Maris Vutt
juuni 2017

Eesti esimese ja teise astme kohtutes välja mõistetud mittevaralise kahju
hüvitised aastatel 2014-2016
Käesolev kokkuvõte väljamõistetud mittevaralise kahju hüvitiste kohta on mõeldud
abimaterjalina edaspidise kohtupraktika kujundamiseks. Riigikohus on varasemas praktikas
leidnud, et mittevaralise kahju hüvitised peavad olema üldise võrdsuspõhiõiguse tagamiseks
ja kohtusüsteemi autoriteedi säilitamiseks sarnastel asjaoludel võrreldavad.1
Tabel on mõeldud kasutamiseks koos kohtupraktika analüüsiga „Mittevaralise kahju
hüvitamine tsiviil- ja kriminaalasjades esimese ja teise astme kohtutes 2016. aastal“.
Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et tabelis on faktilised asjaolud esitatud lühidalt. Jõustunud
lahendite juures asuvad lingid Riigi Teatajasse, kus on võimalik täpsemalt konkreetse
kohtuasja asjaoludega tutvuda.

1. Tsiviilasjad
1.1.
Kohtuasja nr
2-11-37822
2-11-37263
2-13-35580
2-15-9830
2-12-55750

Kutsehaigus
Asjaolud
Ülekoormushaiguse teke niiskes ja tuulises keskkonnas töötamisest,
korduvate sarnaste liigutuste tegemine, töövõimetus 50%.
Kutsehaigusest põhjustatud 50% töövõimetus.
Töötamisest tekkinud käeliigeste valu ja artrootilised muutused ja sellest
tekkinud 40% töövõimetus.
Töötamisest tekkinud ülekoormushaigus, käeliigeste valu ja artrootilised
muutused ja sellest tekkinud 40% töövõimetus.
Töötamisest tekkinud kuulmislangus ja 40% töövõimetus

Hüvitis
500 eurot
500 eurot
700 eurot
1000 eurot
6500 eurot

1.2.Tööõnnetus
Kohtuasja nr
2-14-63103
2-13-13229
2-15-12229
2-16-5143
2-11-52651
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Asjaolud
Juhtme taha komistamisest ja kukkumisest põhjustatud õlavarreluu murd ja
sellest tekkinud 80% töövõimetus.
Silmavigastuse tekkimine tööõnnetuse käigus, sellele järgnev kunstläätse
paigaldamine
Liftišahti kukkumisega saadud rasked kehavigastused, sh selgroo rinnalüli
ja puusaliigese murd, millega kaasnes isiku püsiv töövõimekaotus.
Tööõnnetusega põhjustatud abaluu ja õlavarre hulgimurd, õlavarre ja pea
lahtised haavad.
Remonttööde teostamiseks ohutusjuhendi koostamata ja kinnitamata
jätmine, sellega seonduvalt töötajal tööõnnetuse tagajärjel tekkinud 80%
töövõimetus.

RKTKo 3-2-1-80-13, p 20.
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Hüvitis
1200 eurot
1500 eurot
4000 eurot
5000 eurot
10 000 eurot
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1.3.Tervishoiuteenuse osutamine
Kohtuasja nr
2-15-8533
2-12-31574

Asjaolud
Hüvitis
Vereprooviga tuvastatud võimalikust C-hepatiiti nakatumisest isiku 500 eurot
teavitamata jätmine
Ebakvaliteetse hambaravi osutamine (hambasild lagunes ja selgus, et 2000 eurot
hambaid oli ravitud vale meetodiga).

1.4.Kehavigastuse tekitamine
Kohtuasja nr
2-16-1292
2-15-19117
2-14-2656

Asjaolud
Koerahammustusega tekitatud käevarre vigastus alaealisele lapsele.
Koerahammustusega tekitatud kehavigastuse tekitamine alaealisele lapsele.
Langevarjuhüppe tagajärjel saadud jalamurrud, millest taastumine võttis
aasta aega.

