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MILLEST RÄÄGIN? 

 

 Mis on tõlge? 

 Tõlke liigid 

 Mis on õigustõlge? Mille poolest erineb õigustõlge teistest tõlke liikidest 

(kui üldse erineb)? 

 Õigustõlke alaliigid 

 Õigustõlke hindamine, erinevad tõlketeooriad, funktsionalistide 

lähenemine 

 Näited, ühiselt lahenduste otsimine erinevatele tõlkeprobleemidele 

(lähtuvalt tõlke eesmärgist) 



MIS ON TÕLGE? 

 küsimus, millele ei olegi nii lihtne vastata 

 väga palju erinevaid teooriaid, igaühel oma vastus 

 kas on vaja üldse defineerida? 

 kõige lihtsam analüüsida erinevate tõlke liikide alusel 



TÕLKE LIIGID 

R. Jakobson: 

tõlge ühe keele piires (seletamine) 

tõlge ühest keelest teise 

tõlge ühest märgisüsteemist teise (nt pildid, film, 

helid ja keel) 

 



TÕLKE LIIGID 

 piiblitõlge 

 ilukirjanduse tõlge 

 tarbetekstide tõlge, mida võib omakorda jagada: 

 valdkonna alusel (nt meditsiin) 

 meediumi alusel (nt audiotekstid) 

 tõlkemeetodi alusel (inimene või masin) 

 



TARBETEKSTIDE TÕLKE LIIGID 

VALDKONNA JÄRGI 

majandustõlge (financial translation) 

õigustõlge (legal translation) 

meditsiinitõlge (medical translation) 

teadustekstide tõlge (scientific translation) 

tehnikatõlge (technical translation) 

 



VEEL VÕIMALIKKE JAOTUSI: 

masintõlge 

tõlkimine tõlkemälu abil 

audiovisuaalsete tekstide tõlge (subtitreerimine ja 

dubleerimine) 

lokaliseerimine 

 



TEKSTILIIKIDEL PÕHINEV JAOTUS 

K. Reiss 

informatiivsed tekstid (nt pressiteade) 

ekspressiivsed tekstid (nt luuletus, kõne) 

operatiivsed tekstid (nt retsept, kasutusjuhend) 

segatüüpi tekstid 

 



BINAARSED KLASSIFIKATSIOONID 

sõnasõnaline või mõtet edastav tõlge 

varjatud (covert) või varjamatu (overt) tõlge (Juliane 

House) 

semantiline või kommunikatiivne tõlge (Peter 

Newmark) 

dokumentaalne või instrumentaalne tõlge 

(Christiane Nord) 



TÕLKE EESMÄRGIL PÕHINEV JAOTUS 

Valik oleneb sellest, milleks kliendil tõlget vaja on: 

otsetõlge (midagi ei ole parandatud) 

korrastatud tõlge (vead ära parandatud) 

sihtgrupi vajadustele kohandatud, adapteeritud 
tõlge 

vähendatud/kärbitud tõlge (ainult kõige olulisem) 
 



KLIENT VÕIB TEKSTI VAJADA: 

peamise info saamiseks (millest tekst räägib, kas 
seda on mõtet tõlkida vms) 

info saamiseks (pärast läbilugemist teksti enam ei 
kasutata) 

detailse info saamiseks ja tuleviku tarbeks 
säilitamiseks 

avaldamiseks 

mis veel? 
 



MIS ON ÕIGUSTÕLGE? 

 väga lai mõiste, hõlmab väga palju erinevaid tekste 

 õigusega seotud tekstide tõlkimine 

 näited: 

 lepingud 

 asutamisdokumendid (asutamislepingud, põhikirjad) 

 kohtudokumendid (hagiavaldused, kohtuotsused) 

 avaldused registritele 

 volikirjad 

 õigusaktid 

 õigusküsimusi ja õigusteooriat käsitlevad artiklid 

 õigustekstid võivad kuuluda väga paljude erinevate tekstiliikide alla, seega 
nõuavad erinevat lähenemist (nt õigusteooriat käsitlev artikkel ja 
allkirjastatud leping) 

 



MIS ERISTAB ÕIGUSTÕLGET TEISTEST 

TÕLKE LIIKIDEST? 

 nägu eelmiselt slaidilt näha, hõlmab õigustõlge tegelikult väga erinevaid 
tekste, mis nõuavad erinevaid strateegiaid 

