMS § 522 lõiked 1-2). 

Erandina ei pea ekspertiisi määrama juhul, kui eestkostja määramise avalduse esitas eestkostet 

vajav isik ise ning avaldusele on lisatud tema tervislikku seisundit kajastavad dokumendid ja isik 

loobub ekspertiisi tegemise õigusest ja ekspertiisi tegemine on eestkostja ülesannete vähest 

mahtu arvestades ebamõistlikult kulukas või töömahukas (TsMS § 522 lg 5). 

Kui ekspert leiab, et eestkoste määramine on vajalik, tuleb tal määratleda ka eestkostja 

ülesannete ulatus ja eeldatav eestkostevajaduse periood (TsMS § 522 lg 3). Selleks annab 

kohtupsühhiaatria ekspert vastused eeskätt järgnevatele küsimustele: 

 Kas isikul esineb vaimuhaigus, nõrgamõistuslikkus või muu psüühikahäire, mille tõttu 

ta ei suuda kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida; 

 Kas isiku psüühiline seisund võimaldab tal teha iseseisvalt tehinguid; 

 Kas isiku psüühiline seisund võimaldab tal teostada valimisõigust; 

 Kas isiku psüühiline seisund võimaldab tal osa võtta kohtuistungist; 
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 Kas isiku isiklikult ärakuulamisele kohtu poolt võivad tuleneda temale kahjulikud tagajärjed; 

 Kas isiku psüühiline seisund võimaldab tal väljendada enda seisukohta eestkoste määramise ja 

eestkostja isiku kohta. 

Isiklik ärakuulamine 

Kohus peab isiku, kellele eestkoste seadmist menetletakse, isiklikult ära kuulama. Eestkoste 

määramise ja selle pikendamise otsustamisel ei ole isikliku ärakuulamise nõue täidetud, kui 

eestkostetavaga kohtub üksnes talle riigi õigusabi korras määratud advokaat (Riigikohtu 

22.09.2017 määrus nr 2-12-18265/234). 

Täisealise isiku peab kohus vajaduse korral ära kuulama isiku jaoks tavalises keskkonnas. Isikule 

tuleb menetluse käiku selgitada. Kohus võib ärakuulamisse kaasata psühhiaatri, psühholoogi või 

sotsiaaltöötaja. Isiku nõudel tuleb talle võimaldada tema usaldusisiku juuresolekut. Kohus võib 

ärakuulamise juurde lubada ka muid isikuid, kui eestkostet vajav isik sellele vastu ei vaidle 

(TsMS § 524 lõiked 1 ja 2). 

Kohus võib vajaduse korral kohaldada ärakuulamiseks eestkostet vajava isiku sundtoomist. 

Kohus ei pea eestkostet vajavat isikut isiklikult ära kuulama, kui sellest võivad tema tervislikku 

seisundit kajastavate dokumentide või pädeva arsti arvamuse kohaselt tuleneda isiku tervisele 

kahjulikud tagajärjed või kui kohus on vahetu mulje põhjal veendunud, et isik ei ole ilmselt 

võimeline oma tahet avaldama (TsMS § 524 lõiked 4 ja 5). 

Ärakuulamise eesmärk on saavutada kõrge veendumuse aste selles, et eestkostet ei seataks 

põhjendamatult. Samuti aitab isiku vahetu ärakuulamine paremini tagada, et eestkoste seadmise 

korral eestkostetava teovõimet piirataks nii vähe kui võimalik ja ka seda, et eestkostja ülesanded 

määrataks sellised, mis oleksid võimalikult eestkostetava seisundit, olukorda ja vajadusi kõige 

enam arvestavad Kui isik jääb ekslikult ära kuulamata, siis on see kohtumääruse tühistamise 

alus. Vahetu mulje kujundamata jätmine võib olla õigustatud vaid erandjuhtumitel, nt mil isik on 

koomaseisundis. Isiku ärakuulamine toimub isikuga suuliselt ja isiklikult kohtudes, üldjuhul 

isiku tavalises keskkonnas. See on vajalik, et kohus tajuks isiku vaimset seisundit ja võimet tahet 

avaldada. Eestkoste seadmise asjas ei ole üldjuhul võimalik ärakuulamine telefonitsi või kirja või 

elektrooniliselt esitatud seisukoha abil. Viimasel ajal on lisandunud moodne videokõne 

võimalus, mida üsna sagelikasutatakse.Kohtu järeldus vahetu mulje teel saadud veendumuse sisu 

kohta peab olema nähtav kohtulahendist.(Riigikohtu 10.12.2014 määrus nr 3-2-1-127-14). 

KOV osa eestkostemenetluses 

Kohalikul omavalitsusel on eestkoste seadmise menetluse algatamise õigus. Kohtu korraldusel 

kogub ja esitab eestkostet vajava täisealise isiku elukohajärgne KOV kohtule eestkoste 

seadmiseks vajalikud andmed. KOV annab menetluses oma arvamuse, muu hulgas selle suhtes, 

keda määrata eestkostjaks ja eestkostja ülesannete ringi muutmise või eestkostja muutmise kohta 

(TsMS 523). 

Täisealise isiku eestkoste vajaduse tuvastamiseks peaks KOV kindlasti isikuga isiklikult 

kohtuma ja omalt poolt muuhulgas välja selgitama järgmised asjaolud: 
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 Kas isik mõistab kes, kus, millises ajahetkes ja olukorras ta on; 

 Milline on isiku rahaline olukord; 

 Kas isik saab oma asjaajamisega ise või lähedaste inimeste kaasabil hakkama; 

 Millises seisus on isiku kinnisvara; 

 Kas esineb oht, et isikut võidakse mingil moel ära kasutada (pettus, ähvardus vms); 

 Kas isik suudab enda eest hoolitseda; 

 Kas isik võib olla iseendale või teistele ohtlik. 

Asja arutamisel 

Kui eestkostemenetluses on isik ära kuulatud ja kõik, nii esindaja, eksprt kui kov,  oma arvamuse 

andnud, arutab kohus isikuga, kellele eestkoste seadmist menetletakse, tema ärakuulamise 

tulemusi, eksperdiarvamuses või tema tervislikku seisundit kajastavates dokumentides esitatut, 

võimaliku eestkostja valikut ja eestkostja ülesannete ringi ulatuses, milles see on vajalik isiku 

õigusliku ärakuulamise tagamiseks või asjaolude selgitamiseks. Kohus küsib menetluses üldjuhul 

ka isiku, kellele eestkoste seadmist menetletakse, abikaasa, vanemate, kasuvanemate ja laste ning 

rehabilitatsioonimeeskonna liikmete arvamust, välja arvatud juhul, kui isik vaidleb sellele vastu 

ja kohus ei pea arvamuse küsimist vajalikuks. Eestkostet vajava isiku taotlusel võib arvamust 

küsida ka muult lähedaselt isikult, kui see ei venita oluliselt menetlust. Kohus kuulab enne 

eestkostja määramist ära ka isiku, kelle eestkostjaks määramist taotletakse või keda kohus 

kavatseb eestkostjaks nimetada, ja võimaliku avaldaja (TsMS § 525). 

Täisealise isiku eestkoste ulatus  
Täisealise isiku teovõime piiramise ulatus sõltub eelkõige tema vaimse tervise seisundist. ÜRO 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt tuleb eestkostet kasutada nii harva kui 

võimalik ja nii väikeses ulatuses, kui võimalik. Üldpõhimõtteks on teovõime piiramine 

võimalikult vähesel määral ja isiku maksimaalne kaasamine tema teovõime piiramise protsessi. 

Ka PKS näeb ette, et täiskasvanule võib eestkoste määrata ainult nende ülesannete täitmiseks, 

milleks see on vajalik. Eestkostjat ei määrata, kui isiku huve saab kaitsta volituse andmise ning 

perekonnaliikmete või muude abiliste kaudu. Eestkoste seadmisel annab kohus hinnangu isiku 

võimele saada aru abielu sõlmimise, isaduse omaksvõtu ja muude perekonnaõiguslike tehingute 

õiguslikest tagajärgedest (PKS § 203 lg 2). Kohtul on seega kohustus jätta isikule maksimaalses 

võimalikus ulatuses tema õigused alles. Eraldi rõhutatakse perekonnaseaduses kohtu kohustust 

hinnata eestkoste seadmisel isiku võimet saada aru perekonnaõiguslike tehingute (abielu 

sõlmimine, isaduse omaksvõtt jne) õiguslikust tähendusest. 

Isikul võib seega olla üksnes osaliselt piiratud teovõime, s.o osas, milles ta vaimse tervise 

seisundi tõttu ei saa oma tegude tähendusest aru ega suuda arukalt tegutseda. Neis küsimustes, 

kus isik saab oma tegude tähendusest aru ja suudab neid juhtida, ei ole isiku teovõime piiratud, st 

neis küsimustes tuleb austada isiku õigust vabale eneseteostusele ning selles osas võib isik 

iseseisvalt  oma elu puudutavaid otsuseid vastu võtta ning iseseisvalt õiguskäibes osaleda. 

Eestkostja ülesandeks saab olla eestkostetava õiguste ja huvide kaitse üksnes neis 



10 
 

eluvaldkondades, milles isiku enda teovõime on piiratud. Isik ei vaja hoolimata piiratud 

teovõimest eestkostet osas, milles tema õigused ja huvid on kaitstud muul viisil, sh kui isik on 

volitanud kedagi oma asju ajama ja/või tema perekonnaliikmed või muud abilised tagavad tema 

toimetuleku ja heaolu. Eestkostja määramisele kui kõige äärmuslikumale abinõule tuleb eelistada 

võimaluse korral muid abinõusid. Mh on võimalik isiku asjade ajamiseks anda volitus. 

Kui isik on kehtivalt volitanud kedagi enda asju ajama, peab kohus eestkostja ülesannete 

määramisel seda arvestama (Riigikohtu 09.11.2011 määrus nr 3-2-1-87-11). 

Eestkoste seadmise määruses peab muuhulgas märkima kas ja milliseid tehinguid võib piiratud 

teovõimega isik teha eestkostja nõusolekuta. Kui kohus seab eestkoste eestkostetava kõigi asjade 

ajamiseks või kui eestkostja ülesannete ringi selliselt laiendatakse, loetakse lisaks, et eestkostetav 

on tunnistatud valimisõiguse osas teovõimetuks ja ta kaotab hääleõiguse (TsMS § 526 lg 2 p 4 ja 

lg 5). 

Eestkostetava iseseisvalt tehingute tegemise õiguse kajastamine eestkostemääruses on vajalik 

selleks, et tagada õigusselgus, kas eestkostetava eeskostja nõusolekuta tehtud tehingud on 

kehtivad. Kohus ei saa delegeerida eestkostjale otsustusõigust, milliste summade ulatuses võib 

eestkostetav iseseisvalt tehinguid teha, vaid seda peab otsustama kohus ning kohtu seisukoht 

peab TsMS § 526 lg 2 p-st 4 lähtudes kajastuma ka eestkostemääruses. Kui eestkostemäärusega 

on eestkostetavale antud võimalus teha iseseisvalt pisitehinguid TsMS § 526 lg 2 p 4 mõttes, ei 

ole eestkostet seatud kõigi asjade ajamiseks ning isik ei ole valimisõiguse osas teovõimetu TsMS 

§ 526 lg 5 mõttes (Riigikohtu 19.04.2017 määrus nr 3-2-1-32-17). 

Piiratud teovõimega isiku testeerimisvõime 

Eestkostja määramise ulatus ei saa kunagi hõlmata isiku testeerimisvõimet, sest testamendi saab 

isik PärS § 19 lg 2 kohaselt teha üksnes isiklikult. Eestkostja ei saa eestkostetava eest testamenti 

teha ega selle tegemiseks nõusolekut anda. TsMS § 526 lg 2 p 3 mõttes ei saa eestkostja 

ülesannete hulka kuuluda eestkostetava esindamine testamendi tegemisel või selle tegemiseks 

nõusoleku andmine. PärS § 19 lg 2 kohaselt peab isik testamendi tegema isiklikult. TsÜS § 115 

lg 2 sätestab, et esindaja vahendusel ei või teha tehingut, mis seadusest või kokkuleppest 

tulenevalt tuleb teha isiklikult. TsÜS § 115 lg-st 2 tuleneva keelu tõttu ei saa eestkostja 

eestkostetavat testamendi tegemisel esindada. Kuna eestkostja ei saa eestkostetavat testamendi 

tegemisel esindada, ei saa testamendi tegemine kuuluda TsMS § 526 lg 2 p 3 mõttes eestkostja 

ülesannete hulka. Samuti ei saa eestkostja ülesannete hulka kuuluda testamendi tegemiseks 

eelneva nõusoleku andmine (TsÜS § 10) ega testamendi heakskiitmine (TsÜS § 111).Kuna isiku 

testeerimisvõime hindamine eeldab eriteadmisi, saab selle juures lähtepunktiks võtta eestkostja 

määramise menetluses tehtud või postuumse kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi tulemused. Samas ei 

ole TsMS § 232 lg 2 kohaselt ühelgi tõendil kohtu jaoks ette kindlaksmääratud jõudu ning TsÜS 

§ 8 lg 2 kohaselt on täisealise piiratud teovõimega isiku tehingud kehtivad ulatuses, milles ta 

suudab oma tegudest aru saada või neid juhtida. 

Seega ei ole välistatud, et vaatamata ekspertiisiga tuvastatud kestvale psüühikahäirele, mis 

üldiselt mõjutab isiku arusaamisvõimet, leiab kohus teisi tõendeid, sh tunnistajate ütlusi, TsMS § 

232 lg 1 järgi igakülgselt, täielikult ja objektiivselt hinnates, et isik oli siiski 
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testeerimisvõimeline. Isiku kestev psüühikahäire ei välista võimalust, et tema tehtud testament 

on siiski kehtiv, kui isik sai testamendi tegemise ajal testamendi tegemise tähendusest aru. 

Eestkostja isik ehk keda saab määrata eestkostjaks 

Füüsilise ja juriidilise isiku võib eestkostjaks määrata vaid tema nõusolekul nii alaealiste kui 

täisealiste isikute puhul ning sobiva eestkostja selgitab kohus välja koostöös KOV-iga  

Eestkostjaks võib olla täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik. Täisealise isiku eestkostjaks 

määratakse füüsiline isik, kes oma isikuomadustelt ja võimetelt sobib määratud ülesannetes 

eestkostetava huve kaitsma. Eestkostjat määrates arvestatakse ka tema ja eestkostetava vahelisi 

suhteid. Eestkostjaks ei või määrata selle tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuse töötajat, 

kus täisealine elab. Kui täisealine teeb või on varem teinud ettepaneku eestkostja isiku 

määramise kohta, tuleb tema ettepanekut arvestada, kui see ei ole tema huvidega vastuolus (PKS 

§ 204 lg-d 1-3). 

