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Sm. G. Kuzmini autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Teenete eest teaduse arendamisel ja teadlaskaadri ettevalmistamisel
ning seitsmekümnenda sünnipäeva puhul autasustada Eesti NSV Teaduste
Akadeemia Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi juhtivat teaduritkonsultanti, Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliiget, Eesti
NSV teenelist teadlast Grigori Grigori p. Kuzmini Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 6. aprillil 1987.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Sm. H. Esopi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse eduka töö eest kehakultuuri ja spordi arendamisel vabarii
gis ning kuuekümnenda sünnipäeva puhul autasustada Spordiloteriide
Eesti Vabariikliku Valitsuse juhataja asetäitjat, Eesti NSV teenelist spordi
tegelast Hugo E s о p i t Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 7. aprillil 1987.
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«Kapitaalehituse töövõtulepingute eeskirjade» kohta

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 26. detsembri 1986. a. mää
rusele nr. 1550 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1.
Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel võtta teadmiseks ja juhindu
miseks, et NSV Liidu Ministrite Nõukogu 26. detsembri 1986. a. määrusega
nr. 1550:
1) õn kinnitatud juurdelisatud «Kapitaalehituse töövõtulepingute ees
kirjad»;
2) õn kehtestatud, et tellijate kulutused, mis õn seotud leppetrahvi
(trahvi, viivise) maksmisega kapitaalehituse töövõtulepingute kohustuste
rikkumise eest ja selle rikkumise teel töövõtjatele tekitatud kahju hüvita
misega, kannavad tegutsevad ettevõtted ja organisatsioonid oma põhitege
vuse tulemuste hulka, uusehituste korral aga tehakse neid kulutusi tsenraliseeritud fondide vahenditest ja majandusjuhtimise kõrgemalseisvate
organite finantsreservidest.
Töövõtjate analoogilised kulutused kantakse nende majandus- ja fi
nantstegevuse tulemuste hulka.
Juhul kui objektide ehituse tellija õn kohaliku rahvasaadikute nõu
kogu täitevkomitee, tasub viimane kulutused, mis õn seotud kapitaalehi
tuse töövõtulepingu kohustuste rikkumise eest leppetrahvi (trahvi, viivise)
maksmisega, summast, mille võrra vastava eelarve tulud ületavad kulud;
3) õn kehtestatud, et «Kapitaalehituse töövõtulepingute eeskirjades»
ettenähtud varalise vastutuse abinõusid rakendatakse kohustuslikus korras
vastastikuse tasaarvestuseta.
Kui tellija või töövõtja ei nõua leppetrahvi (trahvi, viivise) maksmist
kapitaalehituse töövõtulepingu kohustuste rikkumise eest, võib kulutused
sisse nõuda ehitust finantseerivate NSVL Ehituspanga ja NSVL Riigipanga
asutuste poolt arbitraažiorganitesse esitatava avalduse alusel või arbitraažiorganite initsiatiivil, suunates sissenõutud leppetrahvi (trahvi, viivise)
liidueelarve tuludesse. Arbitraažiorganid, kes õn kindlaks teinud, et tellija
või töövõtja keeldumine leppetrahvi (trahvi, viivise) maksmisest õn põh
jendamatu, nõuavad seejuures poolelt, kes õn kõrvale hoidunud varalise
vastutuse abinõude rakendamisest, liidueelarve tuludesse trahvi 5 protsen
ti leppetrahvi (trahvi, viivise) summast, mis tuleb sisse nõuda teiselt poo
lelt. Selline sissenõudmine toimub pärast pretensiooni esitamiseks kehtes
tatud tähtaja möödumist.
Arbitraažiorganid nõuavad kohustust jämedalt rikkunud poolelt sisse
kuni 50 protsendi võrra kõrgendatud leppetrahvi (trahvi, viivise), kandes,
sissenõutud summade selle osa liidueelarve tuludesse;

4) õn NSVL Ehituskomiteele antud õigus anda kooskõlastatult NSVL
Plaanikomitee, NSVL Ehituspanga ja NSVL Riigipangaga ministeeriumi
dele ja keskasutustele, kohalikele rahvasaadikute nõukogude täitevkomi
teedele, koondistele, ettevõtetele, organisatsioonidele ja asutustele kohus
tuslikke juhiseid ja selgitusi «Kapitaalehituse töövõtulepingute eeskir
jade» rakendamise korra kohta;
5) õn NSVL Ehituskomiteele tehtud ülesandeks kinnitada ühe kuu
jooksul koos NSVL Ehituspanga ja NSVL Riigipangaga kapitaalehituse
töövõtu tüüpleping, kapitaalehituse töövõtulepingu juurde kuuluv täien
dav tüüpkokkmepe ning ehitus- ja montaažitööde tegemise graafiku tüüpvorm, lähtudes «Kapitaalehituse töövõtulepingu eeskirjadest»;
6) õn NSVL Ehituskomiteele ja NSVL Plaanikomiteele tehtud ülesan
deks töötada 3 kuu jooksul huvitatud NSV Liidu ministeeriumide ja kesk
asutuste osavõtul välja ja kinnitada pea- ja alltöövõtuorganisatsioonide
vastastikuste suhete määrustik;
7) õn kehtestatud, et NSVL Agrotööstuskomitee võib kehtestada tema
süsteemi kuuluvate riiklik-kooperatiivsete ja kooperatiiv-riiklike organi
satsioonide suhtes «Kapitaalehituse töövõtulepingute eeskirjade» rakenda
mise iseärasused;
8) põhimõttel «võti kätte» ehitamise korral kehtestavad tellija ja töö
võtja vastastikuste suhete iseärasused NSVL Ehituskomitee, NSVL Plaani
komitee, NSVL Varustuskomitee, NSVL Ehituspank ja NSVL Riigipank;
9) õn NSV Liidu Ministrite Nõukogu 24. augusti 1955. a. määruse
nr. 1551 «Ehitajate kaadri kvalifikatsiooni tõstmise ja alalise kaadri loo
mise abinõude kohta» punkt 34 sõnastatud järgmiselt:
«34. Anda ehitus- ja montaažiorganisatsioonidele õigus vedada töölisi
ja teenistujaid tasuta töökohale ja tagasi, kui nad elavad rohkem kui 3 ki
lomeetri kaugusel töökohast ning kommunaal- või linnalähitransport ei
suuda tagada nende vedu ega ole võimalik avada kehtestatud korras nime
tatud organisatsioonide töötajate tarbeks linnaühissõidukite erimarsruute,
mida peab tõendama kohaliku rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee ot
sus.
Ehitus- ja montaažiorganisatsioonide kulutused töötajate veoks autotranspordivahenditega peavad tellijad hüvitama vahenditest, mis õn sel
leks otstarbeks ette nähtud ehitusmaksumuse eelarvelistes koondarvutustes.»;
10) õn NSV Liidu Ministrite Nõukogu 28. septembri 1970. a. määru
sega nr. 810 ««Kapitaalehituse materjalide, toodete ja seadmetega varusta
mise korra määrustiku» kinnitamise kohta» (Eesti NSV Ministrite Nõukogu
20. oktoobri 1970. a. määrus nr. 479 — ENSV Teataja 1970, nr. 46, art. 441)
kinnitatud «Kapitaalehituse materjalide, toodete ja seadmetega varusta
mise korra määrustiku» punkti 1 esimesest, kahekümne kuuendast, kolme
kümne esimesest ja kolmekümne teisest lõikest välja jäetud sõnad «pea-»
ja «aasta-».

2. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel seada sisse kontroll kapitaal
ehituse töövõtulepingute õigeaegse ja õige sõlmimise üle alluvate ehitusja montaažitrustide, koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide
poolt ning tagada lepingusuhete edasine täiustamine ehituses.
3. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV valitsuse otsused vastavalt juur
delisatud loetelule.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja I. TOOME
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 26. jaanuaril 1987. Nr. 24.

Kinnitatud
NSV Liidu Ministrite Nõukogu
26. detsembri 1986. a. määrusega nr. 1550

Kapitaalehituse töövõtulepingute
eeskirjad

I. Üldsätted

1. Käesolevad eeskirjad määravad kindlaks kapitaalehituse töövõtu
lepingute* sõlmimise ja täitmise korra, tellijate ja töövõtjate õigused ja
kohustused ning nende vastutuse tootmisvõimsuste, objektide, hoonete ja
rajatiste, samuti elamute ja muude sotsiaalobjektide käikuandmise plaa
niülesannete täitmise tagamise eest.
Töövõtuleping õn põhidokument, mis reglementeerib tellijate ja töö
võtjate vastastikuseid suhteid ja määrab kindlaks nende majandusliku
vastutuse lepingukohustuste mittetäitmise eest.
Liiduvabariikide seadusandlusega võib kehtestada kapitaalehituse
töövõtulepingute erieeskirjad kolhoosidele.
2. Tellija sõlmib peatöövõtjaga lepingu ettevõtete, hoonete, rajatiste
ja ehitusjärkude** ehitamise, laiendamise, rekonstrueerimise ja ümberseadmestamise kogu perioodiks, kui need objektid õn võetud kapitaalehi
tuse plaani ja neil õn kehtestatud korras kinnitatud tiitelnimestikud.
3. Tellija õn kohustatud:
eraldama peatöövõtjale platsi (trassi) ettevõtte, hoone või rajatise
ehitamiseks ning andma talle üle kehtestatud korras kinnitatud projekt* Edaspidi «töövõtuleping».
** Edaspidi «ehitusobjektid».

ja eelarvedokumentatsiooni, tagama ehituse finantseerimise õigeaegse
avamise ja katkematuse ning tehtud ehitus- ja montaažitööde eest tasu
mise;
andma peatöövõtjale üle nende seadmete, materjalide ja toodete
komplektid, mille hankimine õn pandud tellijale, vastavalt nende üleand
mise graafikutele, mis õn rangelt seostatud ehitus- ja montaažitööde tege
mise ning võimsuste ja objektide käikuandmise tähtaegadega;
Tl
tagama peatöövõtjaga kooskõlastatud tähtajaks tööde tegemise lepin
gute järgi, mille tellija õn sõlminud vahetult montaaži- või teiste spetsiali
seeritud ehitusorganisatsioonide, masinatööstusettevõtete ja -koondiste
ning käikuande- ja seadistusorganisatsioonidega;
õigeaegselt komplekteerima käikuandmisele kuuluvad objektid ekspluatatsioonitöötajatega, varustama need toorme ja energiaressurssidega,
teimima kompleksselt nende seadmeid, võtma peatöövõtjalt töökomisjoni
akti alusel vastu valmis ehitusobjektid, andma koos peatöövõtja ja alltöövõtuorganisatsioonidega need kehtestatud tähtajaks ekspluatatsiooni ja te
gema nende eest arveldusi;
tagama uute vee-, gaasi- ja auru juhtmete, kanalisatsiooni, raudteelõi
kude, kaabelliinide ja muude kommunikatsioonide ühendamise olemasole
vate võrkude ja liinidega.
Tellija teostab kontrolli ja tehnilist järelevalvet tehtud tööde mahu
ja maksumuse vastavuse üle projektidele, eelarvetele ning ehitusnormidele
ja -eeskirjadele ning materjalide, toodete ja konstruktsioonide vastavuse
üle riiklikele standarditele ja tehnilistele tingimustele, sekkumata seejuu
res töövõtja operatiivmajanduslikku tegevusse. Kui avastatakse kõrvale
kaldumisi kinnitatud projekt- ja eelarvedokumentatsioonist, töödokumentatsioonist, ehitusnormidest ja -eeskirjadest, teeb tellija töövõtjale ettekir
jutuse likvideerida need kõrvalekaldumised, vajaduse korral aga seisata
tööd ega maksa nende tööde eest enne, kui kõrvalekaldumised õn likvi
deeritud.
4.
Peatöövõtja õn kohustatud valmis ehitama plaanis ja tiitelnimestikus ettenähtud ehitusobjektid kooskõlas kehtestatud korras kinnitatud
projekt- ja eelarvedokumentatsiooniga; tagama ehitus- ja montaažitööde
tegemise vastavalt ehitusnormidele ja -eeskirjadele; individuaalselt katse
tama tema poolt monteeritud seadmeid; võtma osa seadmete komplekssest
teimimisest; andma töökomisjonile üle valmis ehitusobjektid, mis õn ette
valmistatud toodangu valmistamiseks või teenuste osutamiseks ning taga
ma koos tellija ja alltöövõtuorganisatsioonidega nende käikuandmise ette
nähtud tähtajaks.
Peatöövõtja tagab ehitus- ja montaažitööde tegemise vastavalt ehitusja montaažitööde graafikule, mille koostamisel õn arvestatud ehituse kestusnorme ning mis õn kooskõlastatud tellija ja alltöövõtuorganisatsiooni
dega, samuti koordineerib kõigi ehituses osalejate tegevust. Peatöövõtja
otsused ehitus- ja montaažitööde kinnitatud plaanide ja graafikute täitmi