Hüvitis
400 eurot
2000 eurot
12 000 eurot

1.5.Asja hävimine, kaotsiminek
Kohtuasja nr
2-14-56301
2-15-19104

Asjaolud
Hüvitis
Kannatanu koera tapmine kahju tekitaja koera poolse ründega.
300 eurot
Müügilepinguga üle antud haige kassipoeg, kes vaatamata pikale ravile 450 eurot
suri.

1.6.Isiklike õiguste rikkumine (ebaõigete faktiväidete ja ebakohaste väärtushinnangute
avaldamine, au teotamine)
Kohtuasja nr
2-14-55913
2-13-19840
2-14-53239
2-13-15336
2-14-5116
2-11-25924
2-13-56077
2-13-16660

2-14-62360

2-15-5896
2-14-13892

Asjaolud
Väljaandes Pealinn ja Tallinna TV eetris olnud saates ebaõigete
faktiväidete ja ebakohaste väärtushinnangute avaldamine.
Fotode avaldamiseks mõeldud veebilehel ebaõigete andmete avaldamine
Ebaõigete andmete avaldamine maksehäireregistris
Saates „Pealtnägija“ ebaõigete faktiväidete avaldamine.

Hüvitis
100 eurot

Lapse elatisraha maksmisel pangaülekandes teise lapsevanema au teotava
ebatsensuurse sõna kasutamine makseselgituses.
Ajalehes „Võrumaa Teataja“ avaldatud ebaõiged andmed selle kohta, et
kannatanu on maksuvõlglane.
Veebilehel avaldatud artiklis ebaõigete faktiväidete avaldamine, milles
nimetati kannatanut KGB koputajaks ja ukraina natsionalistiks.
Ebaõigete faktiväidete avaldamine serveriomanikule serverikasutaja kohta
selles, et kasutaja on kriminaalse taustaga ja kasutab serverit
ebaseaduslikuks tegevuseks.
Telesaates ebaõigete faktiväidete avaldamine (saates väideti, et kannatanu
oli seotud ühe isiku kadumisega, kuid tegelikult oli ta kriminaalasjas õigeks
mõistetud
Tööandja poolt töötaja isiklike piltide levitamine kolleegide hulgas
Ebaõigete faktiväidete avaldamine veebis, milles kannatanut nimetati
võlgnikuks.

350 eurot
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100 eurot
192 eurot
200 eurot

500 eurot
500 eurot
1000 eurot

1000 eurot

1000 eurot
1000 eurot
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2-14-53877
2-14-56641
2-13-7761
2-13-3196
2-13-45204
2-13-25867
2-14-52721
2-14-58990

Kannatanu au teotamine ajalehes ebaõigete andmete avaldamisega (lisaks
avaldati kannatanu nimi ja töökoht).
Teose autori varaliste õiguste rikkumine ajalehe reklaamiribal autori foto
kujutamisega.
Ajalehes „Meie Maa“ ebaõigete faktiväidete ja ebakohaste
väärtushinnangute avaldamine.
Raamatus delikaatsete isikuandmete avaldamine
Ebaseaduslik isikuandmete töötlemine poliitreklaami esitamisega.
Tuntud advokaadi kohta raamatus ebaõigete faktiväidete avaldamine
Ebaõigeid faktiväiteid ja ebakohaseid väärtushinnanguid sisaldava raamatu
avaldamine
Ajalehes Äripäev tuntud poliitiku korruptandiks nimetamine

2000 eurot
2500 eurot
2600 eurot
3000 eurot
3000 eurot
5000 eurot
5000 eurot
10 000 eurot

2. Kriminaalasjad
2.1.

Isikuvastased süüteod

2.1.1. Tapmine ja tapmiskatse
Kohtuasja nr
1-15-8551
1-13-11316

1-15-1618

Asjaolud
Kannatanu kaelapiirkonnast pigistamine, kuni kannatanul tekkis õhupuudus
(KarS § 113 lg 1 - § 25 lg 2).
Kannatanu noaga kaelapiikorda, küünarvarrepiirkonda ja reiepiirkonda
löömine, millega mh tekitati küünarluunärvi vigastus (KarS § 113 - § 25 lg
2).
Alaealise poolt tulirelvaga koolis oma õpetaja tapmine (KarS § 113
lg 1).Hüvitise said hukkunu lähedased.