Eestkostjaks võib määrata ka linna- või vallavalitsuse asutuse töötaja, kuid selleks tuleb hinnata, 

kas see on eestkostetava huvides ning kas füüsiline isik, kes on valmis eestkostekohustust täitma, 

on eestkostjaks sobiv. PKS § 204 lõige 1 mõttes füüsilise isiku kui eestkostja sobivuse 

hindamisel on oluline, et füüsiline isik otsustab vabatahtlikult (kas tasu eest või tasuta) hakata 

eestkostetava eestkostjaks, soovib ja ka suudab eestkostetava huve kaitsta, lähtub oma tegevuses 

üksnes eestkostetava huvidest ning mõistab eestkostjaks hakkamisega kaasnevaid kohustusi ja 

tagajärgi (Riigikohtu 08.11.2017 määrus nr 2-12-16865/101). 

Eestkostjaks saab määrata ka KOV. Võimalusel peaks alati eelistama KOV asemel eestkostjana 

füüsilist isikut või sobiva füüsilise isiku puudumisel juriidilist isikut. Kui aga sobivat füüsilist 

või juriidilist isikut ei leita, määratakse eestkostjaks KOV, millega eestkostetav on kõige 

tugevamalt seotud. Eestkostetav on kõige tugevamalt seotud muu hulgas selle KOV-iga, kust ta 

pärit on, kus ta on suurema osa ajast elanud, millega ta on säilitanud olulised sidemed, kus 

asuvad tema lähedased või vara või kus on tema rahvastikuregistrijärgne elukoht (PKS § 176 lg 2 

ja § 205 lg 3). 

Juriidilise isiku võib eestkostjaks määrata vaid sobiva füüsilise isiku puudumisel ajutiselt. Kui 

juriidiline isik saab teada, et täisealisele on võimalik määrata füüsilisest isikust eestkostja, peab 

ta sellest viivitamata teatama kohtule ja valla- või linnavalitsusele. Juriidiline isik kontrollib 

vähemalt üks kord aastas, kas eestkostetavale on võimalik määrata füüsilisest isikust eestkostja. 

Juriidilisest isikust eestkostjaks ei või määrata seda tervishoiu- või hoolekandeasutust, kus 

täisealine viibib (PKS § 205 lg-d 1, 2 ja 4). 

TsMS § 525 lg 3 kohaselt kuulab kohus enne eestkostja määramist ära isiku, kelle eestkostjaks 

määramist taotletakse või keda kohus kavatseb eestkostjaks nimetada, ja võimaliku avaldaja. 

Selle sätte eesmärk on saavutada veendumus eestkostja isiku sobivuses. Ärakuulamist ei asenda 

avaldus seada isiku üle eestkoste ehk ärakuulamine toimub nagunii ja selles ei ole midagi 

iseäralikku. 

Ajutine eestkostja (esialgne õiguskaitse) 
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Kuna kohtumenetlus võib kesta kaua ja mõned küsimused tuleb lahendada juba enne lõpplahendi 

tegemist saab eestkosteasjades paluda kohaldada ka esialgset õiguskaitset. TsMS § 521 paneb 

paika täisealisele isikule ajutise eestkostja määramise tingimused ja korra. Kohus võib 

määrusega rakendada esialgset õiguskaitset ja määrata ajutise eestkostja, kui võib ilmselt 

eeldada, et eestkostja määramise tingimused on täidetud ja viivitusega kaasneks oht eestkostet 

vajava isiku huvidele ja isikule on määratud menetluses esindaja ja isik on isiklikult  ära 

kuulatud. Isikut ei pea ära kuulama, kui see ilmselt kahjustaks oluliselt tema tervist või kui ta 

ilmselt ei suuda tahet avaldada. 

Erandkorras võib kohus esialgset õiguskaitset rakendada juba enne isiku enda ärakuulamist ja 

talle esindaja määramist, kui viivitusega kaasneks oht eestkostet vajava isiku huvidele. Sel juhul 

tuleb nimetatud toimingud teha viivitamata tagantjärele ning avaldus peab olema väga 

põhjendatud, miks on eestkostet nii kiiresti vaja. 

Ajutise eestkostja valikul ei pea arvestama avaldaja tahet ega seaduses eestkostjale ettenähtud 

nõudeid ning teda ei või määrata kauemaks kui kuueks kuuks. Pärast eksperdiarvamuse saamist 

täisealise isiku vaimse seisundi kohta võib tähtaega pikendada kuni ühe aastani. Kohus võib 

ajutise eestkostja määrusega ülesannetest vabastada, kui vabastamise eeldused on ilmselt 

täidetud ja viivitusega kaasneks oht eestkostetava huvidele. Määrus ajutise eestkostja määramise 

ja vabastamise kohta kehtib ja kuulub täitmisele alates selle avalikult teatavakstegemisest. 

 

Lõpplahend 

TsMS § 526 näeb ette, et kohus määrab piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja 

määrusega 

Eestkoste seadmise määrus annab eestkostjale eestkostetava esindamise õiguse. Kui kohus seab 

eestkoste eestkostetava kõigi asjade ajamiseks või kui eestkostja ülesannete ringi selliselt 

laiendatakse, loetakse lisaks, et eestkostetav on tunnistatud valimisõiguse osas teovõimetuks ja ta 

kaotab hääleõiguse. 

Eestkoste seadmise määrus kehtib ja kuulub täitmisele alates määruse teatavakstegemisest 

Eestkostjale. 

Eestkostetava kaebeõigus 

Eestkostetaval on eestkostja ülesannete ringi muutmise ja eestkoste lõpetamise asjas 

tsiviilkohtumenetlusteovõime ja ta saab esitada kohtule iseseisvalt vastava avalduse. Kohus ei 

saa keelduda eestkostetava avaldust menetlusse võtmast TsMS § 371 lg 2 p 1 alusel ja peab 

sellist avaldust menetlema, et kontrollida eeskoste aluste võimalikku äralangemist. Erandina võib 

kohus otsustada asja üksnes avalduses esitatu põhjal, kui eestkoste määramisest on möödunud 

vähe aega ja avaldusest ei nähtu asjaolusid, mis annaksid alust arvata, et isiku eestkostevajadus 

on muutunud (Riigikohtu 23.10.2015 määrus nr 3-2-1-73-15). 

 

Eestkoste teostamine 

Eestkostja on eestkostetava seaduslik esindaja. Eestkostjal on õigus teostada oma kohustuste 
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täitmiseks vajaminevaid toiminguid. Eestkostja on kohustatud teostama oma õigusi eestkostetava 

seadusliku esindajana viisil, mis vastab eestkostetava huvidele. Eestkostja küsib ja arvestab 

eestkostetava arvamust eestkoste teostamisel. 

Täisealise eestkostetava puhul kaitseb eestkostja samuti eestkostetava varalisi ja isiklikke õigusi 

ning huve kohtumääruses märgitud ülesannete piires. 

Eestkostja ülesandeks võib olla ka eestkostetava õiguste maksmapanek kolmandate isikute vastu 

(PKS § 203 lg 3). 

Suurema majandusliku riski kaasnemise võimaluse tõttu on eestkostjal nagu lapse vanemalgi 

vaja teatud tehingute tegemiseks kohtu nõusolekut (PKS § 187 jj). 

Väga oluline on põhimõte, et eestkostja ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule 

(PKS § 179 lg 3). See ei tähenda siiski, et eestkostja peaks kõiki eestkoste teostamiseks vajalikke 

toiminguid tegema ainuisikuliselt. Viidatud sätte mõte seisneb selles, et eestkostja peab säilitama 

kontrolli eestkostetava huvide kaitse üle ning seega võib eestkostja küll volituse  andmisega 

võimaldada teisel isikul enda asemel eestkostetava nimel tehingut teha, kuid ta ei saa teisele 

isikule üle anda eestkostetava suhtes otsuste langetamise õigust (kas tehing teha või mitte) ega ka 

vastutust. Seega ei välista PKS § 179 lõige 3 üksikute eestkostja kohustuste üleandmist näiteks 

volituse andmise teel. 

 

Eestkoste seadmisel võib kohus jätta isikule alles õiguse ilma eestkostja nõusolekuta sooritada 

tehinguid, mille koguväärtus ei ületa teatud kindlat summat kuus (Riigikohtu 29.01.2014 määrus 

nr 3-2-1-157-13). 

Täisealise eestkostetava puhul on eestkostja oma ülesannete ulatuses eestkostetava seaduslik 

esindaja (PKS § 207). See tähendab, et valdkondades, milles isiku teovõime piiratud ei ole ja 

milles talle seetõttu eestkostjat määratud ei ole, esindab ta end ise. 

PKS näeb eestkostja (sh juriidilisest isikust ja KOV ametnikust eestkostja) esindusõigusele ette 

ka mitmeid piiranguid (PKS § 180). Eestkostja ei saa eestkostetavat esindada: 

1) tehingutes, mille üks pool on eestkostetav ja teine pool eestkostja, eestkostja abikaasa, 

eestkostja otsejoones sugulane, õde või vend, välja arvatud juhul, kui tehingust ei teki 

eestkostetavale otseseid tsiviilkohustusi. Samuti õiguslikus vaidluses nende isikute ja 

eestkostetava vahel ja 

2) tehingutes, millega eestkostetav loovutab oma pandi või käendusega tagatud nõude eestkostja 

vastu, koormab niisugust nõuet, lõpetab nõude tagatise või vähendab tagatist või võtab kohustuse 

teha niisugune tehing. 

Eestkostja ei saa eestkostetavat esindades teha eestkostetava arvel kinkeid. Erandina on lubatud 

kinkeid teha kõlbelise kohustuse või viisakusreeglite järgimiseks. 
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Kohus võib eestkostjalt võtta õiguse esindada eestkostetavat teatavates tehingutes või mõnes 

valdkonnas, kui eestkostetava huvid on eestkostja või tema esindatava kolmanda isiku või 

eestkostjale lähedase isiku huvidega olulises vastuolus (PKS § 181). 

Eestkostja ülesanded 

Eestkostja ülesanded seoses eestkostetava isikuga 

Täisealise eestkostetava puhul peab eestkostja hoolitsema selle eest, et eestkostetav saaks 

vajalikul määral ravi- ja sotsiaalteenuseid (PKS § 206). Eestkoste teostamisel on muuhulgas 

oluline erinevate tähtaegade järgimine - alates kohtumääruses sätetatud aruandluse tähtaegadest 

kuni näiteks ID-kaardi aegumiseni. 

Eestkostjale, kes annab seadusest tuleneva ülalpidamiskohustuseta eestkostetavale ülalpidamist, 

läheb seaduse alusel üle eestkostetava ülalpidamisnõue ülalpidamiseks kohustatud isiku vastu 

(PKS § 182 lg 2). 

Kui eestkostja tegutseb eestkostetava huvide vastaselt, tuleb temalt eestkostja volitused ära võtta. 

Kui arst sellist olukorda märkab (näiteks, et eestkostetava tervise eest ei ole vajalikul määral 

hoolitsetud), peab ta sellest KOV-i või kohut teavitama. 

Eestkostetava ülalpidamine 

Eestkostja ei ole kohustatud eestkostetavat ülal pidama. Ülalpidamiskohustus on eestkostjal vaid 

juhul, kui eestkostjaks on määratud isik, kelle ülalpidamiskohustus tuleneb perekonnaseaduse 

teistest sätetest (PKS 8. ptk).  

Eestkostjale, kes annab seadusest tuleneva ülalpidamiskohustuseta eestkostetavale ülalpidamist, 

läheb seaduse alusel üle eestkostetava ülalpidamisnõue ülalpidamiseks kohustatud isiku vastu 

(PKS § 182 lg 2). 

Eestkostja ülesanded seoses eestkostetava varaga 

Eestkostja on kohustatud eestkostetava vara hea eestkostja hoolsusega valitsema, säilitama ning 

võimaluse korral suurendama. Muu hulgas peab eestkostja nõudma õigel ajal sisse 

eestkostetavale kuuluvad nõuded ning valitsema eestkostetavale kuuluvat kinnisvara. 

Eestkostetava varalt saadavast kasust tuleb esmajoones täita varal lasuvad sissenõutavaks 

muutunud kohustused ning katta muud vara korrapärase valitsemise kulud. Nimetatud kuludest 

ülejäänud sissetulekut võib kasutada eestkostetava ülalpidamiseks. Eestkostja peab hoidma enda 

ja eestkostetava vara eraldatuna ega tohi kasutada eestkostetava vara oma huvides (PKS § 183). 

Seega on eestkostjal kohustus hoolitseda eestkostetava vara eest, sh nõuda sisse tema nõuded, 

hoolitseda talle kuuluva kinnisvara eest – näiteks seda remontides ja tulutoovalt välja üürides. 

Vara, mille eestkostetav saab pärandina või kinkena, valitseb eestkostja kinketehingus, 

testamendis või pärimislepingus sisalduvate korralduste kohaselt. Korraldustega ei saa laiendada 

eestkostja seadusest tulenevat esindusõigust. Eestkostja võib kohtu nõusolekul korraldustest 

kõrvale kalduda, kui nende järgimine võib kahjustada eestkostetava huve (PKS § 185). 
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Eestkostetava raha, mis ei ole vajalik jooksvate kulude katmiseks, tuleb paigutada 

krediidiasutusse eraldi kontole. Paigutamisel tuleb teha märge, et konto käsutamiseks on vaja 

kohtu nõusolekut (PKS § 186 lg 1). See ei takista eestkostjat avamast eraldi kontot eestkostetava 

nimel tema igapäevaseks ülalpidamiseks vajalikeks arveldusteks. Sellise konto kasutamiseks 

kohtu nõusolekut vaja ei ole. 