sega seotud küsimustes õn kohustuslikud kõigile ehituses osalejatele, ole
nemata nende ametkondlikust alluvusest.
5. Tellija annab töövõtjale rendile hooneid ja rajatisi, mis kuuluvad
tellija põhifondide hulka ja mida võib kasutada ehituse vajadusteks, ning
võimaldab töövõtjal kasutada oma töökodade ja teiste abitootmisüksuste
teenuseid.
Kui töövõtjal ei ole piisavalt elamufondi, annab tellija ehitamise ajaks
tema käsutusse (arvestades alltöövõtjate vajadusi) eluruumid oma maja
des. Kui tellijal ei ole võimalik anda kasutada eluruume, võib ta lubada
töövõtjal üürida mõningatel juhtudel kodanikelt nimetatud otstarbeks elu
ruume, makstes kehtestatud korras juurde korteriüüri määradele.
Tellija poolt töövõtjale eluruumide andmise tingimused ja kord nä
hakse ette töövõtulepingu juurde kuuluvates eritingimustes.
6. Tellija tagab töövõtuorganisatsioonide töötajatel õiguse kasutada
klubisid, sööklaid, arstipunkte, pioneerilaagreid, koolieelseid lasteasutusi
ja muid asutusi võrdselt oma töötajatega. Töövõtja tasub tellijale nimeta
tud teenindamisega seotud kulud töövõtulepingu juurde kuuluvates eri
tingimustes ettenähtud korras. Tellija poolt tasuta teenuste osutamisega
seotud lisakulutused tasub töövõtja toitlustusettevõtetele proportsionaal
selt nende ettevõtete poolt teenindatavate töötajate arvuga.
7. Pärast töövõtulepingu sõlmimist õn tellija kohustatud andma töö
võtjale lepingu juurde kuuluvates eritingimustes ettenähtud tähtajaks
vastavate organite poolt väljaantavad tööde tegemist lubavad dokumen
did.
8. Lammutamisele, teise kohta üleviimisele või rekonstrueerimisele
kuuluvates hoonetes elavate isikute ümbermajutamine, vastavatelt orga
nisatsioonidelt loa saamine ehitust takistavate hoonete, rajatiste ja tehno
võrkude ehitusplatsilt eemaldamiseks, samuti seadmete, aparatuuri ja meh
hanismide demontaaži tagamine, lammutamisele, teise kohta üleviimisele
või rekonstrueerimisele kuuluvatel objektidel tehnovõrkude väljalülita
mine õn tellija kohustus ja seda tehakse lepingu juurde kuuluvates eri
tingimustes ettenähtud tähtajaks.
Tellija ja peatöövõtja kokkuleppel võib seadmete, aparatuuri ja meh
hanismide demonteerimise nimetatud objektidel teha ülesandeks peatöö
võtjale.
Ehitusplatsi vabastamisega seotud ehitus- ja montaažitöid, mille mak
sumus õn võetud kokkuleppehinna hulka, teeb peatöövõtja.
Tellija õn kohustatud kaasama maa-aluste kommunikatsioonide lahti
kaevamisega seotud töödele ekspluatatsiooniorganisatsiooni, kui aga neid
töid teeb töövõtuorganisatsioon (tema nõusolekul), tuleb saada luba ekspluatatsiooniorganisatsioonilt ja tagada tema järelevalve nimetatud tööde
tegemise üle.
9. Tegutsevate ettevõtete rekonstrueerimisel ja ümberseadmestamisel
õn tellija kohustatud juhul, kui ehitusplatsi ei ole võimalik isoleerida,

võimaldama peatöövõtjale töörinde ning rakendama omal kulul ohutusteh
nika- ja tuletõrjevalvealaseid üldiseloomuga abinõusid.
Kruntide ja töökohtade kõigist tööd takistavatest rajatistest ja ese
metest tellija poolt vabastamise korra ja tähtajad näevad pooled ette töö
lepingu juurde kuuluvates eritingimustes.
10. Tellija õn kohustatud rajama ehituse jaoks geodeetilise märkimisaluse ning andma enne ehitus- ja montaažitööde algust peatöövõtjale akti
alusel ja temaga kooskõlastatud tähtajaks üle nimetatud aluse ja ehituse
territooriumil kindlustatud selle aluse punktide ja märkide tehnilise doku
mentatsiooni, kontrollides neid looduses. Geodeetilise märkimisaluse koos
tisosad ja mahud peavad vastama ehituse normatiivdokumentide nõuetele.
Pärast ehituse valmimist peab peatöövõtja andma tellijale üle ehita
mise ajal geodeetilisteks märkimistöödeks paigaldatavate ja ehituse lõpe
tamiseni säilitatavate geodeetiliste märkide asukoha skeemid ning nende
koordinaatide ja kõrguste kataloogid.
11. Kui peatöövõtja teeb ehitus- ja montaažitöid kooperatiivsete ja
muude ühiskondlike organisatsioonide vahenditega, samuti kui töid teevad
kooperatiivsetele ja muudele ühiskondlikele organisatsioonidele aVuvad
ehitusorganisatsioonid, annab tellija peatöövõtjale ehitusmaterjalide va
rumiseks avanssi 15 protsendi ulatuses ehitus- ja montaažitööde aastamahust ning tasub hankijate arvete järgi detailide, konstruktsioonide, too
dete ja materjalide maksumuse nimekirja alusel, mille tellija ja peatöö
võtja täpsustavad töövõtulepingu sõlmimisel.
Materjalide, toodete, konstruktsioonide ja detailide maksumuse peab
tellija peatöövõtjalt kinni vastavalt nende kasutamisele. Avansi suurus,
selle ülekandmise tähtajad ja tasumise kord määratakse kindlaks poolte
kokkuleppel.
12. Töövõtulepingu sõlmimisel näevad tellija ja töövõtja selle juurde
kuuluvates eritingimustes ette kä muid vastastikuseid kohustusi, juhindu
des kehtivast seadusandlusest, ehitusnormidest ja -eeskirjadest ning lähtu
des ehituse organiseerimise ja tööde teostamise projektidest ning ettevõ
tete, hoonete ja rajatiste ehitamise konkreetsetest tingimustest.