 üldiselt võib siiski öelda, et õigustõlke puhul on eriti oluline täpsus, sest 
paljud õigustekstid toovad endaga kaasa õiguslikke tagajärgi ja seega võivad 
tõlkeveal olla rängad tagajärjed (nt lepingupool jääb ilma oma õigusest, 
kostja kaotab kohtus, kuna temale oluline lause on tõlgitud valesti) 

 vähem oluline on keeleline pool, kuigi tõlge peab siiski olema piisavalt selgelt 
sõnastatud, et ei tekiks väärtõlgendusi 

 kõige olulisem: mõte peab olema õigesti edastatud!  

 tõlkija peaks tegutsema mõtte tasandil, mitte keelelisel tasandil! 

 selleks on vajalik valdkonna väga hea tundmine! 



ÕIGUSTEKSTI/-TÕLKE ERIPÄRA 
 pikad, keerulised laused, doublets, triplets (null and void, terms and conditions; 

right, title and interest), arhailine keel, nt umbisikuline tegumood, erilised 
lausestruktuurid, „Know all men by these presents“ 

 sõnade tähendus sageli tavakeelest erinev, nt construction, firma, ettevõte 

 legalese – tehniline ja arhailine sõnavara, kõlab „uhkelt“, eriti inglise keeles, nt 
„shall“: õiguskeeles väljendab kohustust, tavakeeles tulevikuvorm 

 erinevad õigussüsteemid (romaani-germaani, angloameerika) 

 mõisted, mis on olemas romaani-germaani õigussüsteemis, aga pole üldises 
õiguses, ja vastupidi, nt estoppel, trespass, equity, barrister, solicitor) – seega 
tuleb tõlkida sisust lähtudes, sõna-sõnaliselt pole võimalik 

 



ÕIGUSTEKSTI/-TÕLKE ERIPÄRA 

 vahel on sarnastel mõistetel erinev tähendus, nt notar ja notary public 

 mitte ainult ei kirjelda olukorda, vaid ka loob õigusi ja kohustusi. Sageli 
on ka tõlge õiguslikult siduv ja sellest tulenevad õiguslikud tagajärjed 
(võrdle nt kasutusjuhendi või lepingu valesti tõlkimise tagajärjed) 

 erinevad tõlkestrateegiad olenevalt sellest, kas kindlustuspoliisi 
kasutatakse kohtus tõendina (lähteteksti keskne tõlge) või poliisina 
(kohandatakse); nt lepingu tõlge olenevalt sellest, kas see on juba 
allkirjastatud või allkirjastamata, kas tõlget kasutatakse tõendina või 
algtekstina, kas allkirjastatakse lähte- või sihtkeeles. 

 



ÕIGUSTEKSTI/-TÕLKE ERIPÄRA 

 Kuidas juristid väljendaksid järgmist (lepingu keeles): 

 „Can I offer you a drink?“ An inducement offered by a prospective 

contracting party with a view both to opening and to facilitating 

contractual negotiations with the offeree 

 „He’s not my type, but...“ Expresses willingness to enter into 

contractual negotiations despite anticipated breach of implied warranty 

as to satisfactory quality of goods  

 



TÕLKE TASANDID 

 mõtte tasand: loen tekstist välja mõtte, pööramata 
tähelepanu sellele, kuidas see sõnastatud on või kuidas tekst 
liigendatud on (tõlkija, kes on valdkonna ekspert) 

 teksti tasand: tõlgin ära kõik sõnad ja laused ja vaatan ka, et laused 
omavahel sobiksid, aga mõttest täielikult aru ei saa (kogenud tõlkija, kes 
valdkonda ei valda) 

 lause tasand: tõlgin ära kõik lauses olevad sõnad ja panen nad loogiliselt 
ritta, aga mõttest aru ei saa (algaja tõlkija, kes valdkonda ei jaga, aga 
keelereegleid tunneb) 

 sõna tasand: tõlgin ära kõik lauses olevad sõnad, mõttest aru ei saa (nt 
masintõlge) 

 

 ideaaljuhul peaks õigustõlget tegema mõtte tasandil  

(vähemalt enamike tõlkeesmärkide puhul)  



NÄIDE 

 Lause volikirjast:  