Tehingud, milleks on vaja kohtu nõusolekut 

Kohtu nõusolekul on lubatud ka teistsugused eestkostetava raha investeerimisviisid (näiteks 

kinnisvara või aktsiate ost). Teatud tehingute tegemiseks, millega võib kaasneda suurem 

majanduslik risk (kinnisvaratehingud, laenu võtmine, väärtpaberitehingud jms), vajab eestkostja 

kohtu nõusolekut; ilma nõusolekuta tehtud tehing on tühine, kui kohus seda hiljem tagantjärele 

heaks ei kiida 

Eestkostetava kinnisvaraga seotud tehingud, mida eestkostja ei või eestkostetava nimel kohtu 

eelneva nõusolekuta teha (PKS § 187): 

1) käsutada eestkostetavale kuuluvat kinnisasja või kinnisasjaõigust; 

2) käsutada eestkostetavale kuuluvat kinnisomandi ülekandmisele või kinnisasjaõiguse 

tekkimisele, ülekandmisele või lõppemisele suunatud nõuet; 

3) kohustuda tegema käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud käsutusi; 

4) sõlmida eestkostetava nimel kinnisasja või kinnisasjaõiguse tasulisele omandamisele suunatud 

lepingut; 

5) anda kasutusse eestkostetavale kuuluvat kinnisasja. 

Samu piiranguid kohaldatakse vastavalt ka laevakinnistusraamatusse kantud laevade kohta.  

Kui tekib vajadus eestkostetava kinnisvara müümiseks, siis kaasneb sellega lisaks kohtu 

nõusoleku taotlemisele eestkostja jaoks veel rida kohustusi. Alljärgnevalt on toodud näidisloetelu 

tegevustest, mida eestkostja peaks eestkostetava vara võõrandamise korral tegema: 

 kontrollima, ega eestkostetav ei ole abielus; 

 hoolitsema, et vara ei oleks koormatud üüri-, rendi vms lepingutega ja teiste 

kinnisvararaamatusse kandmata kolmandate isikute õigustega;  

 kontrollima, et võõrandatava eluruumi aadressil ei oleks registreeritud teiste isikute 

elukohaandmeid peale eestkostetava; 

 tagama, et kõik varaga seotud kohustused oleksid täidetud; 

 kontrollima üle vara tehnilise seisundi (liitumised tehnovõrkudega jms) ja ehitisregistrisse 

kantud andmete õiguse; 

 tagama hindamiseks juurdepääsu varale; 

 korteri võõrandamisel tagama korteris asuva eestkostetava vallasvara säilimise; 
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 korraldama vara võõrandamise tehingu tegemise 

Lisaks kinnisvaratehingutele ei või eestkostja eestkostetava nimel kohtu eelneva 

nõusolekuta veel mitmesuguseid tehinguid teha (PKS § 188 lg 1): 

1) teha tehingut, millega eestkostetav võtab kohustuse käsutada kogu oma vara, pärandit, tulevast 

seaduslikku pärandiosa või tulevast sundosa; 

2) loobuda pärandist, annakust või sundosast ega sõlmida pärandvara jagamise lepingut; 

3) sõlmida ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osa omandamisele või 

võõrandamisele suunatud lepingut, samuti ettevõtte käitamisele suunatud seltsingulepingut; 

4) anda rendile ettevõtet; 

5) omandada osalust juriidilises isikus või astuda selle liikmeks; 

6) sõlmida üüri-, rendi-, kindlustus- ja muud kestvuslepingut, mis ei lõpe või mida ei saa üles 

öelda ühe aasta jooksul pärast eestkostetava täisealiseks saamist; 

7) võtta laenu; 

8) omandada ja võõrandada väärtpabereid; 

9) teha tehingut, millega luuakse eestkostetava vastutus teise isiku kohustuse eest, ning tehingut, 

millega eestkostetava vara koormatakse teise isiku kohustuse tagamiseks; 

10)sõlmida kaasomandi jagamise, selle välistamise või edasilükkamise kokkulepet; 

11) teha tehingut, mis lõpetab eestkostetava nõude, vähendab seda või selle tagatist või loob 

sellise kohustuse, välja arvatud käesoleva seaduse § 186 lõikes 4 sätestatud juhtudel. 

Täisealise eestkostetava puhul vajab eestkostja lisaks eelnimetatule kohtu nõusolekut ka 

eestkostetava eluruumi üürilepingu ülesütlemiseks või lõpetamiseks ja üle nelja-aastase tähtajaga 

kestvuslepingute sõlmimiseks (PKS § 207 lg 2). 

Kohtu nõusoleku küsimise kohustuse eiramise tagajärjed 

Kohtu eelneva nõusolekuta tehtud mitmepoolne tehing on tühine, kui kohus ei kiida tehingut 

hiljem heaks. Heakskiit kehtib, kui eestkostja sellest teisele poolele teatab. Kui eestkostetav on 

saanud teovõimeliseks, võib ta tehingu ise heaks kiita. Teine pool võib teha eestkostjale 

ettepaneku teda heakskiidu andmisest teavitada. Kui eestkostja ei avalda heakskiitu kahe nädala 

jooksul nimetatud ettepaneku saamisest arvates, siis loetakse, et heakskiidust on keeldutud. Kui 

eestkostjal pidi tehingu tegemiseks olema kohtu eelnev nõusolek, võib tehingu teine pool oma 

tehingu tegemise tahteavalduse tagasi võtta, kui eestkostjal ei olnud tehingu tegemiseks kohtu 

eelnevat nõusolekut ja tehingu teine pool nõusoleku puudumisest ei teadnud ega pidanudki 

teadma. Sel juhul loetakse, et tahteavaldust ei ole tehtud. Pärast seda, kui eestkostja on teisele 

poolele heakskiidu andmisest teatanud, ei saa tehingu teine pool oma tahteavaldust tagasi võtta 

(PKS § 189 lõiked 1-3). 
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Kohtu eelneva nõusoleku nõude rikkumise korral kohaldatakse TsÜS § 130 (esindusõiguseta 

isiku vastutus), st eestkostja peab hüvitama oma tegevusega tekitatud kahju. Kohtu eelneva 

nõusolekuta tehtud ühepoolne tehing on tühine (PKS § 190). Tühisel tehingud ei ole algusest 

peale õiguslikke tagajärgi. Tühise tehingu alusel saadu tuleb tagastada vastavalt alusetu 

rikastumise sätetele (TsÜS § 84). 

Eestkostja ülesanded seoses hoolekandeasutuses asuva eestkostetavaga 

Eestkostjal tuleb ka hoolekandeasutuses asuva eestkostetava puhul hoolitseda tema isiklike ja 

varaliste õiguste ja huvide kaitse eest. See tähendab, et eestkostja peab omama ülevaadet varade 

osas, vajadusel otsustama varaga seotud küsimuste ja varaga tehingute tegemise üle. Eestkostja 

ülesandeks on ka varade haldamise kohta kohtule aruande esitamine. 

Eestkostja peab lisaks hoolitsema selle eest, et eestkostetav saaks talle vajalikke teenuseid 

(hoolekandelised- ja ravialased teenused, rehabilitatsioon (teraapiad)). Selleks tuleb muuhulgas 

hoolitseda selle eest, et eestkostetava dokumendid oleksid ajakohased (isikut tõendavad 

dokumendid, puude või pensioni määramise otsuste tunnistused) ning teha taotlused erinevate 

teenuste saamiseks ja korraldada teenustele saamine. 

Kui varasemalt lahendas erihoolekande korral kõiki kliendiga seonduvad küsimusi 

hoolekandeasutus, siis enam seda ei tehta ja mitmed ülesanded on pandud eestkostjale. 

Alljärgnevalt on loetletud Sotsiaalkindlustusameti (SKA) soovitusel konkreetsed tegevused, 

mida peab ka hoolekandeasutuses viibiva eestkostetava eest tegema eestkostja (kaasa arvatud 

KOV): 

1) taotluse tegemine erihoolekande teenuse saamiseks; 

2) ekspertiisitaotluse koostamine puudeastme määramiseks; 

3) töövõimetuspensioni saamiseks dokumentide täitmine (osaliselt või täielikult puuduva 

töövõime tuvastamiseks vajalike dokumentide esitamine jms); 

4) rehabilitatsiooniteenuste taotlemine; 

5) kliendi isiklike dokumentide taotlemine; 

6) kliendi sissetulekute haldamine; 

7) teenuse osutamise lepingute sõlmimine (nt telefon, internet); 

8) pangadokumentide taotlemine (deebetkaart, internetipank, konto väljavõtted jne). 

Erihoolekandeteenusel oleva eestkostetava puhul annab eestkostja omapoolse sisendi ja hiljem 

ka allkirjastab eestkostetava tegevusplaani. Lisaks hindab ja annab oma nõusoleku seoses 

eestkostetava elukoha/teenuse vahetusega. Elukohta muutmise korral tuleb eestkostjal teha ka 

avaldus perearsti nimistusse kandmiseks. 

Eestkostja annab nõusoleku kliendi tervisega seotud toimingute tegemiseks, näiteks 

vaktsineerimiseks, samuti eestkostetava pildistamiseks/filmimiseks ja materjalide avalikuks 

näitamiseks. 
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Vajadusel taotleb eestkostja kliendile isiklikke abivahendeid ja võimalusel ka soodustusi nende 

soetamiseks. 

Lisaks kaitseb eestkostja ka eestkostetava õigusi- näiteks kui eestkostetav soovib muuta teenuse 

osutajaid või teenuse kohta, ei ole rahul talle osutatava teenusega või ei ole keskkond 

eestkostetava jaoks turvaline. 

Eestkostja tasu ja kulude hüvitamine 

Eestkostet teostatakse üldjuhul tasuta, st et eestkostjal ei ole reeglina õigust nõuda eestkostetavalt 

tasu oma ülesannete täitmise eest. PKS § 192 lõige 2 võimaldab siiski kohtul määrata 

eestkostjale tema ülesannete täitmise eest tasu eestkostetava arvel, kui see on eestkostetava 

varalist seisundit ning poolte vahelist suhet arvestades mõistlik. TsMS § 180 lg 1 p 5 võimaldab 

eestkostetaval taotleda menetlusabi eestkoste teostamisega seotud kulude kandmise ja 

eestkostjale tasu maksmise osas. 

Samuti saab eestkostja (välja arvatud KOV) nõuda oma ülesannete täitmisel tehtud kulutuste 

hüvitamist eestkostetava vara arvel (PKS § 191). Nii näiteks ei pea eestkostja remontima 

eestkostetava eluaset oma isiklike vahendite, vaid eestkostetava vara arvel. Kulutuste hüvitamise 

nõude osas lähtutakse võlaõigusseaduses sätestatud käsunduslepingu asjakohasest 

regulatsioonist. 

Eelkõige tuleb kõne alla VÕS § 628 lg 2, mille põhimõttest tulenevalt saab eestkostja nõuda 

eestkostetavalt eestkoste teostamisega seotud vajalike ja mõistlike kulude hüvitamist. Igal 

üksikjuhul saab otsustada, millised kulutused saab lugeda eestkoste teostamisega seotud 

kuludeks, lähtudes konkreetse eestkostja ülesannetest. Samuti saab kulutuste vajalikkuse ja 

mõistlikkuse üle otsustada igal üksikjuhul, lähtudes muu hulgas eestkostetava huvide kaitse 

vajalikkuse ulatusest ja eestkostetava varalisest seisundist. Eestkostja kulutuste hüvitamise nõude 

eestkostetava vastu saab maksma panna hagita menetluse vormis (Riigikohtu 29.11.2017 määrus 

nr 2-15-11546/47). 

Kohus võib kindlaks määrata eestkostjale eestkostetava arvel makstava tasu suuruse ja 

hüvitatavad kulud ning nende võimaliku ettemaksu suuruse eestkoste seadmisel või hiljem 

(TsMS § 527 lg 1 p 1). TsMS § 527 lg 1 p 2 kohaselt võib kohus määrata eestkostjale tasu, 

kulude hüvitamise ja ettemaksu riigi arvelt, kui vastavalt seadusele võib nõuda nende maksmist 

riigilt. 

Kohtulik järelevalve 

Tulenevalt eestkostja tegevuse suurest mõjust eestkostetava heaolule on vaja eestkostetava 

huvide tagamiseks eestkostjate tegevuse üle järelevalvet teostada. Perekonnaseadus näeb ette 

kohtu järelevalve eestkostja tegevuse üle. Eestkostja on kohustatud muu hulgas kohtule teada 

andma oma elukoha muutusest. Kohus võib eestkostjale teha ettekirjutusi tema ülesannete 

täitmiseks. Nende järgimata jätmise korral on kohtul õigus eestkostja vabastada. Eestkostetava 

huvides võib kohus kõrvaldada eestkostja oma ülesannete täitmisest kuni tema vabastamise 

otsustamiseni (PKS § 193). 
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Järelevalve teostamine väljendub põhiliselt kaht liiki tegevuses: 

• Eestkostjale teatud tehingute tegemiseks nõusoleku andmine: seadus loetleb tehingud, mida 

eestkostja ei või eestkostetava varaga teha ilma selleks kohtult eelnevat nõusolekut  saamata (nt 

kinnisvaratehingud, eestkostetava nimel laenu võtmine jms, PKS §-d 187-188); 

• Eestkostja aruandluse kontrollimine. 

Kohus võib järelevalve teostamiseks muu hulgas anda isikule ülesannete täitmise korraldusi ja 

nõuda temalt aruannet ülesannete täitmise kohta. Isik võib küsida kohtult ülesannete täitmise 

kohta selgitusi. Pärast ülesannete täitmist tuleb kohtule esitada selle kohta aruanne, kui kohus ei 

määra teisiti (TsMS § 4772 lg 1). 

Aruandeid kontrollivad kohtutes enamasti eestkoste järelevalvele spetsialiseerunud kohtujuristid. 

Kohtunikud puutuvad järelevalvemenetlusega kokku põhiliselt probleemide esinemise korral, kui 

tuleb teha ettekirjutusi eestkostjale tema ülesannete täitmiseks või kaaluda eestkostja 

vabastamist. 

Eestkostja aruanne 

Perekonnaseaduse kohaselt peab eestkostja esitama eestkostetava vara valitsemise ja muude 

ülesannete täitmise kohta kord aastas kohtule kirjaliku aruande. Aruandes tuleb eraldi välja tuua 

tehtud kulutused ning lisada neid tõendavad dokumendid. Igapäevaseks ülalpidamiseks tehtud 

kulutuste kohta näidatakse aruandes ära igas kuus keskmiselt kuluva summa suurus ja neid 

tõendavaid dokumente ei lisata. Kohus peab aruannet sisuliselt kontrollima, hindama tehtud 

kulutuste põhjendatust ning nõudma vajaduse korral selgitusi või aruande parandamist ja 

täiendamist (PKS § 194). 