II. Töövõtulepingu sõlmimise kord ja tähtajad

13.
Töövõtulepingu sõlmib tellija ehitus- ja montaažitrustiga (projekteerimis- ja ehituskoondise, ehitus- ja montaažitootmiskoondise või
mõne muu trustiga võrdsustatud organisatsiooniga) kehtestatud korras
kinnitatud tiitelnimestiku alusel, kui õn olemas töövõtulepingu sõlmi
miseks vajalik projekt- ja eelarve- ning muu dokumentatsioon, hiljemalt
45 päeva jooksul pärast selle dokumentatsiooni peatöövõtjale üleandmise
tähtaega, mis õn ette nähtud käesolevate eeskirjade punktis 18.

Töövõtulepingu projekti ja selle juurde kuuluvate eritingimuste koos
tamine ning nende esitamine tellijale õn peatöövõtja kohustus.
14. Tellija sõlmib töövõtulepingu üldjuhul ühe peatöövõtu ehitus- ja
montaažiorganisatsiooniga.
Tellijaministeeriumide (-keskasutuste) ja alluvate objektide järgsete
kohalike rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede ning töövõtjaks ole
vate ministeeriumide (keskasutuste) ühisel otsusel võib tellija sõlmida
suurte tootmis-, elamu-, sotsiaal- ja kultuurikomplekside ehitamise töövõ
tulepingu erandina kahe või enama peatöövõtu ehitus- ja montaažiorgani
satsiooniga.
tegutsevate ettevõtete ümberseadmestamisel ja rekonstrueerimisel õn
tellijal Õigus sõlmida töövõtulepinguid mitme ehitus- ja montaažiorgani
satsiooniga.
Peatöövõtjal õn õigus sõlmida alltöövõtulepingut üldehitus- ja spet
sialiseeritud organisatsioonidega mõnede tööliikide ja tööde komplekside
tegemiseks. Alitöövõtulepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad pooled
käesolevatest eeskirjadest ning «Pea- ja alltöövõtuorganisatsioonide vas
tastikuste suhete määrustikust».
Tellija kohustuste täitmine tööde osas, mille kohta õn sõlmitud alltöövõtuleping, pannakse peatöövõtjale ning töövõtja kohustuste täitmine all
töövõtjale.
Peatöövõtja vastutab tellija ees kõigi tööde eest, mida teevad tema ja
alltöövõtjad. Alltöövõtjad vastutavad peatöövõtja ees tööliikide ja tööde
komplekside tegemise eest alltöövõtulepingus kindlaksmääratud mahtudes
ja tähtaegadeks vastavalt ehitus- ja montaažitööde tegemise graafikutele.
Peatöövõtja nõusolekul õn tellijal õigus sõlmida töövõtulepinguid
montaaži- või muude eritööde tegemiseks montaaži- või muude spetsiali
seeritud ehitusorganisatsioonidega, samuti masinatööstusettevõtete ja
-koondistega, kes teevad käikuande- ja seadistustöid, aitavad saavutada
seadmete projektvõimsuse ja annavad need kehtestatud korras üle telli
jale. Sel juhul kooskõlastatakse seadmete montaaži alustamise ja lõpeta
mise tähtajad peatöövõtjaga.
Lepingute sõlmimine seadmete šeffmontaaži kohta ja selleks personali
kohalekutsumine õn selle poole kohustus, kes sõlmib lepingu seadmete
hankijaga (tootjaga).
Organisatsioonid, kes monteerivad lepingute alusel põhilisi tehnoloo
gia- ja energeetikaseadmeid, õn kohustatud tagama koos tellija ja peatöö
võtjaga võimsuste ja objektide käikuandmise kehtestatud tähtajaks.
15. Töövõtulepingu alusel tehtavate tööde maksumus määratakse
kindlaks ehitusobjektide kokkuleppehinna alusel.
Tööde tegemisel vahetusmeetodi alusel märgitakse töövõtulepingus
ära sel meetodil tehtavate tööde konkreetsed mahud ja tööliigid.