 This power of attorney shall be governed by Estonian law without regard to 

any choice of law principles, and shall be settled exclusively by the courts of 

Estonia 

 Kui tõlkija valdab teemat, loeb ta kohe mõtte välja, märkamata, et lause 

on veidi kohmakalt sõnastatud 

 Kui tõlkija teemat ei valda, langeb ta sõna tasandile, on hämmeldunud ja 

ei saa mõttest aru  



NÄIDE 

 This power of attorney shall be governed by Estonian law without 

regard to any choice of law principles, and shall be settled exclusively by 

the courts of Estonia 

 Võimalik tõlge: 

 Volikirja suhtes kohaldatakse Eesti õigust, arvestamata rahvusvahelise 

eraõiguse sätteid, ning kõik sellega seotud vaidlused lahendatakse üksnes 

Eesti kohtutes 

 Mis on „rahvusvaheline eraõigus“? Vt rahvusvahelise eraõiguse seadus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13242136 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13242136
https://www.riigiteataja.ee/akt/13242136


ÕIGUSTÕLKE ALALIIGID 

 seadustekstide tõlge (võrdväärne õigusjõud või üksnes 
informatiivne) 

 dokumentide tõlge 

 kohtudokumentide (otsuste, määruste) tõlge 

 lepingute tõlge (kas allkirjastatakse või lihtsalt infoks) 

 asutamisdokumentide tõlge 

 õigusarvamuste jms tõlge 

 muude õigusega seotud tekstide tõlge 

 

IGAÜHE PUHUL ON TÕLKEVEA TAGAJÄRJED ERINEVAD 



ERINEVAD VAATED TÕLKIMISELE 

 Tõlge on toode – kas toode on hea, keskpärane või halb? 

 Tõlkimine on protsess – kvaliteet sõltub sellest, kas protsess on 
õigesti läbi viidud 

 Tõlkimine on teenus – kõige olulisem kliendi rahulolu 

 Tõlge on originaali koopia – tõlke hindamisel tuleb võrrelda, 
kas tõlge on originaaliga samaväärne 

 

Milline neist on õige? 

Milline sobib kõige paremini õigustõlke hindamiseks? 

 



ÜLEVAADE TÕLKETEOORIATEST 

 Subjektiivsed ja intuitiivsed lähenemised – üldised väited, nt tõlge peab olema 

originaalitruu, tõlge peab olema kergesti loetav 

 Sigrid Kupsch-Losereit on väitnud, et teadusfilosoof Karl Popperi poolt eristatud objektiivse 

teadmise maalima ei ole olemas ja teadmine tekib iga üksikindiviidi meeltes. Seega ei saa ka tõlkija 

kunagi edasi anda lihtsalt seda, mida tekst ütleb või mida teksti autor on mõelnud, sest tekst ei 

ütle ilma tõlgenduseta midagi ning tõlkija saab tõlgitavat teksti mõista ainult läbi teatud prisma 

 Reaktsioonil põhinevad, biheivioristlikud lähenemised – Eugene A. Nida, üks selle 

suuna olulisemaid esindajaid, pidas tõlke hindamisel kõige olulisemaks lugeja reaktsiooni, st 

tõlke vastuvõtjad peavad reageerima samamoodi nagu originaalteksti vastuvõtjad 

 Puuduseks see, et osad teoreetikud on väitnud, et on täiesti võimatu, et tekst võiks erinevas ajas 

ja erinevate vastuvõtjate seas samase reaktsiooni esile kutsuda 

 



ÜLEVAADE TÕLKETEOORIATEST 

 Tekstil ja diskursusel põhinevad lähenemised 

 Lingvistiliste lähenemiste puhul on keskmes lähteteksti keeleline ja tekstiline struktuur 

 Üks varasemaid mõjukaid lingviste oli Katharina Reiss (hilisemad tööd võib küll liigitada 
pigem funktsionalistide hulka), kelle arvates on tõlkimise puhul kõige olulisem tekstiliik, 
millesse lähtetekst kuulub, kuna see määrab kindlaks kõik tõlkija valikud. Te eristab: 

 sisule keskenduvaid tekste (nt uudised, teaduslikud tekstid) 

 vormile orienteeritud tekste (nt luuletused, ilukirjandus) 

 operatiivseid tekste (nt kuulutused ja muud tekstid, mille eesmärgiks on panna lugejad midagi 
tegema). 