Kohus võib igal ajal nõuda eestkostjalt informatsiooni tema ülesannete täitmise kohta. 

Põhjalikum aruandlus eestkostetava vara osas on vajalik siis, kui eestkostetaval on rohkem vara 

kui igakuine riiklik toetus, ja sellisel juhul on oluline jälgida, et eestkostja seda vara oma huvides 

ei kasutaks. Kui eestkostetava ainsaks sissetulekuks on riiklik toetus ning tema isiklikud ja 

varalised huvid on tagatud, siis ei ole vaja eestkostjal eestkostetava ülalpidamiseks tehtud 

igakuiseid kulutusi üksikasjalikult välja tuua ja tõendada. 

Nõue, et eestkostetava vara tuleb hoida eeskostja varast lahus, on vajalik selleks, et eestkostetava 

vara oleks paremini kaitstud ja säiliks parem ülevaade, mida selle varaga tehtud  on. See ei 

tähenda, et eestkostja peaks ostma eestkostetavale eraldi süüa, kui elatakse temaga samas 

leibkonnas. Eestkostetava otseste kulude (näiteks tema raviarvete jms) eest võib maksta otse 

eestkostetava kontolt, kuid leibkonna üldiste kulude puhul see vajalik ei ole. PKS toob eraldi 

välja, et toidukulusid eraldi tõendama ei pea, vaid on vajalik välja tuua vaid nende orienteeruv 

suurusjärk kuus (PKS § 194 lg 2). 

Eestkoste pikendamine ja/või eestkoste ulatuse muutmine 

Kohus kontrollib täisealiste eestkostetavate puhul regulaarselt (vähemalt iga viie aasta järel) 

eestkoste jätkumise vajadust, kuna eestkostetava olukord võib paraneda. Samuti võib selle 

perioodi kestel muutuda eestkostja olukord ning raskeneda mingil põhjusel eestkostja ülesannete 
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täitmine. Juba eestkoste seadmise kohtumääruses märgitakse ära aeg, millal hiljemalt kohus 

otsustab eestkoste pikendamise või lõpetamise, kuid see periood ei või olla pikem, kui viis aastat 

(TsMS § 526). Kui järelevalve käigus selgub, et eestkoste on seatud liiga piiravalt ja eestkostetav 

on tegelikult võimeline suuremas ulatuses tehinguid tegema, kui see kohtu poolt paika on 

pandud, tuleks kohtul eestkoste ulatust muuta. 

Kui eestkostja saab teada asjaoludest, mis võimaldavad eestkoste lõpetada, peab ta sellest 

teatama kohtule ja valla- või linnavalitsusele. Sama kehtib asjaolude kohta, mis võimaldavad 

eestkostja ülesandeid piirata või laiendada. Kohus otsustab eestkoste lõpetamise, piiramise või 

laiendamise omal algatusel või eestkostja, valla- või linnavalitsuse või eestkostetava avalduse 

alusel (PKS § 206 lg 2). 

Eestkoste pikendamise menetlus sarnaneb eestkoste seadmisega. Kohus võib eestkoste 

pikendamiseks või eestkoste aluste äralangemise tuvastamiseks määrata ekspertiisi. 

Kui kohus on määranud piiratud teovõimega isiku õiguste ja huvide kaitseks talle osas või kõigis 

eluvaldkondades eestkostja, kuid isiku eestkostevajadus muutub, saab kohus PKS § 206 lg 2 ja 

TsMS § 529 lg 1 järgi teha muudatusi eestkostja ülesannete ringis või eestkoste lõpetada. 

Kohus peab hoolitsema selle eest, et isiku üle seatud eestkoste ei kestaks kauem kui vajalik ning 

eestkostja ülesannete ring vastaks isiku eestkostevajadusele (Riigikohtu 23.10.2015 määrus nr 3-

2-1-73-15). 

TsMS § 529 lg 1 lubab ka enne eestkoste seadmise kohtumääruses kindlaks määratud aega 

vajadusel eestkostet lõpetada või eestkostja ülesannete ringi muuta: „Kohus lõpetab eestkoste, 

kitsendab eestkostja ülesannete ringi või laiendab eestkostetava iseseisvalt tehingute tegemise 

õigust, kui eestkostja määramise alused on täielikult või osaliselt ära langenud.“ 

Eestkoste lõppemine 

PKS § 195 näeb ette, et eestkoste lõpeb: 

1) eestkostetava surmaga; 

2) vanema hooldusõiguse taastumisega; 

3) eestkostetava lapsendamisega; 

4) eestkostetava täisealiseks saamisega. 

Eestkostja ja valla- või linnavalitsus peavad kohtule eeskoste lõppemise aluseks olevaist 

asjaoludest teatama. 

Kui eestkostetav tunnistatakse surnuks või kui tuvastatakse tema surmaaeg, lõpeb eestkoste 

surnuks tunnistamise või surmaaja tuvastamise määruse jõustumisega (PKS § 196). 

Kui eestkoste lõppemiseks alused puuduvad, võib kohus teha muudatusi ka vaid eestkostja 

isikus. 



21 
 

Kohus võib eestkostja vabastada, kui eestkostja oma kohustuste olulise rikkumise tõttu või muul 

põhjusel ei vasta enam eestkostjale esitatavatele nõuetele või kui eestkostja ülesannete jätkumine 

kahjustaks eestkostetava huve. Kohus vabastab eestkostja omal algatusel või õigustatud huvi 

omava isiku taotluse alusel. Kohus võib eestkostja vabastada ka eestkostja enda avalduse alusel. 

Eestkostja vabastamisel teeb kohus korralduse eestkoste edasiseks teostamiseks. Kui eestkostet 

teostab mitu isikut ühiselt ja vabastatakse ainult üks eestkostja, täidab eestkostja ülesandeid edasi 

teine eestkostja (PKS § 197). 

Kohus vabastab juriidilisest isikust või KOV-ist eestkostja ja määrab teise eestkostja, kui see on 

eestkostetava huvides ja eestkostekohustust on valmis täitma eestkostjaks sobiv füüsiline isik. 

KOV-ist eestkostja võib tema taotlusel vabastada ka siis, kui kohus leiab, et PKS § 176 lõike 2 

või § 205 lõike 3 kohaselt on teine KOV eestkostetavaga oluliselt tugevamalt seotud. 

Kohus peab enne määruse tegemist juriidilise isiku või valla- või linnavalitsuse ära kuulama 

(PKS § 198 lõiked 1 ja 3). 

KOV ja juriidiline isik peavad vähemalt üks kord aastas kontrollima PKS § 198 lõikes 1 

nimetatud eelduste olemasolu ning esitama kohtule avalduse niipea, kui nad saavad eelduste 

täitmisest teada (PKS § 198 lg 2). 

Eestkostja peab enda vabastamise korral eestkostetavale välja andma valitsetava vara ja esitama 

vara valitsemise kohta aruande (PKS § 199). 

Eestkostjal on õigus eestkostet teostada, kuni ta enda eestkostja ülesannetest vabastamisest teada 

saab või peab teada saama. Sellele ei või tugineda isik, kes eestkostjaga tehingut tehes eestkostja 

vabastamisest teadis või pidi teadma (PKS § 200). 

Eestkoste ei lõpe eestkostja surmaga. Sellisel juhul määratakse uus eestkostja. Eestkostja surmast 

peavad tema pärijad viivitamata kohtule teatama. Kui eestkostjateks on määratud mitu isikut 

ühiselt, peab eestkostja teise eestkostja surmast viivitamata teatama (PKS § 201). TsMS § 529 

kohaselt otsustab kohus eestkoste lõpetamise, kui alused on ära langenud. Kohus saab eestkoste 

lõpetamise otsustada ka omal algatusel. Eestkoste ei lõpe automaatselt. 

TsMS § 531 lg 1 kohaselt eestkostemenetlust lõpetav kohtumäärus, muu hulgas eestkostja 

määramise, tema ametiaja pikendamise, eestkoste lõpetamise või eestkostja ülesannete ringi 

muutmise määrus, kehtib ja kuulub täitmisele alates määruse teatavakstegemisest eestkostjale. 

Volitus ja volikiri 
Volituse andmine on asjakohane, kui isik oma kõrge vanuse, füüsilise puude või muu asjaolu 

tõttu ei ole võimeline kõikide igapäevaeluliste toimetustega hakkama saama, kuid kelle võimes 

oma tahet vabalt määrata ja tehingute tagajärgi mõista ei ole kahtlust, ehk kelle teovõimet ei ole 

alust piirata ja eestkostjat määrata.   

Volituse saab anda konkreetseks tehinguks või konkreetse asutusega suhtlemiseks. Näiteks võib 

isik anda volituse tema elukoha korteriühistuga suhtlemiseks. 
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Volituse võib anda vabas vormis (suulises, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas, 

elektroonilises, notariaalses vormis).  Milline volituse andmise vorm on nõutav, sõltub asutusest 

kelle ees esindamiseks volitused antakse ja tehingust, mille tegemiseks volitused antakse. Teatud 

tehingute tegemiseks, näiteks tehingud kinnisasjadega, on seaduses sätestatud kohustuslik 

notariaalse vormi nõue. 

Volikiri peab olema notariaalselt tõestatud ka pärimismenetluses osalemiseks, esindatava 

pangaarve kasutamiseks, esindatavale väljamaksmisele kuuluva pensioni vastuvõtmiseks ja 

mitmete muude tehingute tegemisel. Samuti peab volikiri olema notariaalselt tõestatud kui ühe 

volikirjaga soovitakse anda volitusi erinevate asutustega suhtlemiseks või niinimetatud 

üldvolikirja. 

Notar kontrollib volitusi andva isikuga vesteldes tema teovõimet ja peab jõudma veendumusele, 

et isik mõistab tehingu tähendust, selle võimalikke tagajärgi ja kas volituste andmine ja antavate 

volituste ulatus vastab isiku tegelikule tahtele. Selles veendunud, teostab notar toimingu.  

Oluline on, et volikiri ei lõpeta isiku õigust ennast ka ise esindada. 

Piiratud teovõimega isiku vastutus ja õigused 

Piiratud teovõimega isiku karistusõiguslik vastutus 
Isikut saab õigusvastase teo eest karistada üksnes siis, kui ta on selle toimepanemises süüdi. Isik 

on teo toimepanemises süüdi, kui ta on süüvõimeline. Isik on süüvõimeline, kui ta on teo 

toimepanemise ajal süüdiv ja vähemalt neljateistaastane. Isik ei ole süüdiv, kui ta teo 

toimepanemise ajal ei olnud võimeline aru saama oma teo keelatusest või oma käitumist 

vastavalt sellele arusaamisele juhtima seoses: 

  1) vaimuhaigusega; 

  2) ajutise raske psüühikahäirega; 

  3) nõrgamõistuslikkusega; 

  4) nõdrameelsusega või 

  5) muu raske psüühikahäirega. 

Loetletud seisundid selgitatakse välja kohtupsühhiaatrilise ekspertiisiga ja nende esinemisel 

isikut õigusvastase teo eest karistada ei saa.   

Küll aga võib ekspertiisi käigus ilmneda, et isiku võime oma teo keelatusest aru saada või oma 

käitumist vastavalt sellele arusaamisele juhtida mitte ei puudu vaid on eelpool nimetatud 

põhjusel oluliselt piiratud, see tähendab, et tegemist on piiratud süüdivusega karistusseadustiku 

mõttes. Sellisel juhul saab isikut küll karistada, ent kohus võib isiku karistust kergendada. 
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Õigused arsiabi saamisel 
Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) üheks aluspõhimõtteks on §-st 10 tulenev inimväärikuse 

põhimõte. Inimväärikus on kõigi isiku põhiõiguste alus ning põhiõiguste ja vabaduste kaitse 

eesmärk. Inimväärikuse oluliseks elemendiks on vabadus kujundada oma elu oma soovi järgi ja 

õigus kehalisele puutumatusele. Seega tuleb ka tervishoiuteenuse osutamise kontekstis austada 

iga inimest kui iseseisvat subjekti, tagada maksimaalselt igaühe eneseväärikus, arvestada tema 

vaateid ning neist ka raviotsuste tegemisel lähtuda. PS § 19 lg 1 hõlmab õigust 

enesemääramisele. Õigus enesemääramisele tähendab õigust teha ise otsuseid, mis puudutavad 

inimese keha. 

Eestis toimub inimesele arstiabi osutamine üldjuhul eraõigusliku suhte raames tervishoiuteenuse 

osutamise lepingu vormis (Võlaõigusseadus, edaspidi VÕS § 758 ja 759). Teenuse osutamisega 

kaasneb tervishoiutöötaja kohustus inimest igakülgselt tema tervise seisundist ja ravi 

võimalustest informeerida (VÕS § 766 lg 1). Patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust 

osutada üksnes tema nõusolekul, kusjuures patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast 

selle andmist tagasi võtta (VÕS § 766 lg 3). Piiratud teovõimega inimese puhul annab 

tervisehoiuteenuse osutamiseks vajaliku nõusoleku patsiendi seaduslik esindaja ulatuses, milles 

patsient ei ole võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma (VÕS § 766 lg 4). 

Niisiis on oluline, et patsiendilt ei küsita mitte lihtsalt nõusolekut, vaid see nõusolek peab 

tuginema patsiendile antud asjakohastele selgitustele, inimene peab olema aru saanud talle antud 

infost ja andma või mitte andma neile andmetele tuginedes oma nõusoleku. Seega peab 

tervishoiuteenuse osutamiseks olema patsiendi nn teavitatud nõusolek. 

Kui patsient on teadvuseta või ei ole muul põhjusel võimeline tahet avaldama (otsusevõimetu 

patsient) ning tal ei ole seaduslikku esindajat või seaduslikku esindajat pole võimalik kätte saada, 

on tervishoiuteenuse osutamine lubatud ka patsiendi nõusolekuta. Seda siis, kui see on patsiendi 

huvides ja vastab tema varem avaldatud või tema eeldatavale tahtele ja tervishoiuteenuse 

viivitamatu osutamata jätmine oleks ohtlik patsiendi elule või kahjustaks oluliselt patsiendi 

tervist. Patsiendi varem avaldatud või eeldatav tahe tuleb võimalusel selgitada välja patsiendi 

omaste kaudu (VÕS § 767 lg 1). Omasteks loetakse patsiendi abikaasat, vanemaid, lapsi, õdesid 

ja vendi või muid patsiendile lähedasi isikuid, kui see tuleneb patsiendi elukorraldusest (VÕS § 

767 lg 2). 