Ehituse alustamise ning ehitusobjekti ja selle tootmisvõimsuste (rakenduskomplekside) käikuandmise tähtajad määratakse töövõtulepingus
kindlaks vastavalt tiitelnimestikule.
Tootmisvõimsuste ja objektide ennetähtaegse käikuandmise korral
töövõtjale makstava kasumi summa ja selle üleandmise tähtaeg nähakse
ette töövõtulepingu juurde kuuluvates eritingimustes.
16. Pooled võivad sõlmida täiendavaid kokkuleppeid töövõtulepingu
juurde juhul, kui kehtestatud korras vaadatakse uuesti läbi ehituse pro
jektdokumentatsioon ja tiitelnimestik. Täiendava kokkuleppe sõlmimine
ja sellest tulenevate kohustuste täitmine toimub korras, mis õn kehtesta
tud töövõtulepingu suhtes.
Töövõtulepingu juurde kuuluvaid eritingimusi võib vajaduse korral
täpsustada igal aastal.
17. Tellija annab planeeritavale aastale eelneval aastal hiljemalt
1. juuniks peatöövõtjale üle:
alustatavate ehituste kinnitatud projekt- ja eelarvedokumentatsiooni,
milles õn kindlaks määratud kokkuleppehind, — kahes eksemplaris;
planeeritaval aastal tegemisele tulevate tööde mahu töödokumentatsiooni, nagu õn ette nähtud projekteerimise normatiivdokumentides, •—
kahes eksemplaris. Seejuures antakse objekti- ja lokaaleelarved, metall
konstruktsioonide, tehnoloogiliste torujuhtmete ja õhukanalite joonised
ning rakenduskomplekside projekt- ja eelarvedokumentatsioon üle kolmes
eksemplaris. Igale alltöövõtuorganisatsioonile, olenemata ametkondlikust
alluvusest, annab tellija üle tema poolt tehtavate tööde tööjooniste kaks
eksemplari ning objekti- ja lokaaleelarve ühe eksemplari;
laiendamisele, rekonstrueerimisele ja ümberseadmestamisele tulevate
tegutsevate ettevõtete, hoonete ja rajatiste ülevaatuse materjalid — ühes
eksemplaris.
Kui peatöövõtja töötab välja töödokumentatsiooni ehitusliku osa, õn
ta kohustatud andma tellijale käesolevas punktis kehtestatud tähtajaks
üle dokumentatsiooni ühe eksemplari.
Kui ehitustöid teevad kaks või rohkem peatöövõtu ehitusorganisatsiooni, õn tellija kohustatud andma igale peatöövõtjale tema poolt tehta
vate tööde projekt- ja eelarvedokumentatsiooni käesolevas punktis ette
nähtud mahus ja tähtaegadeks, näidates ära tema osa, mis õn kindlaks
määratud kokkuleppehinnas.
Kui tellija teeb peatöövõtjale üleantud töödokumentatsioonis kehtes
tatud korras muudatusi, õn ta kohustatud andma hiljemalt 45 päeva jook
sul enne muudetud dokumentatsiooni järgi tööde alustamist peatöövõtjale
üle täpsustatud dokumentatsiooni nii mitmes eksemplaris, nagu nähakse
ette käesolevas punktis, ning hüvitama peatöövõtjale kõik töödokumentat
sioonis muudatuste tegemisega seotud kulud ja kahjud ning täpsustama
kooskõlastatult peatöövõtjaga kokkuleppehinna.

Võõrkeeles koostatud tehniline dokumentatsioon antakse peatöövõt
jale üle vene keelde tõlgituna.
18. Töövõtulepingu projekti koostamiseks peatöövõtja poolt õn tel
lija kohustatud andma 15 päeva jooksul pärast NSV Liidu majandusliku ja
sotsiaalse arengu vastava aasta riikliku plaani vastuvõtmist peatöövõtjale
üle järgmised dokumendid:
uusehituse kehtestatud korras kinnitatud tiitelnimestiku;
nende seadmete, materjalide ja toodete esimesel ehitusaastal üleand
mise graafiku, millega varustamine õn pandud tellijale, näidates ära iga
kuulise üleandmise tähtajad. See graafik koostatakse hankeplaanide alu
sel, mille tellijale esitavad ministeeriumid, keskasutused, komplekteerivad
organisatsioonid ja varustusorganid, ning seostatakse rangelt ehitus- ja
montaažitööde tegemise ning tootmisvõimsuste ja objektide käikuandmise
tähtaegadega;
käikuande- ja seadistustööde tegemise graafiku, kui ehitusobjekt an
takse käiku planeeritaval aastal;
ehitus- ja montaažitööde ning ettevõtte põhitegevuse tootmisprotses
side ühitamise graafiku, mille tellija õn koostanud vastavalt tiitelnimestikule, näidates vajaduse korral ettevõtte ajutise seiskamise ajad, et luua
ohutud tingimused tegutsevate ettevõtete laiendamis-, rekonstrueerimisja ümberseadmestamistöödeks;
maakasutuse õigust tõendava riikliku akti, liigse pinnase ja ehitus
prahi mahapanekukohtadeks maa, puuduoleva pinnase saamiseks vajalike
karjääride ning maa rekultiveerimiseks vajaliku pinnase reservi ja viljaka
mullakihi ajutisteks hoiukohtadeks maa eraldamise otsuse ärakirja.
Igaks järgnevaks aastaks antakse nimetatud graafikud üle töölepingu
juurde kuuluvates eritingimustes ettenähtud tähtajaks.
Kui ehitustöid teevad kaks või rohkem peatöövõtu ehitusorganisatsiooni, õn tellija kohustatud andma töövõtulepingu projekti koostamiseks
igale peatöövõtjale tema poolt tehtavate tööde mahu kohta väljavõtted
käesolevas punktis ettenähtud dokumentidest või nende ärakirjad.
19. Peatöövõtja õn kohustatud vaatama 20 päeva jooksul käesolevate
eeskirjade punktis 18 nimetatud dokumentide saamise päevast need koos
alltöövõtjatega läbi ning esitama tellijale töövõtulepingu projekti koos ko
gu ehitusel tehtavate ehitus- ja montaažitööde graafikuga, arvestades nor
matiivset ehituskestust ja planeeritava aasta kvartaliteks kindlaksmäära
tud ülesandeid rakenduskomplekside, tehnoloogiliste etappide, üksikobjek
tide ja rajatiste osas.
Igaks järgnevaks aastaks antakse kvartaliülesanded töövõtulepingu
juurde kuuluvates eritingimustes ettenähtud tähtaegadeks.
Tellija õn kohustatud 10 päeva jooksul pärast peatöövõtjalt töövõtu
lepingu projekti saamist sellele alla kirjutama ja tagastama selle peatöö
võtjale. Vastuväidete korral õn tellija kohustatud koostama lahkarvamuste