Hüvitis
500 eurot
8000 eurot

10 000 eurot

2.1.2. Mõrv ja mõrvakatse
Kohtuasja nr
1-13-11203
1-15-7872

1-15-10119

1-15-599

Asjaolud
Pussitamisega mõrva toimepanemine. Kannatanuks oli mõrvatu vanem,
kelle ülalpidamisele jäi mõrvatu kolm alaealist last (KarS § 114 lg 1).
Kahju tekitaja lõi temale taksoteenust osutanud taksojuhti omakasu saamise
ja röövimise eesmärgil vähemalt üheksal korral noaga, vigastades muu
hulgas kannatanu unearterit, sülenäärme ja suupõhja lihaseid (KarS § 114
lg 1 p 5 – § 25 lg 2).
Kannatanu surnuks lämmatamine ja seejärel surnukeha põlema süütamine
(KarS § 114 lg 1 p 1, 3, 6). Hüvitise sai mõrvatu poeg, kes mõrva pealt
nägi.
Kannatanu tema tahte vastaselt kinnihoidmine, korduv peksmine ja
kinnisidumine, millega tekitati kannatanule eluohtlikud vigastused
(KarS § 114 p-de 1 ja 5 – § 25 lg 2).
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Hüvitis
448 eurot
2000 eurot

20 000 eurot

20 000 eurot
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2.1.3. Kehalise väärkohtlemisena
mittevaraline kahju
Kohtuasja nr
1-14-6160
1-16-2502
1-14-7430
1-16-4313
1-16-8210
1-16-957
1-15-10637
1-16-3356
1-14-10991
1-16-4219
1-16-11460
1-15-5118
1-16-2498
1-15-4704
1-16-5456
1-13-11741
1-16-2679
1-13-10735
1-14-8138
1-16-2016
1-16-712
1-14-4078
1-16-4134
1-14-5736
1-15-1657

kvalifitseeritud

(KarS § 121)