 Lingvistide hulgas on oluline ka Peter Newmarki töö, kes eristab semantilist ja 
kommunikatiivset tõlget.  

 tõlkimine ei ole puhtalt teadus, vaid osaliselt ka kunst, mis nõuab tõlkijalt terast mõistust, head 
stiilitunnetust ja elegantsi 

 hea tõlge on pigem see, mida originaali autor mõtles, kui see, mida ta kirjutas 



ÜLEVAADE TÕLKETEOORIATEST 

 Newmarki liigitus: 

 Lähtetekstist lähtuvad meetodid: 

1. sõnasõnaline tõlge 

2. originaalitruu tõlge ja 

3. semantiline tõlge (on täpne, aga ei pruugi mõtet hästi edasi anda)  

 Sihttekstist lähtuvad meetodid: 

1. adaptatsioon 

2. vaba tõlge 

3. idiomaatiline tõlge  

4. kommunikatiivne tõlge (annab mõtte hästi edasi, aga ei pruugi olla väga täpne) 



FUNKTSIONALISTIDE TEOORIA 

 Tõlke hindamise puhul on kõige olulisem teksti skopos ehk funktsioon. 

 Tõlkeülesanne (translation brief) on see, mis määrab, millist funktsiooni tõlge 
peab sihtkeele keskkonnas täitma 

 Esimesena lisas oma tõlketeooriasse funktsionaalse kategooria Katharina 
Reiss, kuid skopose mõiste võttis esimesena kasutusele tema õpilane Hans J. 
Vermeer 

 Lähtetekst on taandatud pelgalt „informatsiooni pakkumiseks”, st tõlkijal on 
õigus otsustada, kas teatud infot tõlkes säilitada või mitte 

 Kas saab rakendada õigustõlke puhul? 

 Milline on enamasti eesmärk õigustõlke puhul? Oleneb tekstiliigist, teksti 
kasutusotstarbest jms 

 Igale tekstile tuleb läheneda erinevalt! 



VOLIKIRI 
 Tõlke eesmärk: anda edasi mõte, et esindaja saaks esindatavat volikirja alusel 

esindada (teha tehingud, milleks on volitus antud) 

 Allikad: Eestis volitusega seotud sätted tsiviilseadustiku üldosa seaduses ehk 

TsÜSis (§-d 115-131); lisaks äriseadustik (ÄS), võlaõigusseadus (VÕS) 

 TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME I,..., Notary Public 

 Mina, notar.... 

 to perform any and all acts related to the performance of the Transaction, 

including without limitation taking of all actions and formalities in connection 

with transfer of the Shares from the seller of the Shares to the Principals; 

 Tegema kõiki toiminguid, mis on seotud tehinguga, sealhulgas tegema kõiki toiminguid 

ja täitma kõiki formaalsusi, mis on seotud osade/aktsiate võõrandamisega 

osade/aktsiate müüjalt esindatavatele  



VOLIKIRI 

 Hereby appoints and authorises: / Volitab:  

 „each Representative is expressly authorised and entitled to perform the 

Transaction with a party also represented by the same Representative“ 

 mõlemal esindajal on õigus teha tehingut ka isikuga, keda ta samaaegselt esindab 

 „to enter into and sign any and all contracts and agreements relating to the 

foregoing on behalf of the Principals“ 

 sõlmida esindatavate nimel mis tahes lepinguid, mis on seotud eelkirjeldatuga 

 IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed my official 

seal at ... 

 SELLE TUNNISTUSEKS olen dokumendi allkirjastanud ja kinnitanud selle oma 

ametipitseriga ... 



VOLIKIRI 

 To represent the Principal: 

 In representing the Principal in all matters related to.... 

 Kas: Esindada esindatavat: 

 Esindades esindatavat kõigis asjades, mis on seotud... 

 kõigis asjades, mis on seotud... 

 to sign any and all other documents related or ancillary to the establishment of 
the Company and to do all such acts and things as the authorized person may 
deem necessary or desirable for carrying out the purposes of the above 
mentioned transactions on the conditions the authorized person sees best 

 allkirjastama kõiki muid osaühingu asutamisega seotud dokumente ning tegema kõiki 
toiminguid, mida esindaja peab vajalikuks või soovitavaks nimetatud tehingute 
eesmärgi täitmiseks tingimustel, mida esindaja peab sobivaks 

 

 

 



VOLIKIRI 

 To negotiate, sign, execute and deliver the Shareholders’ Agreement 

 osanike lepingut allkirjastama ja üle andma? 

 To sign, do, execute and perform all deeds and acts in relation to this power 
of attorney 

 Allkirjastama kõiki dokumente ja tegema kõiki toiminguid, mis on seotud selle 
volikirjaga? 

 I, [...] hereby witness that I have read aloud and presented this Power of 
Attorney to [...] for review, who has active legal capacity and...  