Seega,  juhul, kui patsient ise pole võimeline teenuse osutamiseks teavitatud nõusolekut andma, 

arvestada tema tahtega. Kuigi inimese tahe tuleb VÕS § 767 lg 1 järgi selgitada välja omaste 

kaudu, pole keelatud ega välistatud, et inimene väljendab oma soove tervishoiuteenuste saamise 

kohta enne otsusevõime kadumist selleks puhuks koostatud kirjalikus dokumendis, nimetatagu 

seda siis tulevikujuhisteks, patsienditestamendiks või avaldus raviteenuse osutamisest 

keeldumiseks. 
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Autojuhi- ja relvaluba 
Riikideülest regulatsiooni Alzheimeri tõvega (AT-ga) patsientide ohutuse hindamiseks liikluses 

ning relva käsitsemisel ei ole. Eestis reguleerivad vastavat valdkonda liiklusseaduse § 101 ning 

määrus „Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi 

juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas 

meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud“. 

Kerge dementsussündroomiga Alzheimeri tõvega patsientidele on soovitatav vähemalt üks kord 

aastas teha ohutuse hindamiseks liikluses ja relva käsitsemisel neuropsühholoogilised testid 

vastava spetsialisti (neuroloog, psühhiaater, geriaater) otsusel. Ohutuse tagamiseks peetakse 

oluliseks kerge dementsussündroomiga AT-ga patsiendi ja tema lähedase informeerimist ning 

nõustamist suurenenud liiklusõnnetuse ohu ja relva kasutamise õiguse teemal. Patsientide 

sõiduoskuse hindamiseks soovitatakse teha neuropsühholoogilisi teste, sest need annavad häid 

tulemusi. Ravijuhendites tuuakse välja, et kerge dementsussündroomiga AT-ga patsientidele 

tuleb soovitada juhtimisõiguse piiramist või juhtimisõigusest loobumist. 

 Neuropsühholoogilised testid on olulised sõiduoskuse ennustamisel, kuid nende põhjal ei saa 

alati otsustada, milline patsient ei ole võimeline autot juhtima. Kerge dementsusega patsientide 

puhul tuleb iga kuue kuu tagant kaaluda sõiduoskuse hindamist proovisõidul koos kogenud 

juhiga või küsida perekonna või hooldaja arvamust patsiendi sõiduvõimekuse kohta. 

Mõõduka ja raske dementsussündroomiga Alzheimeri tõvega patsiendi mootorsõiduki 

juhtimisõiguse ja relva kasutamisõiguse peatamise algatab raviarst ning teavitab sellest patsienti 

ja tema lähedasi. 

Erinevates ravijuhendites ollakse mõõduka ja raske dementsussündroomiga AT-ga patsiendi 

mootorsõiduki juhtimisõiguse ja relva kasutamisõiguse peatamise kohta üksmeelel. 

Kui eriarsti tervisekontrolli käigus on selgunud meditsiiniline vastunäidustus auto juhtimiseks (nt 

raskekujuline väljendunud kognitiivse häirega psüühikahäire, mis arsti hinnangul vähendab 

juhtimisvõimet ja mõjutab ohutu sõitmise võimet), teavitab eriarst patsiendi perearsti ning 

võimalusel ka patsiendi lähedasi kavatsusest juhtimisõigus peatada patsiendi terviseseisundi 

halvenemise tõttu. Patsiendi perearst informeerib täiendavalt patsienti ning tema lähedasi 

juhtimisõiguse peatamise kavatsusest terviseseisundi halvenemise tõttu ja edastab patsiendi 

mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamise otsuse maanteeametile terviseinfo süsteemi kaudu 

(vastavalt liiklusseaduse § 124 lg 5). Mootorsõiduki juhtimisõigus peatatakse, kui 

mootorsõidukijuhi terviseseisund ei vasta liiklusseaduse § 101 lõike 10 alusel kehtestatud 

tervisenõuetele. Mootorsõiduki juhtimisõigus peatub siis, kui maanteeamet otsuse inimesele 

kätte toimetab. 

Alzheimeri tõve diagnostika- ja ravijuhendi koostamise töörühm leidis konsensuslikult, et kuna 

tõenduspõhiseid avaldatud uuringuid mootorsõiduki juhtimise turvalisuse hindamiseks ning relva 

kasutamise turvalisuse hindamiseks ei ole, siis on võimalik anda praktilised soovitused meil 
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kehtivate seaduste alusel, võttes arvesse teiste maade kogemusi. Töörühm on arvamusel, et AT-

patsientide dementsussündroomi tuleb pidada raskeks orgaaniliseks psüühikahäireks ja seetõttu 

saab seda käsitleda nii liiklusseadusest kui ka relvaseadusest tulenevalt. Kerge dementsusega 

haigete mootorsõiduki juhtimisõiguse piiramisel tuleb regulaarselt hinnata patsiendi võimekust ja 

kindlasti teavitada riskidest tema lähedasi.10 

Tahtest olenematu ravi 
Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 20 lg 2 ja inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 

(EIÕK) art 5 lg 1 sätestavad ammendava loetelu juhtumitest, millal võib isikult vabaduse võtta. 

Isikuvabadust saab piirata üksnes ranges kooskõlas seadusega, lähtudes põhiseaduses ning 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ettenähtud põhimõtetest, seejuures tuleb 

isikult vabaduse võtmise aluseid seaduses mõista pigem kitsendavalt  

Viidates Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) praktikale, on Riigikohtu üldkogu leidnud, et üksnes 

vabaduse võtmise aluste kitsas tõlgendamine kooskõlas EIÕK art 5 eesmärgi ja mõttega kaitseb 

igaüht meelevaldse vabadusevõtmise eest, ning PS § 20 lg 2 ei tohi tõlgendada laiendavalt 

põhiõiguse kandja kahjuks. See tähendab, et PS § 20 lg-s 2 sätestatud vabaduse võtmise aluste 

erinevate tõlgenduste seast tuleb valida see, mis võimaldab kõige väiksemat sekkumist 

vabadusse  

EIK praktikas on välja kujunenud, et ebaterve psüühika (unsound mind) konstateerimiseks EIÕK 

art 5 lg 1 teise lause lit e tähenduses peab olema täidetud kolm tingimust (nn Winterwerpi 

kriteeriumid): 

1) usaldusväärselt peab olema tõendatud, et isikul on ebaterve ehk haige psüühika (mis tingib 

objektiivse meditsiinilise ekspertiisi korraldamise vajaduse); 

2) vaimse häire iseloom ja sügavus peab olema selline, et see õigustab vabaduse võtmist; 

3) kinnipidamise jätkumine on õigustatud üksnes niikaua, kuni vaimuhäire kestab. 

Nimetatud kriteeriume on EIK kasutanud järjepidevalt ning nende alusel kontrollinud, kas 

psüühikahäiretega isiku kinnisesse asutusse paigutamine ja temalt vabaduse võtmine on 

toimunud kooskõlas EIÕK-ga. Riigikohtu tsiviilkolleegium on leidnud, et PS § 20 lg 2 p 5 saab 

sisustada samade kriteeriumide alusel. Lisaks nõuab PS § 20 lg 2 p 5 kriteeriumina isiku endale 

või teistele ohtlikkuse tuvastamist, st põhiseadus esitab isiku kinnipidamisele vähemalt 

eelduslikult kõrgemad nõuded kui EIÕK  

Alused psüühikahäirega täis- ja alaealise isiku paigutamiseks psühhiaatriahaiglasse tulenevad 

psühhiaatrilise abi seadusest. PsAS § 11 lg 1 järgi võetakse isik tema enda või tema seadusliku 

 
10 Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi (RJ-G/23.1-2017) 
https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/2/alzheimeri-tove-diagnostika-ja-ravi#toc9 
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esindaja nõusolekuta vältimatu psühhiaatrilise abi korras ravile haigla psühhiaatriaosakonda või 

jätkatakse ravi, tema tahtest olenemata, ainult järgmiste asjaolude koosesinemise korral: 

1) isikul on raske psüühikahäire, mis piirab tema võimet oma käitumisest aru saada või seda 

juhtida; 

2) haiglaravita jätmisel ohustab isik psüühikahäire tõttu iseenda või teiste elu, tervist või 

julgeolekut; 

3) muu psühhiaatriline abi ei ole küllaldane. 

Alused psüühikahäirega täisealise isiku paigutamiseks tema nõusolekuta hoolekandeasutusse 

ööpäevaringset erihooldusteenust saama tulenevad sotsiaalhoolekande seadusest (SHS). 

SHS § 105 lg 1 järgi paigutatakse täisealine isik hoolekandeasutusse ööpäevaringset 

erihooldusteenust saama tema nõusolekuta, kui esinevad kõik järgmised asjaolud: 

1) täisealisel isikul on raske psüühikahäire, mis piirab tema võimet oma käitumisest aru saada 

või seda juhtida; 

2) täisealine isik on endale või teistele ohtlik, kui ta jäetakse paigutamata hoolekandeasutusse 

ööpäevaringset erihooldusteenust saama; 

3) varasemate abimeetmete rakendamine ei ole osutunud küllaldaseks või muude abimeetmete 

kasutamine ei ole võimalik. 

Kuna seaduses on sätestatud sarnased alused isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks nii SHS § 

105 kui ka PsAS § 11 alusel, saab mõlemal juhul lähtuda ka teise juhtumi kohta kujunenud 

kohtupraktikast.  Kuigi SHS § 105 lg-s 1 ja PsAS § 11 lg-s 1 sätestatud eeldused isiku kinnisesse 

asutusse paigutamiseks on sarnased, on nende asutuste ja seal osutatavate teenuste iseloom 

erinev.  

Hoolekandeasutus on SHS § 4 p 2 kohaselt sotsiaalteenust osutav asutus. Nagu eespool 

märgitud, paigutatakse SHS § 105 lg 1 alusel isik hoolekandeasutusse ööpäevaringset 

erihooldusteenust saama. SHS § 100 lg 1 järgi on ööpäevaringne erihooldusteenus täisealise 

isiku ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada 

teenust saava täisealise isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline 

elukeskkond teenuse osutaja territooriumil . 

Olenemata sellest, kas erihooldusteenust osutatakse isiku nõusolekul või ilma selleta, ei tohi 

erihooldusteenuse saajat tahtevastaselt ravida. Tahtest olenematu psühhiaatriline ravi, sh 

tahtevastane ravimite manustamine on käsitatav tervishoiuteenusena, mille osutamist reguleerib 

võlaõigusseadus (VÕS). Sotsiaalhoolekande seadusest ei tulene hoolekandeasutusele õigust 

osutada seal viibivale isikule tahtevastast ravi. Kui kohtu hinnangul on täidetud kinnisesse 

asutusse paigutamise eeldused ning isik vajab tahtest olenematut psühhiaatrilist abi, tuleb ta 

paigutada ravile haigla psühhiaatriaosakonda  
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PsAS § 11 lg 1 alusel võetakse isik haigla psühhiaatriaosakonda ravile vältimatu psühhiaatrilise 

abi korras. Psühhiaatriline abi hõlmab PsAS § 2 p 2 järgi psüühikahäirete diagnostikat, 

psüühikahäirega isiku ravi ja taastusabi ning psüühikahäireid ennetavat tegevust. PsAS § 6 lg 2 

järgi annavad psühhiaatrilist abi sellekohase tegevusloaga raviasutused, arstid ja mud 

spetsialistid. Psühhiaatrilise abi osutamine on seega tervishoiuteenus tervishoiuteenuste 

korraldamise seaduse § 2 lg 1 tähenduses. Eelnevast järeldub, et psüühikahäirega isik 

paigutatakse psühhiaatriahaiglasse ravi eesmärgiga  

TsMS § 533 lg 1 p 1 järgi paigutatakse psüühiliselt haige isik tema tahteta või tahte vastaselt nii 

psühhiaatriahaiglasse kui ka hoolekandeasutusse isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse 

avalduse alusel. Seega on korralise menetluse raames kinnisesse asutusse paigutamise algatamise 

eeldus isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse vastav avaldus. Pärast menetluse algatamist 

kohaldub TsMS § 477 lg-st 5 tulenev üldine põhimõte, mille kohaselt ei ole kohus hagita asja 

läbivaatamisel seotud menetlusosaliste esitatud taotluste ega asjaoludega ja nende hinnanguga 

asjaoludele, kui seadusest ei tulene teisiti. Sellest tuleneb, et maakohus ei ole avalduse 

läbivaatamisel seotud avalduses esitatud taotlusega paigutada isik just kindlat liiki kinnisesse 

asutusse ega avalduse esitaja hinnanguga selle kohta, kas isik tuleb paigutada 

hoolekandeasutusse või psühhiaatriahaiglasse. Alles menetluse käigus, sh kohtupsühhiaatrilise 

ekspertiisi põhjal, võib kohus jõuda veendumusele, kas isikule on sobiv kinnine 

hoolekandeasutus või psühhiaatriahaigla, arvestades nende asutuste erinevat olemust ja eesmärke 

ning neis osutatavaid teenuseid . 

Tehnoloogilised abivahendid. Õigus ja eetika 
Digiteenused ja tehnoloogiad on abiks elanike vananemisega seotud keerukates olukordades. 

Eakate elu on parem nutikas kodus ja ka hooldekodus, kus nende tervislikku seisundit aitavad 

jälgida erisugused nutirakendused.  

Info- ja kommunikatsioonisektoris, tervishoius ja tööstuses kasutatakse digilahendusi laialdaselt, 

hoolekandes on arenguruumi aga küllaga.  