kuriteoga

tekitatud

Asjaolud
Kannatanu näo piirkonda löömine, tekitades sellega kannatanule
ninaverejooksu ja ülemise esihamba kahjustuse (KarS § 121).
Kannatanu peksmine jalgadega pärast kannatanu mahakukkumist pärast
eelnevaid rünnakuid (KarS § 121 lg 1).
Kannatanu peksmine rusikate ja jalgadega vastu pead, jalgu ja keha (KarS §
121).
Kannatanu peksmine erinevatesse kehapiirkondadesse (sh pea, kõht)
(KarS § 121 lg 1) (tsiviilhagi võeti õigeks).
Teise kinnipeetava rusikaga näkku löömine (KarS § 121 lg 2 p 3).
Kannatanu pea piirkonda löömine, millega tekitati ninaluu murd ja
marrastused näopiirkonas (KarS § 121 lg 1).
Kannatanule jalaga näkku löömise tagajärjel tekkinud verevalumid pea
piirkonnas, marrastused alalõual (KarS § 121 lg 1).
Kannatanu rusikaga näkku löömine (KarS § 121 lg 1).
Kannatanule pöidlale verevalumi tekitamine (KarS § 121 lg 2 p 2, 3).
Kannatanu kirvega õlapiirkonda, randmesse ja puusapiirkonda löömine
(KarS § 121 lg 1 ja § 120 lg 1).
Kannatanu löömine näopiirkonda, millega tekitati hematoom ja ninaluu
murd (KarS § 121 lg 2 p 3).
Kannatanule mh silmakoopa põhja killustunud murru, sarnaluu murru,
verevalumi ja ühe näopoole turse tekitamine (KarS § 121).
Kannatanu näkku peksmine kolme isiku poolt (KarS § 121).
Kannatanu löömine kahju tekitaja ja kannatanu koerte vahelise kakluse
lahutamise ajal (KarS § 121 lg 2 p 1).
Kannatanust abikaasa korduv pea ja keha piirkonda löömine (KarS § 121
lg 2 p 1-2).
Kannatanu löömine, millega tekitati kannatanule ninaluude murd,
verevalum silma all ja haav põsel (KarS § 121).
Kannatanule peaga näkku löömine, millega põhjustati turse ülahuulel,
rebimis-hammustushaav ja kahe esihamba murd (KarS § 121 lg 2 p 3).
Kannatanule joogiklaasi näkkuviskamisega tekitatud näovigastus (KarS §
121).
Kannatanu juustest tirimine, juuste lõikamine, käega vastu pead löömine ja
sõrmedele lõikehaavade tekitamine (KarS § 121).
Kannatanule pudeliga vastu pead löömine ja rusikaga näkku löömine,
millega tekkis kannatanul ninaluu murd (KarS § 121 lg 2 p-d 1 ja 3).
Kannatanu peksmine ja pudeliga pähe löömine, millega tekitati kannatanule
silma alla hematoom ja lahtine haav peas (KarS § 121 lg 1).
Kannatanu löömine näkku ja kuklasse (KarS § 121) (tsiviilhagi võeti
õigeks).
Kannatanu tulekustutiga pähe löömine, millega tekitati kõrvalesta turse ja
hematoom (KarS § 121).
Raseda kannatanu rusikaga näkku peksmine ja pea peksmine vastu seina
(KarS § 121).
Kannatanu löömine rusikaga näkku, mille tagajärjel kaotas kannatanu
teadvuse ja sai mh koljusisese vigastuse(KarS § 121 lg 2 p 1, 3).

Hüvitis
290 eurot
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300 eurot
300 eurot
300 eurot
300 eurot
400 eurot
500 eurot
500 eurot
500 eurot
500 eurot
500 eurot
800 eurot
1000 eurot
1300 eurot
1300 eurot
1300 eurot
1500 eurot
1500 eurot
1500 eurot
1700 eurot
2000 eurot
2500 eurot
3000 eurot
3500 eurot
5000 eurot
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2.1.4. Raske kehavigastuse tekitamisena kvalifitseeritud (KarS § 118) kuriteoga tekitatud
mittevaraline kahju
Kohtuasja nr
1-16-1519
1-16-5451
1-14-6318

1-16-3774

1-16-2655
1-14-1413
1-15-9878

1-16-10548

1-14-1335
1-15-1189

2.2.

Asjaolud
Kannatanule noaga kõhtu löömisega tekitatud eluohtlik vigastus
(KarS § 118 lg 1 p 1).
Kannatanu löömine jalaga näkku ja puupakuga, kannatanul diagnoositi
näokoljuluude hulgimurrud (KarS § 118 lg 1 p 1).
Kannatanu peksmine piinamise ja alandamise eesmärgil, millega põhjustati
kannatanule muu hulgas peaajupõrutus, ninaluude killustunud murd,
silmamuna vigastus (KarS § 118 lg 1 p 2).
Kannatanu noaga rindkere piirkonda löömine, millega tekitati rinnaõõnde
ulatuv torke-lõikehaav ning südamepauna ja vahelihase vigastus
(KarS § 118 lg 1 p 1).
Kannatanu löömine noaga kõhtu ja säärde (KarS § 118 lg 1 p 1).
Kannatanule jalaga näkku löömise tagajärjel tekkinud peatrauma ja ninaluu
murd (KarS § 118 lg 1 p 2)
Kannatanule pudeliga pähe löömine, millest tekkisid näovigastused ja
hilisemad armid, mis vajavad kosmeetilist operatsiooni (KarS § 118 lg 1
p 5).
Kannatanu löömine peapiirkonda, millega põhjustati kannatanule
pikaajaline teadvusehäire, peaajupõrutus ja kannatanu jäi 100%
töövõimetuks (KarS § 118 lg 1 p-d 1 ja 2).
Kannatanu löömine katkise pudeliga, mille tagajärjel kaotas kannatanu ühe
silma (KarS § 118 lg 1 p-d 2,5,6).
Alaealise kannatanu korduv kehaline väärkohtlemine, mh tömbi esemega
kuklapiirkonda löömine, millega tekitati kannatanule eluohtlik
kehavigastus (KarS § 121 lg 2 p 2,3 ja § 118 lg 1 p 1).