 TsÜS § 8. Füüsilise isiku teovõime 

  (1) Füüsilise isiku teovõime on võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid.  

 



LEPINGUTÜÜBID 

 Tööleping – töölepingu seadus, autoriõiguse seadus 

 Üürileping – VÕS 

 Müügileping – VÕS 

 Osade/aktsiate müügileping – ÄS, VÕS, TsÜS 

 Kinnistu müügileping – asjaõigusseadus, VÕS 

 Hüpoteegileping/kommertspandileping – asjaõigusseadus, kommertspandi seadus 

 Litsentsileping – VÕS, autoriõiguse seadus 

 Faktooringuleping – VÕS 

 Laenuleping – VÕS 

 Liisinguleping – VÕS 

 Ühinemisleping – ÄS 

 Märkimisleping – ÄS 

 

 

 

 



LEPINGU STANDARDSÄTTED 
 GOVERNING LAW 

 This Agreement and disputes or claims arising out of or in connection with its 
subject matter any shall be governed by and construed in accordance with the laws 
of Estonia. 

 FORCE MAJEURE 

 Neither party shall be liable for a delay in the performance or failure to perform any 
term of this contract if the delay or failure was caused by an event of force majeure 
such as an earthquake, storm, flood, fire, explosion, strike, riot, civil unrest, burglary, 
political crisis, war (whether declared or not) or hostilities, embargo, whether by all 
such events or any of them, if such events are beyond the control of the injured party. 

 VÕS § 103 lg 2: Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui võlgnik rikkus kohustust 
vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja 
mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise 
või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks 
või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks 

 



LEPING 

 The Parties represent and warrant to each other: 

 a Party has the legal capacity and authority to enter into and perform the 
Agreement and the Agreement creates and will, subject to the terms and 
conditions hereof, continue to create legal, valid and binding obligations to a 
Party, enforceable in accordance with its terms; 

 a Party’s representative has due power and authority to sign the 
Agreement; 

 a Party is solvent, no bankruptcy (or restructuring, if applicable) procedures 
are initiated against it, and according to the information available no person 
has filed any document for the commencement of such proceedings, nor is 
any threatened, and there is no reason to expect any such proceedings or 
filings 



LEPING 

 Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with 
this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be 
ultimately settled by arbitration in accordance with the Arbitration 
Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 
Commerce (“SCC”) 

 If any one or more of the provisions of this Agreement is found to be 
void, invalid, illegal or unenforceable in any respect, the validity, legality 
and enforceability of the remaining provisions contained herein shall not 
hereby be affected or impaired. 

 Neither this Agreement nor any of the rights, interests or obligations 
hereunder may be assigned by any of the Parties hereto without the 
prior written consent of the other Party. 



LEPING 

 This Agreement and its annexes constitute the entire agreement between 
the Parties on the subject matter regulated herein and supersedes all 
previous written or oral commitments and undertakings between the 
Parties. 

 Each Party acknowledges and confirms that all provisions of this Agreement 
have been negotiated and each Party was able to influence the substance of 
each provision. 

 VÕS § 35 (1) Tüüptingimuseks loetakse lepingutingimust, mis on eelnevalt 
välja töötatud tüüplepingutes kasutamiseks või mida lepingupooled muul 
põhjusel ei ole eraldi läbi rääkinud ja mida tüüptingimust kasutav 
lepingupool (tingimuse kasutaja) kasutab teise lepingupoole suhtes, kes ei 
ole seepärast võimeline mõjutama tingimuse sisu. 

   



LEPING 

 Cancellation of contract – tühistamine, ülesütlemine või taganemine? Mis neil 
vahet on? 

 Tühistamine TSüS § 90 (1) Tehingu, mis on tehtud olulise eksimuse, pettuse, 
ähvarduse või vägivalla mõjul, võib seaduses sätestatud korras tühistada. Seadus 
võib sätestada muid aluseid, mille esinemise korral võib tehingu tühistada. Kui 
tehing on seaduses sätestatud alustel ja korras tühistatud, on see algusest peale 
kehtetu. 

 Taganemine VÕS § 188 jj Lepingute puhul, mis on suunatud ühekordsele 
sooritusele, näiteks müügileping. Toimub tagasitäitmine. 