Turvalisust toetavad lahendused 

Eriotstarbelisi abitehnoloogiaid saab kasutada mäluhäiretega inimeste ja eakate turvalisuse 

tagamiseks. Sotsiaalhoolekande seaduse § 20 lõike 1 kohaselt peab hoolekandeasutus tagama 

kliendile turvalise keskkonna ja toimetuleku. Inimesel peab säilima liikumisvabadus, seega ei 

tohi kliendi turvalisuse tagamiseks lukustada asutuse uksi, siduda klienti voodi külge, ähvardada 

teda või kasutada rahusteid.Tehnoloogiliste lahenduste abil saab luua turvalise keskkonna ka uksi 

lukustamata. Näiteks: 

• eri viisil kasutatavad (nt käel, riietes) turvanupud, mis annavad märku, kui klient lahkub oma 

toast, osakonnast või majast. Turvanuppe saab seadistada kliendi vajaduste ja tegevusvõime 

kohaselt ning ka nõnda, et kui turvanupu kandja läheneb välis- või osakonna uksele, sulgub see 

automaatselt ja nutitelefon teatab sellest kohe personalile. Seinal olevaid ja käel kantavaid 
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turvanuppe saab kasutada ka abi kutsumiseks. Kui Soomes on käel kantavad turvanupud 

(Karhinen jt 2019) levinud, siis Eestis on neid vaid mõnes hooldekodus. Kriisi ajal saab 

mobiilsetes haiglates kasutada neid ka abikutsungi nupuna; 

• anduritega vaibad edastavad teavet näiteks selle kohta, kui inimene on voodist tõusnud; 

• kukkumisandurid annavad kohe teada, kui inimene on kukkunud ega saa ise abi kutsuda; 

• epilepsia-andurid annavad märku, kui inimesel tekivad krambid ja ta ei saa abi kutsuda; 

• voodiandureid on võimalik paigaldada madratsi alla või madratsina. Andur teavitab, kui 

inimene voodist tõuseb, kuid sellega saab mõõta ka vererõhku, pulssi, kehatemperatuuri jm 

tervisenäitajaid; 

• ukseandurid võimaldavad reaalajas saada teavet klientide liikumise kohta. Neid saab seadistada 

vajaduse kohaselt, nt kindlale ajavahemikule, et saada andmeid selle kohta, kui klient väljub 

öösel toast. Töötaja telefonile tuleb kohe selle kohta teade; 

• kaamerasüsteemid annavad reaalajas teavet, suures asutuses vähendavad need oluliselt töötajate 

koormust. Kaamerad võivad olla ka näotuvastamis- või infrapunafunktsiooniga (inimene on 

nähtav, kuid ta ei ole äratuntav). Nende kaudu saab kogu vajaliku teabe privaatsusnõuet 

rikkumata; 

• GPS-kellad. Väga oluline on, et klient saaks viibida värskes õhus ja tegeleda aktiivsete ning 

tema jaoks oluliste tegevustega. Kui inimese vaba aja sisustamisele tähelepanu ei pöörata, siis on 

oht, et ta muutub oma elu ja käekäigu suhtes ükskõikseks. Vältida tuleb olukorda, kus klient on 

kuude kaupa vaid siseruumides  

GPS-kellaga saab tagada kliendi turvalisuse reaalajas. Kliendid saavad sellega ohutult väljuda 

oma toast, osakonnast või hoonest ning viibida värskes õhus. Kui inimene satub segadusse, saab 

ta kella abil ise abistajatega ühendust võtta. Kell aitab reaalajas tuvastada ära eksinud inimese 

asukoha koordinaadid, ja seda isegi siis, kui inimene ei oska seadet kasutada. 

Kirjeldatud abivahendid edastavad reaalajas teabe nt elanike vajaduste ja/või turvariskide kohta 

hooldekodu töötaja nutiseadmesse, võimaldades reageerida kutsele kohe. See aitab kokku hoida 

aega ja vähendab töötajate koormust11. 

Turvalisust tagavate tehnoloogiliste abivahendite kasutuselevõttu pärsib valdkonna õiguslik 

selgusetus. Eesti Inimõiguste Keskus uuris sügisel 2019 tehnoloogia mõju inimõigustele Eestis. 

Tegemist on esialgse kaardistusega, mille eesmärk oli saada parem arusaam digitaalvaldkonna ja 

inimõiguste teemadest, ohtudest ja võimalustest Eestis. Pea kõik eksperdid leidsid, et täiendavat 

regulatsiooni pole vaja ning soovisid õigusrahu. Rõhutati, et pigem tuleks tegeleda konkreetsete 

seaduslünkadega, mis praktika käigus avalduvad. Osa eksperte tõi välja ka selle, et seadused 

 
11 Terje Bachmann. Abistavad digilahendused – tuleviku hooldustöö võti 
https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/abistavad-digilahendused-tuleviku-hooldustoo-voti 
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valdkonnas on kohati vasturääkivad, mis võimaldab mitmetitõlgendavusi. Ühtlustada tuleks ka 

definitsioone, mida erinevates õigusaktides kasutatakse. Isikuandmete kaitse üldmäärust on vaja 

juurutada ning tagada selle tegelik ja tõhus toimimine. Peeti oluliseks uuendada sideandmete 

säilitamise ja kasutamise regulatsiooni. Uute seaduste asemel on vajadus eetiliste raamistike ja 

üldpõhimõtete järgi, millega saaks tehnoloogiate kasutuselevõtul arvestada. Sageli on need juba 

olemas näiteks põhiõiguste kataloogi näol Põhiseaduses ning muude õigusaktide näol, aga neid 

ei osata rakendada tehnoloogia valdkonnas.12  

Turvalisust tagavate tehnoloogiliste lahenduste kasutamine on esmalt võimalik andmesubjekti 

nõusolekul. Kui aga andmesubjekt ei ole võimaline olukorda adekvaatselt hindama ja nõusolekut 

andma, võib nimetatud lahenduste kasutamine olla põhjendatud isiku enda turvalisusega. Ühelt 

poolt on õigus privaatsusele inimõigus. Teiselt poolt võib olla turvalisust tagavate tehnoloogiliste 

lahenduste kasutamine põhjendatud õigustatud huviga.   

Isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM)13 art 6 lg-s 1 sätestatud viie esimese aluse korral põhineb 

andmetöötluse seaduslikkus andmesubjekti nõusolekul, lepingulistel korraldustel, seadusjärgsel 

kohustusel või muul konkreetselt, õigusaktis määratletud põhjusel. Art 6 lg 1 p-s f sätestatud 

õigustatud huvi alusel on andmetöötlus seaduslik aga alles siis, kui on korrektselt läbi viidud 

poolte huvide põhjalik kaalumine, millest nähtub selgelt järeldus andmete töötlemise õigustatuse 

kohta.14  

IKÜM art 6 lg 1 p-s f on ette nähtud kolm tingimust, mis kõik peavad täidetud olema, et 

isikuandmete töötlemine oleks lubatud: 

1) vastutaval töötlejal või andmeid saaval kolmandal isikul või kolmandatel isikutel on 

õigustatud huvi,  

2) isikuandmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi teostamiseks, 

3) vastutaval töötleja või andmeid saava kolmanda isiku huve ei kaalu üles kaitstava 

andmesubjekti põhiõigused ja –vabadused. 

Selle hindamine toimub kolmeastmelise skeemi järgi: 

I aste - isikuandmete töötleja või kolmandate isikute huvid ja nende kaalukus 

II aste - andmesubjekti õigused ja huvid ning kaalukus 

III aste - vastanduvate huvide kaalumine - esialgne hinnang + vajadusel täiendavad 

 
12 Inimõigused, infoühiskond ja Eesti: esialgne kaardistus https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-
infouhiskond-ja-eesti-esialgne-kaardistus/ 
13 Isikuandmete kaitse üldmäärus https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET#d1e1788-1-1 
14 oigustatud_huvi_juhend_aki_26.05.2020 
https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/oigustatud_huvi_juhend_aki_26.05.2020.pdf 
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kaitsemeetmed ja lõplik hinnang 

Kui vastutaval töötlejal on huvi mingite isikuandmete töötlemise vastu, ei tähenda see 

automaatselt, et ta saab tugineda õigustatud huvi alusele. Vastutava töötleja huvi õigustatus on 

vaid lähtepunkt ehk üks elementidest, mida tuleb analüüsida ning see, kas õigustatud huvi alusele 

saab tugineda, sõltubki tasakaalustamise tulemusest. 

Selles veendumine, kas õigustatud huvi sättele saab tugineda, on vastutava töötleja ülesanne, kes 

peaks läbipaistval moel viima läbi kaalumise ning olema võimeline oma otsust põhjendama. 

Andmetöötlusest tuleneva võimaliku ulatusliku ja intensiivse riive korral võib olla vajalik 

koostada kirjalik andmekaitsealane mõjuhinnang (IKÜM art 35; täpsemalt on 

andmekaitseinspektsioon mõjuhinnangu läbiviimist selgitanud Isikuandmete töötleja 

üldjuhendis15). Õigustatud huvi tuleb hinnata perioodiliselt. Aja jooksul muutunud asjaolude 

tõttu võib õigustatud huvi lõppeda või andmesubjekti huvid osutuda kaalukamaks. 

Patsienditestament ja tulevikujuhised Eesti õigusruumis 
Patsienditestament 

Meditsiini ülikiire arengu tulemusel on surma edasilükkamise võimalused märgatavalt laienenud. 

Nii on intensiivravis võimalikuks saanud organite ja organsüsteemide talitluse tehnoloogiline 

asendamine muu hulgas näiteks kunstliku hingamise aparaatide, vereringepumpade ja dialüüsil 

põhinevate tehisneeruaparaatidega. Samuti on võimalus elu pikendada ravimite, elustamisvõtete 

ja kiiritusprotseduuridega. Samas võib meditsiiniline sekkumine teinekord elu lõpu või ka elu 

väga vaevaliseks ja piinarikkaks muuta ning seetõttu inimene seda ei soovi. 

Juhul kui patsient otsustabki, et ta tervishoiuteenust saada ei soovi ning eelistab sellele kas või 

surma, peab tervishoiuteenuse osutaja jätma isikuautonoomia põhimõttest tulenevalt patsiendile 

tervishoiuteenuse osutamata. Seejuures tuleb arvestada patsiendi tahtega ka siis, kui ta seda 

parasjagu ise avaldada ei saa, näiteks juhul, kui patsient on teadvuseta. 

Kõige tugevamalt tagab inimese isikuautonoomia patsienditestament, arvestades, et selle koostab 

oma tahtest lähtuvalt inimene ise. Kuigi Eestis ei ole patsienditestamendid levinud, võimaldab ka 

Eesti õigus seda kasutada. Seejuures on Eestis märgata inimeste suurenenud teadlikkust oma 

õigustest. Juba on inimesed pöördunud notari poole sooviga vormistada notariaalselt tulevikku 

suunatud korraldusi raviteenuste osutamise või ka vara hoolduse kohta olukorraks, kus inimene 

ise ei ole otsusevõimeline. 

Eestis on tervishoiuteenuste osutamine reguleeritud võlaõigusseaduses (VÕS)16, mille § 766 

lõige 3 näeb ette, et patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema 

nõusolekul. Seega juhul, kui patsient ei anna nõusolekut tervishoiuteenuse saamiseks, ei tohi 

seda talle üldjuhul ka osutada. Olukorras, kus patsient on otsusevõimeline, ei teki üldiselt 

 
15 Isikuandmete töötleja üldjuhend 
https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/isikuandmete_tootleja_uldjuhend.pdf 
16 Võlaõigusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/961235?leiaKehtiv  
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probleemi väljaselgitamisel, kas patsient soovib tervishoiuteenust saada või mitte. Samas peab 

patsiendi enesemääramisõiguse kohaselt olema tal võimalus tervishoiuteenusest keelduda 

tulevikus ka siis, kui ta ei ole otsusevõimeline, näiteks kui ta on teadvuseta, dementne või ei ole 

muul põhjusel võimeline oma tahet avaldama. Selliseid olukordi reguleerib VÕS § 767 lõige 1. 

VÕS § 767 lõige 1 näeb ette, et kui patsient on teadvuseta või ei ole muul põhjusel võimeline 

oma tahet avaldama ning tal ei ole seaduslikku esindajat või seaduslikku esindajat ei ole 

võimalik kätte saada, on tervishoiuteenuse osutamine lubatud ka patsiendi nõusolekuta, kui see 

on patsiendi huvides ja vastab tema varem avaldatud või tema eeldatavale tahtele ning 

tervishoiuteenuse viivitamatu osutamata jätmine oleks ohtlik patsiendi elule või kahjustaks 

oluliselt patsiendi tervist. 

Varem viidatud kaks sätet, VÕS § 766 lõige 3 ja VÕS § 767 lõige 1, reguleerivad Eesti õiguses 

muu hulgas patsienditestamenti. Kui VÕS § 767 lõige 1 võimaldab teatavatel juhtudel 

patsiendile tervishoiuteenuse osutamist ka olukorras, kus ta tahet avaldada ei saa, siis 

patsienditestamendiga saab nendes olukordades tervishoiuteenuse osutamise ära keelata. 

Nimetatud sätetele tuginedes saab patsienditestamendiga välistada tervishoiuteenuse osutamise, 

kui järgmised eeldused on täidetud: 

a)   tervishoiuteenuse osutamine oleks iseenesest patsiendi huvides, s.t näidustatud; 

b)   patsient on teadvuseta või ei ole muul põhjusel võimeline tahet avaldama; 

c)    tervishoiuteenuse osutamise otsuse tegemine on edasilükkamatu (viivitamatu osutamata 

jätmine oleks ohtlik patsiendi elule, kahjustaks oluliselt patsiendi tervist või patsient on püsivalt 

otsusevõimetu); 

d)   patsiendi eest ei otsusta tema seaduslik esindaja; 

e)   patsient on väljendanud otsusevõimelisena patsienditestamendis oma tahet tervishoiuteenuse 

osutamata jätmiseks. 

Juhul kui tervishoiuteenus iseenesest on patsiendi huvides, saab patsienditestament kohalduda 

üksnes siis, kui patsient on otsusevõimetus seisundis. Patsiendi ostusevõimetust tuleb hinnata 

VÕS § 767 lõike 1 järgi, mis oma sisult ei kattu tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 13 tehinguid 

reguleeriva otsusevõimetuse määratlusega. Patsient on VÕS § 767 lõike 1 tähenduses 

otsusevõimetu igas olukorras, kus ta ei ole võimeline oma tahet väljendama. Seega on patsient 

otsusevõimetu nii siis, kui tal esineb vaimutegevuse häire, kui ka siis, kui ta ei ole näiteks 

füüsiliselt või mis tahes muul põhjusel võimeline oma tahet väljendama. Juhul kui patsient on 

otsusevõimeline, s.t võimeline oma tahet avaldama, siis tema patsienditestament ka selle 

olemasolu korral kasutusele ei tule, vaid lähtuda tuleb patsiendi vahetult avaldatavast tahtest. See 

tahe võib olla ka vastupidine patsienditestamendis avaldatule. Patsiendi otsusevõime 

väljaselgitamine võib olla paljudel juhtudel lihtne ülesanne. Näiteks juhul, kui patsient on 

teadvuseta, siis ei ole kahtlust, et teadvusetu patsient on otsusevõimetu. Samas võib teinekord 
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esineda ka piiripealseid olukordi, kus otsusevõime kindlakstegemine on keerulisem. 