Hüvitis
420 eurot
1000 eurot
1000 eurot

1200 eurot

3000 eurot
7000 eurot
10 000 eurot

10 000 eurot

20 000 eurot
50 000 eurot

Avaliku korra vastased süüteod

2.2.1. Avaliku korra raske rikkumisena kvalifitseeritud (KarS § 263) kuriteoga tekitatud
mittevaraline kahju
Kohtuasja nr
1-16-4024
1-14-10171
1-16-7469
1-16-5489
1-16-6716
1-16-8932
1-16-10270
1-13-4530

Asjaolud
Alaealise kannatanu juustest tõmbamine ja jalaga kõhtu löömine
(KarS § 263 lg 1).
Kannatanu teleskoopnuiaga õla- ja peapiirkonda löömine (KarS § 263 p 1).
Kannatanule pipragaasi näkkulaskmine (KarS § 263 lg 1) (tsiviilhagi võeti
õigeks).
Kannatanu rusikaga näkku löömine (kui kannatanu korteriukse avas)
(KarS § 263 lg 1 p 1).
Kannatanu peksmine puidust aialipiga ja hiljem ka jalgadega peksmine pea
ja selja piirkonda (KarS § 263 lg 1 p 1).
Kannatanu peapiirkonda löömine ja silmaümbruse vigastamine (KarS § 263
lg 1 p 1).
Kannatanu ninaluu murdmine näkku löömisega (KarS § 263 lg 1 p 1 ja 2).
Kannatanule füüsilise valu ja tervisekahjustuste tekitamine (mh
verevalumid, marrastused, silmakoopa põrutus, hambavigastus) (KarS §
263 p-d 1, 4).
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Hüvitis
300 eurot
300 eurot
350 eurot
600 eurot
1000 eurot
1000 eurot
1000 eurot
2600 eurot
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2.3.

Liiklussüüteod

2.3.1. Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumisena kvalifitseeritud
kuriteoga tekitatud mittevaraline kahju
Kohtuasja nr
1-14-4753
1-15-8646
1-14-8419
1-15-4228
1-16-2755

1-14-9883

1-16-3989

1-15-4232

1-15-9505

Asjaolud
Reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale otsasõitmisega kehavigastuste
tekitamine.
Reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale otsasõitmisega kehavigastuste
tekitamine.
Kiiruseületamisega ristmikul teisele sõidukile sissesõitmine ja teises
sõidukis viibinud kaasreisijale vigastuste tekitamine.
Auto kõrvalistmel viibinud isikule raskete kehavigastuste tekitamine
liiklusõnnetusega, mille põhjustasid juhi joove ja liiga suur sõidukiirus.
Ebapiisava pikivahe tõttu teisele autole tagant sisse sõitmine, millega
tekitati eesoleva auto juhile eluohtlikud vigastused. Kahju tekitaja auto ei
olnud läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli.
Möödasõitu sooritades vastassuunavööndis liikunud sõidukiga kokkupõrke
tagajärjel teist sõidukit juhtinud isiku surma põhjustamine ja kaasreisijale
eluohtlike vigastuste tekitamine.
Joobes juhtimise ja kiiruseületamise tõttu põhjustatud liiklusõnnetus, milles
sai eluohtlikke vigastusi (kaelalülimurd, rangluu- ja abaluumurd,
roidemurd, peaajupõrutus) ees liikunud auto juht.
Reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale otsasõitmisega eluohtlike
kehavigastuste tekitamine, mille tagajärjel oli kannatanu koomas ja jäi
liikumisvõimetuks.
Joobes juhtimisega ja kiiruseületamisega põhjustatud liiklusõnnetus, milles
hukkus imik ja vigastusi sai alaealine laps (tsiviilhagi võeti õigeks).