 Ülesütlemine VÕS § 195 jj Lepingute puhul, mis eeldavad püsivate või 
korduvate kohustuste täitmist (üürileping, rendileping), nn kestvuslepingud. 
Ülesütlemine vabastab lepinguosalised edasiste lepinguliste kohustuste täitmisest 
ning ülesütlemisele eelnevalt üleantut tagastama enam ei pea. Lepingust kuni 
selle ülesütlemiseni tekkinud õigused ja kohustused jäävad kehtima. 

 



LEPING 

 Vastutuse piirangud: 

 Notwithstanding anything in this agreement to the contrary, except for 

damages resulting from breaches of section 5.3, neither party  shall be 

liable in any amount for special, incidental, consequential, or indirect 

damages or loss of profits 

 Mida ütleb Eesti õigus? Millised on kahju liigid?  

 VÕS § 128. Hüvitatava kahju liigid 

  (1) Hüvitamisele kuuluv kahju võib olla varaline või mittevaraline 

  (2) Varaline kahju on eelkõige otsene varaline kahju ja saamata jäänud 

tulu. 

 



LEPING, KASUTUSTINGIMUSED 

 Vastutuse piirangud: 

 Subject to paragraph 14.1 above, you expressly understand and agree 

that [...], its subsidiaries and affiliates, and its licensors shall not be liable 

to you for: 

(A) any direct, indirect, incidental, special consequential or exemplary 

damages which may be incurred by you, however caused and under any 

theory of liability. This shall include, but not be limited to, any loss of profit 

(whether incurred directly or indirectly), any loss of goodwill or business 

reputation, any loss of data suffered, cost of procurement of substitute 

goods or services, or other intangible loss; 



LEPING, KASUTUSTINGIMUSED 

 15.1 arvestades ülal alapunktis 14.1 sätestatut, saate te aru ja nõustute 
selgesõnaliselt, et [...] ega selle tütar- ja sidusettevõtjad ei vastuta teie 
ees: 

(A) teie poolt kantava mis tahes otsese, kaudse, ettenägematu, erakorralise 
või kaasneva kahju või teilt välja mõistetud karistuslike kahjuhüvitiste eest, 
olenemata kahju põhjusest või sellest, millisel vastutuse teoorial see 
põhineb. See hõlmab muu hulgas (otseselt või kaudselt) saamata jäänud 
tulu, maineväärtuse või ettevõtja maine kahjustumist, andmete hävimist, 
asenduskaupade või -teenuste hankimise kulu ja muud mittevaralist kahju; 

Kas on üldse vaja nii täpselt tõlkida, kas saaks lühemalt? 
Olenevalt tõlke eesmärgist! 



LEPING, KASUTUSTINGIMUSED 

 Except to the extent that [...] is expressly prohibited by law (including if you have 
consumer rights in addition to this limited warranty) or if a country, state or 
province you live in does not allow the exclusion or limitation of incidental or 
consequential damages, in no event shall [...] or anyone acting on behalf of or with 
[...] (including, without limitation, in relation to the manufacture, supply, distribution, 
sale, repair or return of the [...] device) be liable for any indirect, incidental, special 
or consequential loss or damages whatsoever (including, without limitation, damages 
for loss of profits, business interruption, loss or corruption of information (including 
data), or other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use the [...] 
device, even if [...] or anyone acting on behalf of or with [...] has been advised of the 
possibility of such damages. This limitation is intended to apply and does apply 
without regard to whether such damages are claimed, asserted or brought in an 
action or claim in tort, contract, on the warranty, or under any other legal theory. 
The liability of [...] and anyone acting on behalf of or with [...] to you for loss or 
damage arising under this limited warranty shall not exceed in aggregate the net 
purchase price you paid for the [...] device or the cost of replacing the affected [...] 
device, whichever is greater.  



LEPING, KASUTUSTINGIMUSED 

 These limitations shall apply to all causes of action or claims in the 

aggregate, including, without limitation, breach of contract, breach of 

warranty, negligence, strict liability, misrepresentation and other torts, 

and this limitation shall apply notwithstanding the failure of essential 

purpose of any remedy under this agreement. 

 Need piirangud kehtivad kõigi hagi aluste või nõuete suhtes kogumina, 

sealhulgas lepingu rikkumine, garantiikohustuse rikkumine, hooletus, 

riskivastutus, pettus või muu lepinguväliste kohustuste rikkumine. Piirangud 

kehtivad sellele vaatamata, kui vastava lepingust tuleneva õiguskaitsevahendi 

eesmärk jääb olulises osas täitmata. 