Meditsiinialaste otsuste langetamise võimet võib olla eriti raske hinnata alaealiste ja nende 

puhul, kelle otsustusvõimet on kahjustanud äge või krooniline haigus. Patsient võib olla 

võimeline langetama otsuseid teatavates eluaspektides, kuid teistes jällegi mitte. Samuti võib 

otsusevõime olla kõikuv: isik võib mingil ajal olla selge mõistuse juures ja ümbruses 

orienteeruda, muidu aga mitte17. 

Kuid juhul, kui tegemist on ajutiselt otsusevõimetu patsiendiga ning temale näidustatud ravi 

osutamata jätmine ei oleks ohtlik tema elule ega kahjustaks oluliselt tema tervist, tuleb jätta talle 

ravi osutamata, sest ajutiselt otsusevõimetult patsiendilt on võimalik küsida nõusolekut 

tervishoiuteenuse saamise kohta hiljem, kui tema otsusevõime taastub. Tervishoiuteenuse osutaja 

peab alati lähtuma patsiendi värskeimast tahtest ning iga võimaluse olemasolul selle ka välja 

selgitama. Riigikohus on oma otsuses kohtuasjas 3-1-1-63-00 märkinud, et „[k]ohustus küsida 

operatsiooniks patsiendi nõusolekut tuleneb kehalise puutumatuse rikkumatuse nõudest“. 

Viidatud kohtuasjas lähtus arst ekslikult patsiendi varem antud nõusolekust tervishoiuteenust 

saada, samas kui arst osutas teenust hiljem ning patsiendilt uuesti nõusolekut küsimata, kuigi tal 

oli selleks võimalus18. 

Patsienditestamendi rakendumise saab osal juhtudel siiski välistada see, kui patsiendil on olemas 

ja kättesaadav seaduslik esindaja, kellel on VÕS § 766 lõike 4 järgi õigus ise otsustada 

patsiendile tervishoiuteenuse osutamise üle. Seadusliku esindaja all on silmas peetud piiratud 

teovõimega, s.t alaealiste ja piiratud teovõimega täisealiste patsientide seaduslikku esindajat, 

kelleks on lapsevanem või eestkostja. Kuna enamik täiskasvanuid on täieliku teovõimega, siis 

täiskasvanud isiku puhul ei tulegi üldjuhul hakata seaduslikku esindajat kindlaks tegema. Ka 

alaealiste ja piiratud teovõimega täiskasvanute puhul tuleb seaduslik esindaja kindlaks teha ainult 

juhul, kui patsient ei oleks eelduslikult teovõime piiratuse tõttu võimeline kaaluma 

vastutustundlikult tervishoiuteenuse osutamisega seonduvaid poolt- ja vastuväiteid. Juhul kui 

patsiendi eest teeks raviga seonduvad otsused ka tema teadvusel olles tema seaduslik esindaja, ei 

tule patsienditestament kohaldamisele, vaid lähtutakse seadusliku esindaja otsusest, mille 

vastavust patsiendi huvidele kontrollib VÕS § 766 lõike 4 kohaselt omakorda tervishoiuteenuse 

osutaja. Kuigi VÕS § 767 lõike 1 kohaselt tuleb patsiendi varem avaldatud või eeldatav tahe 

võimaluste kohaselt välja selgitada patsiendi omaste kaudu, tuleb patsienditestamendi olemasolu 

korral eelistada omaste selgitustele patsienditestamendis esitatut kui patsiendi varem avaldatud 

tahet. Patsienditestament vastab eelduslikult täpsemalt patsiendi tegelikule tahtele, arvestades, et 

see on patsiendi enda koostatud ega sõltu patsiendi lähedaste subjektiivsest tõlgendusest. 

Eesti õiguse kohaselt ei võimalda patsienditestament eutanaasiat, mis tähendab kannatava ja 

surma sooviva terminaalses seisundis oleva patsiendi elu lõpetamist arsti osalemisel ehk arsti 

 
17 J. R. Williams. Medical Ethics Manual. 3. ed. World Medical Association 2015 lk 49, 50 
18 RKKKo 30.05.2000, 3-1-1-63-00, p 7.2. 
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sekkumisel.19. Eutanaasia kvalifitseeritakse Eestis karistusseadustiku § 113 kohaselt tapmiseks 

ning see on kriminaalkorras karistatav. 

Patsienditestamendi koostamisele on võimalik läheneda mitut moodi. Kui inimene soovib 

välistada oma elu pikendamise tervishoiuteenuse osutamise kaudu, on arstide jaoks kõige 

lihtsamini mõistetav ja praktikas seega kõige lihtsamini rakendatav variant välistada toimingud, 

mille tegemist isik ei soovi. Nii saab patsienditestamenti täpselt märkida, mida elu toetava ravina 

soovitakse või mida mitte (nt elustamine, kunstlik ventilatsioon, dialüüs, toitmissond)20. Sellisel 

juhul avaldab inimene selgelt nõusoleku puudumist konkreetse tervishoiuteenuse saamiseks VÕS 

§ 767 lõike 1 mõttes. Palliatiivne (kannatusi vähendav) ravi peaks jääma lubatavaks, lähtudes 

patsienditestamendi eesmärgist vähendada patsiendi kannatusi. 

Eesti õigusaktidest ei tulene nõuet, et patsienditestament peaks olema mingis kindlas vormis. Ka 

ei ole Eesti õigusaktides määratud selle kehtivusaega. Selleks et kaitsta patsiente ja anda 

tervishoiuteenuse osutajale vajalik kindlus, on oluline kehtestada patsienditestamendile 

vorminõuded. Esiteks vähendab vorminõue riski, et patsiendi asemel koostab tema 

patsienditestamendi keegi teine ning teeb seda tema tahte vastaselt. Teiseks vähendab vorminõue 

riski, et patsient koostab patsienditestamendi seisundis, kus ta ei ole võimeline oma tegelikku 

tahet väljendama. See, et isik koostab patsienditestamendi täie teadvuse juures oma tahtele 

vastavalt, on oluline, arvestades, et patsienditestament on mõeldud patsiendi isikuautonoomia 

kaitseks. Riigikohus on 28. jaanuari 2015. a otsuses esile toonud „tehingu notariaalsel 

tõestamisel esinevad järgmised olulisemad funktsioonid […]: 

•      notar selgitab välja kehtiva tehingu tegemiseks oluliste asjaolude paikapidavuse, muuhulgas 

notariaaltoimingu osaliste isikusamasuse; 

•      notar hoiatab osalisi kehtivast õigusest tulenevate riskide eest; 

•      notar selgitab osalistele erapooletult võimalusi, kuidas saavutada tehinguga osalejate tahtele 

kõige paremini vastav tulemus, ja taotletava tehingu tagajärgi; 

•      notar sõnastab ise tahteavalduse ja oma selgitusi sisaldava notariaalakti, tagades, et need 

oleksid üheselt arusaadavad; 

•      pädeva ametiisikuna tõendab notar tahteavalduse sisu ja kontrollitud asjaolusid; 

•      notar arhiveerib notariaalakti originaali oma kontoris, võimaldab sellega tutvuda ja saada 

sellest ärakirju“ 

Tänapäeval ei õigusta ainult tõendite tagamine notari kaasamist, vaid palju olulisem tõestamise 

ülesanne on tüüpiliselt riskantsete tahteavalduste korral hoiatamisfunktsioon ehk kaalutluse 

 
19 Patsienditestament: milleks ja kellele? Vormid, vormistamine ja rakendamise probleemid Juridica 2017/5 
Lk 329-339 
20 I. Bruus, M. Kellamäe, M. Kivirüüt. Ravi ja hoolduse planeerimine nn patsienditestamendi koostamise teel. – 
Eesti Arst 2015 (94) 2,  lk 91–95 
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tagamise funktsioon.21 Dokumendi õiguskindluse mõttes ei ole ka vähem tähtis notari 

tõestamisseadusest (TõS)22 tulenev ülesanne tõestamistoimingu tegemisel osaleja isikusamasus 

tuvastada (TõS § 10) ning isiku teo- ja otsusevõimet kontrollida (TõS § 11). 

Selleks et maandada patsienditestamendiga kaasnevaid riske, on soovitatav kehtestada ka 

Eestis sellele vorminõue. Seejuures tuleks eelistada patsienditestamendi notariaalse 

tõestamise nõuet, arvestades, et see maandab mõlemad nimetatud riskid. 

Selleks et patsienditestament jõuaks võimalikult suure tõenäosusega tervishoiuteenuse osutajani, 

kellele see suunatud on, tuleks isikul teha dokument võimalikult laialdaselt tervishoiuteenuse 

osutajatele kättesaadavaks. Selleks tuleb patsiendil saata pärast patsienditestamendi notariaalset 

tõestamist notari tõestatud dokument nii oma perearstile, ümbruskonna suurimatele haiglatele kui 

ka kiirabi osutajatele ja e-tervise sihtasutusele. Seejuures tuleks kindlasti paluda ka kinnitust 

kirja kättesaamise, selle sisust arusaamise ja selle sisuga arvestamise kohta23.  

2017. aastal toimus vestlusring elutestamendiga arvestamisevõimalikkusest praktikas käesoleval 

ajal. Vestlusringis osalesid Tartu Ülikooli Kliinikumi traumatoloogia osakonna vanemarst-

õppejõud ja Eesti Geriaatrite Seltsi esimees Helgi Kolk, Tallinna Diakooniahaigla 

hospiitsosakonna õendusjuht Teija Toivari, Põhja-Eesti Regionaalhaigla keemiaravi osakonna 

onkoloog ja palliatiivravi keskuse konsultant Mari Lõhmus, Tartu Ülikooli usuteaduskonna 

doktorant Liidia Meel ja Tallinna notar Rainis Int. Vestlusringi juhtis Tallinna notar Tarvo Puri. 

Vestlusringis jõuti järeldusele, et kuigi patsienditestamenti on võimalik kasutada Eestis juba 

praegu, vajab see laialdaseks kasutuselevõtuks palju täpsustusi ja teemaga seotud osapoolte 

aktiivset kaasamist. Patsienditestamendi tegemist ei takista kehtiv seadus pigem on takistuseks 

kuidas selline document igas olukorras ja kindlasti tervishoiuteenuse osutajale nähtav oleks. 

Selleks, et patsienditestamendi rakendamine oleks tulevikus lihtsam, oleks üheks võimaluseks 

luua e-tervise süsteemi patsienditestamentide register.Reguleerimist vajaks see, kuidas info oleks 

hästi lihtsalt nähtaval ja digilugu või e-tervis näitaks seda, kui sinna sisse logida. Võib-olla peaks 

olema ka norm selle kohta, kas see võib olla inimese enda üksinda tehtud otsus või peaks seal 

olema veel arsti, kahe tunnistaja ja notari kinnitus ka peal24.  

Tulevikujuhised 

Oma elu puudutavate tulevikujuhiste koostamisel tuleb inimestel veel läbi mõelda otsused ja 

kaitseabinõud, mis puudutavad vara hooldust ning asjaajamise korraldamist olukorras, kus 

inimene on muutunud otsusevõimetuks. 

 
21 W. Waldner. Tõestamisõigus notariaalpraktikas. Juura 2008, lk 19. 
22 Tõestamisseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/260569?leiaKehtiv 
23 Liis Arrak, Triin Uusen-Nacke Patsienditestament: milleks ja kellele? Vormid, vormistamine ja rakendamise 
probleemid Juridica 2017/5 
Lk 329-339 
24 Vestlusring „Elutestamendiga arvestamise võimalikkus praktikas. Juridica 5/2017 Lk 340 - 349 
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Isiklike asjade ja varaküsimuste korraldamiseks on paljudes riikides kasutusel spetsiifilist tüüpi 

pikaajalised volikirjad, mida on nimetatud ka omakäelisteks eestkostevolitusteks (ingl lasting 

power of attorney, sks Vorsorgevollmacht), mis koostatakse spetsiaalselt teovõime kaotuse 

puhuks. Praktikas võivad need muu hulgas sisaldada juhiseid oma ravisoovide kohta. 

Pikaajalised volikirjad on eriti levinud common lawõigusperekonda kuuluvates maades.  

Eesti õiguses ei ole seesugust volikirjatüüpi eraldi reguleeritud. Käsundusleping üldiselt on 

reguleeritud võlaõigusseaduse 35. peatükis ning esindamise instituut tsiviilseadustiku üldosa 

seaduse 8. peatükis. Kuivõrd volituse puhul on tegemist tehingulise esindusõigusega, mida saab 

siduda tingimusega, võib asuda seisukohale, et ka Eesti õiguse kohaselt oleks võimalik 

pikaajalisi volikirju koostada. Praktikas ei ole aga selliste volikirjade tegemine levinud25. 

Mida saaks paremini 
Teovõime hindamine 

Täisealisele isikule eestkoste seadmise eeldused sõltuvad otseselt sellest, kuidas seadusandja 

sisustab teovõime mõistet. (TsÜS) § 8 lõike 2 järgi eestkoste seadmine täisealisele isikule sellest, 

kas ta suudab vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma 

tegudest aru saada või neid juhtida. Euroopas on just viimasel aastakümnel toimunud olulised 

paradigmamuutused puuetega inimeste õiguste kaitsel. Eesti on ratifitseerinud ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni (PIÕK) ja ühinenud selle fakultatiivprotokolliga26. Kuigi 

konventsiooni kohaselt peavad osalisriigid tunnustama puuetega inimeste õigus- ja teovõimet 

kõigis eluvaldkondades, ei keela see Eesti tõlgenduse kohaselt pidada piiratud arusaamisvõimega 

inimest piiratud teovõimega isikuks. 