protokolli ning saatma selle koos allakirjutatud töövõtulepinguga sama aja
jooksul peatöövõtjale.
Peatöövõtja õn kohustatud 15 päeva jooksul pärast tellijalt allakirju
tatud töövõtulepingu ja lahkarvamuste protokolli saamist reguleerima
tellijaga need lahkarvamused, kui aga kokkulepet ei saavutata, andma
vaidlused ehitus- ja montaažitööde ja ettevõtte põhitegevuse tootmisprot
sesside ühitamise graafikute, tellija poolt varutavate seadmete, materjalide
ja toodete üleandmise graafikute ning käikuande- ja seadistus- ning ehi
tus- ja montaažitööde tegemise graafikute osas lahendamiseks kõrgemal
seisvatele organisatsioonidele, muudes küsimustes aga arbitraažile või
kohtule.
Kui lahkarvamusi ei anta kehtestatud tähtaja jooksul nimetatud orga
nitele lahendamiseks, loetakse tellija ettepanekud vastuvõetuks.
Kõrgemalseisvad organisatsioonid lahendavad vaidlusküsimused 15
päeva jooksul.
20. Töövõtulepingule lisatakse käesolevate eeskirjade punktides 18
ja 19 ettenähtud graafikud kui dokumendid, mis konkretiseerivad poolte
kohustusi ehitus- ja montaaži- ning käikuande- ja seadistustööde tegemi
sel ning seadmete, materjalide ja toodete hankimisel.
21. Tellija annab töövõtjale üle vastavaid seadmeid valmistavalt ette
võttelt saadud ja seadmete montaažiks vajalikud dokumendid, mille liigid
ja arv õn ette nähtud riiklikes standardites.
Nimetatud dokumendid annab tellija töövõtjale üle kaks kuud enne
seadmete montaaži algust, kui töövõtulepingu juurde kuuluvates eritingi
mustes ei ole ette nähtud teist tähtaega.
22. Kui ettevõtte (rajatise) ehitus õn vaja konserveerida või pooleli
jätta, töövõtuleping tühistatakse, kui aga konserveeritakse või jäetakse
pooleli üksikobjektid, täpsustatakse töövõtulepingut täiendava kokkulep
pega. Objektide ehituse poolelijätmine või konserveerimine toimub keh
testatud korras.
23. Töövõtulepingu sõlmimise korrast mittekinnipidamine, lepingukohustuse mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine õn riikliku dist
sipliini rikkumine, mis toob kaasa rikkumises süüdioleva töövõtja ja tel
lija varalise vastutuse.'
Töövõtu ehitus- ja montaažiorganisatsioonide ning tellijaks olevate
ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste juhid ning teised ametiisikud
kannavad seadusandluses ettenähtud vastutust töövõtulepingust tulenevate
kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise eest. Isikutele, kes
õn süüdi kohustuste mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest
tingitud kahju tekkimises, samuti töövõtja või tellija poolt sanktsioonide
tasumisest tingitud kahju tekkimises, pannakse materiaalne vastutus sea
dusandlusega kehtestatud korras ja piires.

24. Vastutust hoonete, rajatiste ja monteeritud seadmete säilimise
eest pärast nende vastuvõtmist töökomisjoni poolt kannab tellija.
III. Ehituse varustamine materjalide, toodete
ja seadmetega

25. Ehituse varustamine töövõtulepingus ettenähtud ehitus- ja montaažitööde tegemiseks vajalike materjalide ja toodetega õn töövõtja ko
hustus, välja arvatud materjalid ja tooted, millega varustamine õn kehtiva
seadusandluse kohaselt pandud tellijale.
Ehituse varustamine seadmete, aparatuuri ja erimaterjalidega õn tel
lija kohustus, välja arvatud NSV Liidu valitsuse otsustes ettenähtud juhud.
Ajutiste hoonete ja rajatiste ehituse varustamine seadmete ja inven
tariga (tcotmis- ja ma j andusinventariga) õn töövõtja kohustus.
Töövõtja (alltöövõtja) nõusolekul õn tellijal õigus anda talle üle ma
terjali- ja seadmefondide realiseerimine.
26. Kui ehitus- ja montaažitööde tegemisel kasutatavad materjalid ja
tooted, millega varustamine õn pandud tellijale, ei vasta projektdokumen
tatsioonis märgitud spetsifikatsioonidele, standarditele, tehnilistele tingi
mustele, etalonidele ja näidistele, mis õn kinnitatud kehtestatud korras,
peab tellija need asendama töövõtja poolt kehtestatud tähtajaks, mis tagab
tööde õigeaegse lõpetamise objektil.
27. Ehitus- ja montaažitööde tegemisel õn töövõtjal õigus kasutada
tellija nõusolekul ehituse vajadusteks materjale ja konstruktsioone, mis
saadakse hoonete ja rajatiste lammutamisest või kõrvalsaadustena. Nende
materjalide ja konstruktsioonide kõlblikkuse määravad tellija ja töövõtja
kindlaks projekteerimisorganisatsiooni osavõtul. Kasutatud materjalide ja
konstruktsioonide maksumuse hüvitab töövõtja tellijale hulgihindade hin
nakirjade alusel, arvates maha nende materjalide ja konstruktsioonide ka
sutamiskõlblikuks muutmise kulud. Töövõtja poolt kasutamata jäänud
materjalid ja konstruktsioonid realiseerib tellija.
28. Monteerimisele kuuluvad seadmed ning materjalid ja tooted, mil
lega varustamine õn pandud tellijale, antakse ehitus- ja montaažiorganisatsioonide objektilähedastes ladudes aktidega üle töövõtjale või tema üles
andel alltöövõtjale komplektselt vastavalt standardite ja tehniliste tingi
muste nõuetele täies korras ja tähtaegadel, mis õn ette nähtud seadmete,
materjalide ja toodete üleandmise graafikus, mille pooled õn kooskõlasta
nud.
Suuremõõtmelisi seadmeid hangitakse koondsõlmedena vastavalt nen
de valmistamise tehnilistele tingimustele. Kui need seadmed hangitakse
üksikosadena, õn nende koondsõlmedesse monteerimise tagamine tellija
kohustus.
Üksikjuhtudel võib poolte kokkuleppel kehtestada seadmete, mater
jalide ja toodete üleandmise teistsuguse korra.