LEPING, KASUTUSTINGIMUSED 

 Exclusive Remedies. Except to the extent that [...] is expressly 

prohibited by law (including if you have consumer rights in addition to 

this limited warranty) from limiting or excluding your remedies in 

relation to your [...] device, this limited warranty sets out your exclusive 

remedies for your [...] device and any other warranties, conditions, 

representations or guarantees of any kind, either express or implied, 

including but not limited to implied warranties of merchantability, 

satisfactory quality and/or fitness for a particular purpose are hereby 

disclaimed and shall not apply or have any affect. 



LEPING, KASUTUSTINGIMUSED 

 Ainsad õiguskaitsevahendid. Käesolevas piiratud garantiis on sätestatud 

kõik õiguskaitsevahendid, mida te võite kasutada seoses teie [...] 

seadmega, ning kõik muud otsesed ja kaudsed garantiid, tingimused ja 

kinnitused, sealhulgas kaudsed garantiid, mis puudutavad turustatavust, 

rahuldavat kvaliteeti ja/või kindlaks otstarbeks sobivust, välistatakse ning 

need ei kohaldu ega kehti, välja arvatud juhul, kui seadus otseselt keelab 

[...] piirata või välistada õiguskaitsevahendeid, mida te saate kasutada 

seoses teie [...] seadmega (sealhulgas juhul, kui teil on tarbijana 

täiendavaid õigusi peale käesolevas piiratud garantiis antud õiguste). 



MÜÜGILEPING 

(OSADE/AKTSIATE MÜÜK) 

 Tõlke eesmärk: tõlget soovitakse allkirjastada eesti keeles; seega peab 
tõlge väga täpselt vastama Eesti õigusele ja ka algteksti mõttele 

 Allikad: VÕS, TsÜS (§-d 115-131); ÄS (äriühingute liigid) 

 This Share Purchase Agreement (hereinafter the Agreement) is made 
and entered into on […] March 2010 by and between the following 
parties: 

 The Seller represents and warrants to the Purchaser that it is the 
owner of the Sale Shares 

 The Sale Shares are free and clear of any and all encumbrances and/or 
any other third party rights of whatever nature. 



MÜÜGILEPING 

(OSADE/AKTSIATE MÜÜK) 
 Representation and Warranties of the Parties.  Each Party hereby makes the following 

representations and warranties to the other Parties: 

 Legal Matters. Except as otherwise disclosed by the Parties hereto, it knows of no claim, 
action, suit, litigation, arbitration or proceeding pending (or, to the best of its knowledge, 
threatened) by or against it which if adversely determined would individually or in the 
aggregate have a material adverse effect on its obligations under this Agreement. 

 Organization and Standing. It is duly incorporated and validly existing in good standing 
under the law of its jurisdiction of incorporation and has the power to enter into and 
perform this Agreement and to consummate the transactions contemplated hereby. 

 No Violation.  The execution, delivery and performance by it of this Agreement have been 
duly authorized by all necessary  corporate action, and does not and will not violate (after 
notice or lapse of time, or both) any law or any regulation, order, writ, injunction or 
decree of any competent governmental or regulatory body, agency or other entity having 
jurisdiction over it, or result in a breach of any of the terms, conditions or provisions of, 
or constitute a default under, or result in the creation or imposition of any lien upon any 
of its assets pursuant to the terms of, its charter or bylaws as now in effect, or any 
mortgage, indenture, lien, license, approval, agreement, instrument or document to which 
it is a Party or by which its property is bound. 

 



AKTSIONÄRIDE LEPING 

 the Shareholder has the full right, power and authority to enter into, execute and 
deliver this Agreement and has taken all necessary steps and actions, as appropriate 
and necessary, corporate or otherwise, including approval from the competent 
corporate body, to authorize or permit the execution, delivery and performance of 
this Agreement and the transactions contemplated hereby, and this Agreement is the 
valid and binding obligation of the Shareholder enforceable with respect of the 
Shareholder in accordance with its terms to the extent permitted by applicable law; 

 Aktsionäril on kõik lepingu sõlmimiseks, allkirjastamiseks ja üleandmiseks nõutavad õigused 
ja volitused ning ta on teinud kõik aktsiaseltsi sisesed ja muud toimingud, mis on vajalikud 
lepingu allkirjastamiseks ja üleandmiseks ning selles kavandatud tehingute tegemiseks, muu 
hulgas saanud selleks kooskõlastuse pädevalt juhtorganilt, ning lepingust tulenevad 
aktsionärile kehtivad ja siduvad kohustused, mis on aktsionäri suhtes täitmisele pööratavad 
lepingus sätestatud tingimuste kohaselt ja seadusega lubatud ulatuses; 