Kehtivas õiguses torkab silma see, et piiratud arusaamisvõimega inimese määratlus ei ole 

seadustes piisavalt selge ja asjakohane. Nii TsÜS § 8 lõike 2 kui ka PKS § 203 lõike 1 järgi 

käsitatakse piiratud arusaamisvõime tõttu kaitset vajavate inimestena täisealisi isikuid, kes 

vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu ei suuda kestvalt oma tegudest 

aru saada või neid juhtida. Mõistetel „vaimuhaigus“ ja „nõrgamõistuslikkus“ puudub aga 

tänapäeva meditsiinis teaduspõhine alus27. Pigem tuleks lähtuda Maailma Terviseorganisatsiooni 

välja antud rahvusvahelises haiguste klassifikatsioonis (RHK-10) nimetatud psüühika- ja 

käitumishäiretest, millel on kestev mõju inimese arusaamisvõimele28. 

Eestkoste süsteemi moderniseerimine – toetatud otsuste süsteemile üleminek 

 
25 Liis Arrak, Triin Uusen-Nacke Patsienditestament: milleks ja kellele? Vormid, vormistamine ja rakendamise 
probleemid Juridica 2017/5 
Lk 329-339 
26 Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus. – RT II, 04.04.2012, 5. 
27 A. Lehtmets. Kinnisesse asutusse paigutamine psühhiaatrilisel näidustusel. – Kohtute aastaraamat 2011. 
Riigikohus 2012, lk 103 
28 Tsiviilkohtumenetluse seadustik III. Kommenteeritud väljaanne. V. Kõve jt (toim.). Tallinn 2018, 53. ptk 
sissejuhatus, komm. 3 (T. Uusen-Nacke, T. Göttig). 
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Üksikisiku toimetulekut eelkõige individuaalsetest vajadustest lähtudes toetavad meetmed 

muutuvad elanikkonna arengut arvestades pigem üha tähtsamaks. Piiratud arusaamisvõimega 

inimeste õigusliku seisundi ja kaitse kontekstis tähendab see mh piiratud teovõime 

kontseptsiooni ja eestkoste institutsiooni kriitilist hindamist ja uuesti mõtestamist.  

PKS § 203 lg 2 teisest lausest tuleneb, et eestkostja määramisele kui kõige äärmuslikumale 

abinõule tuleb eelistada võimaluse korral muid abinõusid: eestkoste ei ole vajalik, kui täisealise 

huve saab kaitsta volituse andmise ning perekonnaliikmete või muude abiliste kaudu. Eestkoste 

peaks seadma viimase abinõuna, kui vähempiiravate meetmetega ei ole võimalik isiku huve 

kaitsta.  

Kohtu määratud eestkostja üheks alternatiiviks on isiku enda valitud ja volitatud lähedase 

tegutsemine piiratud arusaamisvõimega inimese elu korraldaja ja esindajana suhetes kolmandate 

isikutega.29 TsÜS § 118 lõike 1 tähenduses antud volituse puhul on oluline, et täisealine isik 

saaks teist isikut volitades aru volituse tähendusest ja tagajärgedest, st olema volituse andmise 

ajal volitamise osas teovõimeline, et volitus kehtiks. Kohtul tuleb arvestada nii volituse andmise 

võimaluse kui ka juba antud kehtivate volitustega30. 

Teisalt on võimalik, et ka piiratud arusaamisvõimega inimene mõistab volitamise tähendust ja 

suudab hoolimata piiratud arusaamisvõimest kehtivalt volitada. Arvestades volituse primaarsust 

eestkoste ees, peaks ka kohus igal üksikul juhul eestkostjat määrates arvestama antud volitustega 

ning kaaluma, kas piiratud arusaamisvõimega inimese elu ja õiguskäibes osalemist saaks 

eestkostja määramise asemel korraldada volituse andmisega. 

Kui volituse andmine on võimalik või kui inimene on andnud varem kehtiva volituse, siis ei 

tuleks inimesele volitusega kaetud ülesannete täitmiseks eestkostjat määrata, sest eestkostja 

määramine on olemuselt subsidiaarne meede. Volituse tunnustamise korral on omaette küsimus 

järelevalve volitatu tegevuse üle. Kontrollimaks seda, kas eestkostja täidab oma ülesandeid 

eestkostetava huvides ega kuritarvita oma õigusi, teostab kohus PKS § 193 järgi eestkostja 

tegevuse üle järelevalvet. Usaldusisiku volitamise korral peaks aga piiratud arusaamisvõimega 

volitaja ise kontrollima, kas usaldusisik tegutseb nõuetekohaselt, ning vajadusel volituse TsÜS § 

126 järgi tagasi võtma ja/või esindaja kohustuste rikkumise korral esindaja tehtud tehingu TsÜS 

§ 131 alusel tühistama. Õiguskirjanduses on leitud, et inimese piiratud arusaamisvõime korral ei 

suuda ta aga ilmselt seda ise teha, s.t hoolimata volituse andmisest esineb eestkostevajadus.31 

Samas, kuna seadusandja on PKS-s volitust nimetanud eestkostja määramise alternatiivina, siis 

kirjeldatud lähenemise korral jõuab tõdemuseni, et pea alati, mil inimene pole varem kehtivalt 

volitanud kedagi teist omi asju ajama, tuleb piiratud teovõime korral määrata inimesele 

 
29 Arrak, L., Uusen-Nacke, T. Piiratud arusaamisvõimega täisealise isiku eneseteostusvabadus ja kaitse: kas 
piiratud teovõime ja eestkoste regulatsioon vajab ümberhindamist? Juridica 2020, VI, lk 486. 
30 RKTKm 09.11.2011, 3-2-1-87-11, p 21. 
31 Arrak, L., Uusen-Nacke, T. Piiratud arusaamisvõimega täisealise isiku eneseteostusvabadus ja kaitse: kas 
piiratud teovõime ja eestkoste regulatsioon vajab ümberhindamist? Juridica 2020, VI, lk 486 
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eestkostja. See läheks vastuollu seadusandja tahtega leida tehingute tegemiseks inimest vähem 

piiravam, kuid vähemalt sama tõhus ja ka mõõdukas lahendus.  

Kui inimene vajab tuge otsuste langetamisel, tuleks kaaluda alternatiivina eestkostja määramisele 

tugiisikuteenuse kasutamist. Seda teenust on kohustatud pakkuma kohalik omavalitsus. Teenuse 

eesmärk on tulenevalt Sotsiaalhoolekande seaduse32 (SHS) §-st 23 iseseisva toimetuleku 

toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike 

probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. 

Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse 

võime arendamises. 

Kuna eestkoste tuleks PKS järgi seada viimase abinõuna, tuleks kohtul igal juhul kaaluda 

vähempiiravamaid alternatiive, milleks võivad olla nt volituste andmine ja tugiisiku kasutamine. 

Selline praktika oleks kooskõlas ka PIÕK-ga, mille järgi tuleb puuetega inimestele võimaldada 

toetust otsuste langetamiseks. Samas tuleb möönda, et alati ei ole võimalik eestkoste seadmise 

asemel alternatiivina volitust kasutada, nt juhul kui volitaja ei mõista volituse tähendust ega saa 

aru volituse andmise tagajärgedest. Ka ei ole mõeldav, et kohus kohustaks kedagi volitusi andma 

või tugiisikut kasutama.  

Tulevikujuhised 

Kehtiv seadusandlus ei välista juba praegu tulevikujuhiste andmist ega nendega arvestamist. 

Siiski on praktikas ja asjaomaste spetsialistide arutlustes ilmnenud mõningad kitsaskohad, mis 

takistavad tulevikujuhiste andmise piisavalt laialdlast kasutuselevõttu. 

Selleks et patsienditestament võimalikult paljudes olukordades siiski inimese soovitud tagajärgi 

kaasa tooks, tuleks patsienditestament läbimõeldult ja korrektselt koostada. Samuti tuleb 

arvestada, et kuniks puuduvad tehnilised lahendused dokumendi jõudmiseks tervishoiuteenuse 

osutajateni, tuleb patsienditestamendi koostajal endal tagada see, et patsienditestament jõuaks 

võimalikult paljude tervishoiuteenuse osutajateni, kes inimesele potentsiaalselt võiksid muidu 

soovimatut tervishoiuteenust osutada.  

Peale patsienditestamendi tasub paralleelselt mõelda ka muude tulevikujuhiste peale. Praktikas 

võib inimeste jaoks oluline olla anda juhised oma vara hoolduse kohta olukorras, kus inimene ei 

ole võimeline oma tahet väljendama. Seejuures tasub kaaluda pikaajaliste volikirjade 

kasutuselevõttu, mis teistes riikides on levinud33. 

Kuigi põhiseadusest ja rahvusvahelisest õigusest ei tulene Eestile kohustust patsienditestamenti 

eraldi reguleerida, on Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee siiski leidnud, et riikidel tuleks 

otsusevõimeliste inimeste enesemääramisõigust edendada mh patsienditestamentide abil juhuks, 

kui nende otsusevõime tulevikus puudub. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on andnud ka 

 
32 Sotsiaalhoolekande seadus. – RT I, 30.12.2015, 5. 
33 Liis Arrak, Triin Uusen-Nacke Patsienditestament: milleks ja kellele? Vormid, vormistamine ja rakendamise 
probleemid Juridica 2017/5 Lk 329-339 
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soovitusi (Recommendation CM/Rec(2009)11,  Recommendation 1418 (1999)), mida võiks 

patsienditestamendi regulatsiooni luues silmas pidada. 

• Patsienditestamendi õiguslik siduvus. Valikus on esiteks lahendus, et arstil tuleb 

raviotsuse tegemisel lähtuda kõiki õigusaktidest tulenevaid sisu- ja vorminõudeid täitvast 

patsienditestamendist. Sellisel juhul omaste arvamust ei arvestataks. Teine lahendus on, 

et patsienditestamendile on küll kehtestatud sisu- ja vorminõuded, ent sellest hoolimata 

on patsienditestament arstile soovitusliku iseloomuga. Arst peab sellega arvestama, kuid 

tegu pole õiguslikult siduva dokumendiga. 

• Patsienditestamendi sisu ja vorm. Patsienditestamenti tehes võib inimene nimetada nn 

usaldusisiku. Usaldusisiku võib määrata koos ravi puudutavate soovide avaldamisega. Sel 

juhul võib usaldusisiku rolliks olla nt selgitada või täpsustada inimese kirja pandud soove 

või olla pädev otsustama, kui mõni korraldus on mitmeti tõlgendatav. Samuti võib 

patsienditestamendiga määrata usaldusisiku, kes on õigustatud tegema ravi kohta otsuseid 

patsiendi eest. 

Patsienditestamendi sisu hulka kuulub küsimus, milliseid korraldusi ja soove ravi kohta 

saab teha. Eelkõige, kui detailsed või spetsiifilised peaksid inimese avaldatud juhised 

olema. Patsienditestamendi korralduste detailsus ja spetsiifilisus võib sõltuda ka sellest, 

kas kasutatakse teatud standardseid vorme, mis on koostatud erinevate haiguste 

spetsiifikat silmas pidades või on inimene kas ise või nt notari ja arsti abiga koostanud 

patsienditestamendi. 

Oluline on, et tahteavaldusi aitaks selgitada, läbi mõelda ja sõnastada arst. Seda selleks, 

et arst, kes pärast peab inimese soovi kindlaks tegema, saaks aru, millist ravi või 

protseduuri inimene silmas pidas. Teiselt poolt saab arstiga konsulteerides inimesele 

selgemaks, mida üks või teine seisund või haigus ja nende ravi või ravist loobumine 

tähendab. On avaldatud arvamust, et eelkõige peaks see olema inimese perearst või 

raviarst. On leitud sedagi, et lisaks arstile peaks inimene saama konsulteerida ka nt 

psühholoogi või hingehoidjaga, kes aitaks inimesel ravisoovide põhjuseid läbi mõelda, 

või teatud juhtudel ka sotsiaaltöötajaga. 

Kui patsienditestamenti ei tõesta notar, võib kaaluda tunnistajate kasutamise nõude 

seadmist. Tunnistajate kasutamine aitab luua kindlust, et tegu on just kõnealuse isiku 

patsienditestamendiga. 

Patsienditestamendi kehtivuse tingimus on, et inimene peab olema selle tegemise ajal 

otsusevõimeline. Küsimus on, kes hindab inimese otsusevõimet patsienditestamendi 

tegemise ajal. Kui tegu pole notariaalselt tõestatud patsienditestamendiga, oleks mõistlik, 

kui inimese otsusevõimet hindaks erapooletu isik, kes ise ei osuta tervishoiuteenust 

inimesele ega osale raviotsuste tegemisel. 

Üldtunnustatud asjaolu, mille alusel patsienditestamendi siduvust hinnatakse, on selle 

kehtivuse aeg. Pole ühest vastust, kui pikk see aeg peaks olema. Saab öelda, et mida 

pikem aeg on selle koostamisest või uuendamisest möödunud, seda suurema 

tõenäosusega võivad olla muutunud nii avaldaja tervis, soovid kui ka meditsiini 
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võimalused. Teisalt võib liialt lühike kehtivusperiood muutuda inimesele ajaliselt ja 

rahaliselt koormavaks. Teine küsimus, mis tuleks patsienditestamendi kehtivust silmas 

pidades lahendada, on selle õiguslik tähendus pärast seda, kui selle kehtivusaeg on 

möödas ja inimene pole teinud uut patsienditestamenti või uuendanud olemasolevat. 

Ilmselt oleks otstarbekas suhtuda n-ö tähtaja ületanud patsienditestamenti kui tõendisse, 

mida arvestada patsiendi eeldatava tahte väljaselgitamisel. 

Patsienditestamenti peab saama igal ajal tühistada. Kui registreerida patsienditestament 

registris, siis teatav vormiline külg tühistamise soovi korral siiski ilmselt jääb. 

Loomulikult tuleks tühistamine teha võimalikult paindlikuks, lihtsaks, kiireks ja odavaks. 

• Patsienditestamendi nähtavaks tegemine. On selge, et patsienditestamendist on inimesele 

kasu vaid siis, kui selles väljendatud tahe jõuab tervishoiuteenuse osutajani õigel ajal. 

Niisiis on vaja mõelda sellele, kuidas tagada, et teave patsienditestamendi koostamise 

kohta üldse jõuaks tervishoiuteenuse osutajani ja et see jõuaks temani võimalikult kiiresti. 

Mõlema tingimuse täidaks näiteks register, mida juba kasutavad kõik tervishoiuteenuse 

osutajad või mida nad oleksid kohustatud kasutama. 
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