Hüvitis
1000 eurot
1000 eurot
2500 eurot
5000 eurot
10 000 eurot

10 000 eurot

15 000 eurot

30 000 eurot

25 000/
50 000/
50 000 eurot

2.3.2. Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumisena ettevaatamatusest
kvalifitseeritud kuriteoga tekitatud mittevaraline kahju
Kohtuasja nr
1-16-7812

1-14-5940

1-15-7995

1-15-8718
1-15-8259

Asjaolud
Reguleeritud ülekäigurajal jalakäijale otsa sõitmisega tekitatud
kehavigastused (jalakäija oli asunud teed ületama rohelise fooritulega, kuid
liikumispuude tõttu oli teel ka sel ajal, kui foor punaseks läks) (tsiviilhagi
võeti õigeks).
Vastassuunas liikunud sõidukiga kokkupõrkel teises sõidukis viibinud
kaasreisija surma põhjustamine ja teises sõidukis viibinud juhile
kehavigastuste tekitamine (mittevaralise kahju hüvitamist nõudis teise
sõiduki juht, kes oli hukkunu abikaasa).
Reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale otsa sõitmisega tekitatud
eluohtlikud kehavigastused (esimesel sõidurajal oli mootorsõiduk peatunud
jalakäijatele tee andmiseks).
Põleva punase fooritule ajal jalakäijale otsa sõitmisega tekitatud
eluohtlikud vigastused.
Teises autos olnud liiklejale eluohtliku vigastuse tekitamine.
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Hüvitis
5000 eurot

6000 eurot

6000 eurot

9000 eurot
9480 eurot

Maris Vutt
juuni 2017
1-16-128
1-15-7843
1-14-5741
1-15-8751
1-15-10975

2.4.
Kohtuasja nr
1-15-4498
1-14-4462
1-13-1234
1-15-5574
1-14-2438
1-15-3112
1-15-5666

Reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale otsa sõitmisega tekitatud
eluohtlikud vigastused (sh peaajupõrutus koljuluude lahtise murruga).
Reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale otsa sõitmisega tekitatud
eluohtlikud kehavigastused.
Vasakpöörde sooritamisega vastassuunas liikunud sõidukiga kokkupõrke
tagajärjel teises sõidukis viibinud juhile eluohtlike vigastuste tekitamine.
Reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale otsa sõitmisega tekitatud
eluohtlikud vigastused.
Kannatanule eluohtlike vigastuste tekitamine vastassuunavööndis sõitnud
autoga kokkupõrke tagajärjel (lisaks hukkus autos ka üks inimene).

9500 eurot
10 200 eurot
12 500 eurot
30 000 eurot
25 000 eurot

Muu kuriteoga tekitatud mittevaraline kahju
Asjaolud
Lapseealise seksuaalne ahvatlemine ja lapseealisega suguühtesse astumine
(KarS § 179 lg 1 ja § 145 lg 1).
Röövimise eesmärgil kannatanu rusikaga kuklasse löömine (KarS § 200 lg
2 p 7).
Röövimise eesmärgil kannatanu teadvusetuks peksmine (KarS § 200 lg 2 p
4,7).
Ebaseaduslik vägivalla kasutamine patrullpolitseiniku kui ametiisiku poolt
(KarS § 291).
Röövimise eesmärgil raseda kannatanu peksmine (KarS § 200 lg 2 p 4).
Kannatanu vägistamine ja kehavigastuste tekitamine (KarS § 141 lg 1).
Plahvatuse tekitamine, mille tagajärjel sai 35% kannatanu kehast
põletushaavu (KarS § 119).
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Hüvitis
500 eurot
600 eurot
1800 eurot
3000 eurot
4000 eurot
6000 eurot
20 000 eurot