Üle normatiivse hoiuaja seisnud seadmed annab tellija töövõtjale üle
pärast montaažieelse revisjoni korraldamist ja pikaajalisest hoidmisest
tingitud defektide kõrvaldamist.
Seadmete montaažieelset revisjoni teeb vahetult tellija või montaaživõi muu spetsialiseeritud ehitusorganisatsioon tellijaga sõlmitud lepingu
alusel ja tema kulul.
Kui seadmed seisavad ladudes üle normatiivse hoiuaja töövõtja süü
tõttu, teeb tellija montaažieelset revisjoni ja kõrvaldab töövõtja kulul
seadmete defektid, mis õn tingitud pikaajalisest hoiulolekust, kui tellija
õn pidanud kinni vastavat liiki seadmete hoidmise standarditest ja tehni
listest tingimustest.
29. Seadmed, mille tellija annab töövõtjale (alltöövõtjale) üle akti
alusel, õn töövõtja (alltöövõtja) vastutaval hoiul seniajani, kui töökomisjon kirjutab alla nende seadmete kompleksseks teimimiseks vastuvõtmise
aktile.
Töövõtja (alltöövõtja) õn kohustatud tagama talle tellija poolt usalda
tud seadmete säilimise ja vastutab nende kaotsimineku või vigastamise
eest.
Alltöövõtuorganisatsioonid vastutavad neile üleantud seadmete säili
mise eest kuni nende tellijatele kompleksseks teimimiseks üleandmiseni.
Kui seadmed saavad töövõtja (alltöövõtja) süü tõttu vigastada, tehakse
need korda tema kulul.
30. Arveldusi materjalide ja toodete eest, mida tellija annab üle töö
võtjale, tehakse kehtestatud korras kinnitatud hindade järgi, arvestades
tellija kulutusi materjalide ja toodete varumiseks, veoks ja hoidmiseks,
kuid mitte üle eelarvehindade.
Kui tellija annab töövõtjale üle materjalid, tooted ja seadmed, annab
ta töövõtjale nende vastuvõtu- ja hoiukulude katteks 30 protsenti mater
jalide ja toodete vammis- ja laokuludeks ettenähtud summadest ning 20
protsenti seadmete vammis- ja laokuludeks ettenähtud summadest.
Seadmete üleandmisel montaažitsoonis annab tellija töövõtjale (all
töövõtjale) üle 15 protsenti seadmete vammis- ja laokuludeks ettenähtud
vahenditest vastuvõtu- ja hoiukulude katteks.
Käesolevas punktis ettenähtud vahendite ülekandmine vammis- ja
laokuludeks toimub tellija poolt üheaegselt seadmete, materjalide ja too
dete töövõtjale (alltöövõtjale) üleandmisega.
Kui tellija annab töövõtjale (alltöövõtjale) tema nõusolekul üle sead
me-, materjali- ja tootefondide realiseerimise, õn ta kohustatud:
tasuma saabuvate seadmete ja nende objektilähedasse lattu või montaažitsooni veo kulud, samuti laadimiskulud;
kandma töövõtja (alltöövõtja) arveldusarvele vastavalt seadmete,
materjalide ja toodete saabumisele üle vahendid vammis- ja laokuludeks
täies ulatuses selleks kehtestatud normide järgi.

31.
Kui töövõtja (alltöövõtja) teeb kindlaks seadmete mittekomplektsuse nende montaažiks vastuvõtmisel või avastab defekte seadmete mon
teerimisel või katsetamisel, õn ta kohustatud informeerima sellest tellijat
ja võtma osa vastava akti koostamisest. Akti koostamine ja pretensioonide
esitamine valmistajatehasele või seadmete hankijale õn tellija kohustus.
Tellija õn kohustatud komplekteerima seadmed 20 päeva jooksul akti
koostamise päevast, kui poolte kokkuleppes ei ole kehtestatud teist täht
aega.
Kui tellija avastab defekte seadmete monteerimisel või katsetamisel,
õn ta kohustatud kõrvaldama need töövõtjaga (alltöövõtjaga) kooskõlas
tatud tähtajaks või asendama seadmed uutega. Poolte kokkuleppel võib
need tööd eraldi tasu eest ära teha töövõtja (alltöövõtja).
IV. Varaline vastutus

32. Kui tellija viivitab käesolevate eeskirjade punktides 17, 18 ja 21
nimetatud dokumentatsiooni töövõtjale üleandmisega, kui töövõtja viivi
tab tellijale töövõtulepingu projekti esitamisega, kui tellija viivitab alla
kirjutatud töövõtulepingu saatmisega töövõtjale üle käesolevate eeskirja
de punktis 19 ettenähtud aja, maksab süüdiolev pool teisele poolele 250
rubla trahvi iga viivitatud päeva eest.
Kui ei peeta kinni käesolevate eeskirjade punktis 13 töövõtulepingu
sõlmimiseks kehtestatud tähtajast, maksab süüdiolev pool teisele poolele
iga päev (kuni töövõtulepingu sõlmimiseni) 0,05 protsenti viivist ehitus- ja
montaažitööde aastamahu maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 rubla
päevas.
Kui töövõtja ei pea kinni käesolevate eeskirjade punktis 17 ettenäh
tud töödokumentatsiooni ehitusliku osa üleandmise tähtaegadest, maksab
ta tellijale 250 rubla trahvi iga viivitatud päeva eest.
33. Kui tellija rikub lepingukohustusi, maksab ta töövõtjale:
a) seadmete, materjalide ja toodete, sealhulgas seadmete monteeri
miseks vajalike materjalide ja toodete üleandmisega viivitamise eest 8
protsenti leppetrahvi tähtajaks montaaži üleandmata seadmete maksumu
sest üksikute nimetuste järgi ning tähtajaks üleandmata materjalide ja
toodete maksumusest (hinnakirja järgi);
b) mittekomplektsete seadmete montaaži üleandmise eest 20 protsenti
trahvi üleantud mittekomplektsete seadmete maksumusest, kaasa arvatud
puuduvate detailide maksumus.
Kui tellija viivitab seadmete, materjalide ja toodete üleandmisega töö
võtjale aastal, millal õn ette nähtud ehitusobjekti või selle rakenduskompleksi käikuandmine, samuti viivitab seadmete, materjalide ja toodete üle
andmisega ehitusobjektidele, mis asuvad ennetähtaegse kohaleveo piir
kondades ja mida ehitatakse vahetusmeetodil, nõutakse käesoleva punkti

alapunktides «а» ja «Ь» kehtestatud trahv ja leppetrahv sisse poolteise
kordses summas;
c) ettevõtte, hoone, rajatise, üksikute ehitus järku de, rakenduskomplekside, samuti enne ehituse täielikku lõpuleviimist ja kogu ehitusobjekti
ekspluatatsiooniandmist käikuantavate objektide vastuvõtmise alustami
sega viivitamise eest üle 5 päeva, arvates töövõtjalt selle üleandmiseks
esitamise kohta teate saamist — 0,05 protsenti viivist ehitus- ja montaažitööde maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid vähemalt 150 rubla ja
mitte üle 500 rubla päevas;
d) tehtud ehitus- ja montaažitööde eest arvelduste tegemisega viivi
tamise eest objektide konserveerimise korral ning konserveeritud objek
tide ja materiaalsete väärtuste vastuvõtmisega viivitamise eest —
0,05 protsenti viivist selliste objektide ehitus- ja montaažitööde eelarveli
sest maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid vähemalt 150 rubla ja
mitte üle 500 rubla päevas;
e) töövõtjaga kooskõlastatud tähtajaks montaaži- või muude spetsiali
seeritud ehitusorganisatsioonide, masinatööstusettevõtete ja -koondiste
ning käikuande- ja seadistusorganisatsioonidega sõlmitud töövõtulepingus
ettenähtud tööde tegemata jätmise eest — 100 rubla viivist iga viivitatud
päeva eest.
34. Kui töövõtja rikub lepingukohustusi, maksab ta tellijale:
a) töövõtja süü tõttu ettevõtete, hoonete, rajatiste, üksikute ehitusjärkude ja rakenduskomplekside, samuti enne ehituse täielikku lõpulevii
mist ja kogu ehitusobjekti ekspluatatsiooniandmist käikuantavate objek
tide mitteõigeaegse lõpuleviimise eest — 0,05 protsenti viivist ehitus- ja
montaažitööde eelarvelisest maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid
mitte üle 1000 rubla päevas kuni nende tegeliku käikuandmiseni;
b) tellijaga sõlmitud töövõtulepingu alusel masinatööstusettevõtete ja
-koondiste, montaaži- või muude spetsialiseeritud ehitusorganisatsioonide
poolt tehtavaks seadmete montaažiks pinna üleandmise tähtaegade rikku
mise eest — 0,03 protsenti viivist monteerimiseks antavate seadmete mak
sumusest iga viivitatud päeva eest, kuid mitte üle 1000 rubla päevas.
35. Töövõtja õn kohustatud omal kulul kõrvaldama tehtud töödes
(välja arvatud elamud) tema süü läbi tekkida lastud defektid, mis õn avas
tatud järgmiste garantiiaegade jooksul pärast ehitusobjekti riikliku vastu
võtukomisjoni, kehtestatud juhtudel aga töökomisjoni poolt ekspluatat
siooni võtmise aktile allakirjutamist:
üldehitustöödes — ühe aasta jooksul;
seadmetes, mille montaaž õn lõpetatud, tööstuslikes juhtmestikes ja
elektromontaažitöödes — 6 kuu jooksul;
: tööstuslike sulatusahjude (kõrgahjud, martäänahjud, kaevusahjud jt.)
tulekindlas müüritises — 2 kuu jooksul, muude ahjude ja kuivatite, vabri
kute ja tehaste korstnate, suitsulõõride ning aurukatelde tulekindlas müü
ritises — 6 kuu jooksul;

keskküttesüsteemis — ühe kütteperioodi jooksul;
veevärgi ja kanalisatsiooni välisvõrkudes — ühe aasta jooksul;
tööstusventilatsiooni süsteemides, siseveetorustikes, kanalisatsioonis
ja tootmisotstarbelistes torustikes — 6 kuu jooksul.
Elamuid ehitav töövõtja õn kohustatud oma kulul kõrvaldama tehtud
töödes tema süü läbi tekkida lastud defektid, mis õn avastatud kaheaastase
garantiiaja jooksul elamute ekspluatatsiooni võtmise päevast alates (ole
nemata tööde liigist).
36. Garantiiaja jooksul avastatud defektid fikseeritakse tellija või
ekspluatatsiooniorganisatsiooni ja töövõtja kahepoolses aktis. Akti koos
tamisest ning defektide kõrvaldamise korra ja tähtaegade kooskõlastami
sest osavõtuks õn töövõtja kohustatud komandeerima oma esindaja hilje
malt 5 päeva jooksul, arvates tellijalt või ekspluatatsiooniorganisatsioonilt kirjaliku teate saamisest.
Kui töövõtja viivitab defektide kõrvaldamisega töödes ja konstrukt
sioonides üle kahepoolses aktis, töövõtja mitteilmumise korral aga ühe
poolses aktis ettenähtud tähtaegade, tasub töövõtja tellijale või ekspluatatsiooniorganisatsioonile 100 rubla leppetrahvi iga viivitatud päeva eest.
Kui töövõtja ei kõrvaldanud defekte aktides ettenähtud tähtajaks, õn
telli-al või ekspluatatsiooniorganisatsioonil õigus kõrvaldada defektid
oinal jõul töövõtja kulul ja lisaks sellele nõuda töövõtjalt sisse leppetrahvi
50 protsendi ulatuses defektide kõrvaldamise tööde maksumusest.
37. Töövõtulepingu sõlmimisel võivad pooled ette näha sanktsioo
nid selliste kohustuste mittetäitmise eest, mille rikkumise eest kehtiv sea
dusandlus sanktsioone ette ei näe.
38. Peale käesolevates eeskirjades töövõtulepingu kohustuste mitte
täitmise eest ettenähtud sanktsioonide tasub lepingut rikkunud pool tei
sele poolele summa ulatuses, mida ei katnud leppetrahv (trahv, viivis),
kahjud, mis väljenduvad teise poole tehtud kulutustes ning tema vara
kaotsiminekus või rikkumises.
39. Kohustuste täitmisega viivitamise või muu mittenõuetekohase
täitmise eest leppetrahvi (trahvi, viivise) tasumine, samuti kohustuste mit
tenõuetekohase täitmise teel tekitatud kahju hüvitamine ei vabasta pooli
kohustuste tegelikust täitmisest, välja arvatud kehtivas seadusandluses et
tenähtud juhud.
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