MÜÜGILEPING (ETTEVÕTTE MÜÜK) 

 III CONDITIONS PRECEDENT FOR THE CLOSING 

 3.1. The obligation of the Parties to proceed to the Closing under this Agreement 
shall be subject to the following Conditions Precedent: 

 The Estonian Competition Authority has given its clearance to the transaction as 
contemplated under this Agreement; 

 The employees of the Seller having been notified of the enterprise transfer under the 
requirements of Estonian laws; 

 The Parties shall have performed and complied with all material obligations required by this 
Agreement to be performed by the Purchaser prior to or at Completion; 

 no public order or decision shall be in effect that restrains or prohibits the consummation 
of the Transaction contemplated by this Agreement and no proceeding or investigation shall 
be pending which could cause such order or decision to be issued or made; 

 Ettevõtte üleminek VÕS § 180 

 



MÜÜGILEPING (ETTEVÕTTE MÜÜK) 

 III TEHINGU LÕPULEVIIMISE EELTINGIMUSED  

 3.1. Lepinguosaliste kohustus tehing käesoleva lepingu alusel lõpule viia sõltub 
alljärgnevate eeltingimuste täitmisest: 

 Eesti Konkurentsiamet on andnud loa tehingu tegemiseks käesolevas lepingus ette nähtud 
viisil, 

 müüja töötajatele on teatud ettevõtte üleminekust vastavalt Eesti õigusaktide nõuetele, 

 lepinguosalised on täitnud kõik olulised kohustused, mille täitmine tehingu lõpuleviimise 
kuupäeval või enne seda on käesoleva lepingu kohaselt ostja ülesanne, 

 ei eksisteeri ühtki kehtivat ametiasutuse korraldust ega otsust, mis piiraks tehingu 
lõpuleviimist käesolevas lepingus ette nähtud viisil või keelaks selle, ning ei ole käimas ühtki 
menetlust ega uurimist, mille tõttu selline korraldus või otsus võidaks teha. 

 



KOMMERTSPANDILEPING 

 Tõlke eesmärk: leping sõlmitakse notari juures inglise keeles ja 

ingliskeelne versioon on siduv. Tehakse ka tõlge eesti keelde, kuid see ei 

ole siduv. 

 Allikad: kommertspandiseadus, ÄS, VÕS jms 

 

 



KOMMERTSPANDILEPING 

 “Encumbrance” means any lien, mortgage, pledge or any other encumbrance, 
lease, rent or other possessory interest of any kind, or right of a third party, 
whether contractual or statutory, including commitments which may create any 
of the above regardless of the jurisdiction under which such encumbrance, 
possessory interest, right or commitment may be established (and 
“Encumbrances” means Encumbrance in plural); 

 

 „Koormatis“ tähendab mis tahes lepingust või seadusest tulenevaid pandiõigusi, 
hüpoteeke, pante või muid koormatisi, üüri- või rendilepingust tulenevaid õigusi või 
muid asja valdamise õigusi või kolmanda isiku õigusi, sealhulgas kohustusi, mille alusel 
sellised koormatised või õigused võivad tekkida, olenemata sellest, millises riigis selline 
koormatis, õigus või kohustus võib tekkida („Koormatised“ tähendab Koormatist 
mitmuses); 

 



KOMMERTSPANDILEPING 
 “Secured Liabilities” means any and all obligations and liabilities at any time due, owing or 

incurred by any Obligor to the Security Agent pursuant to the Finance Documents, whether 

present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as 

principal or surety or in some other capacity whatsoever), in each case together with all costs, 

charges and expenses to be compensated to the Security Agent or the other Finance Parties 

and incurred in connection with the negotiation, preparation, execution or perfection of each 

and any Finance Documents and the protection, preservation or enforcement of its rights under 

the Finance Documents; 

 „Tagatud Kohustused“ tähendab ükskõik millise võlgniku poolt mis tahes ajahetkel 

finantsdokumentide alusel tagatisagendile võlgnetavaid olemasolevaid ja tulevikus tekkivaid tegelikke ja 

tingimuslikke kohustusi, mille tähtaeg on saabunud (sõltumata sellest, kas võlgnik vastutab kohustuse 

täitmise eest üksinda või ühiselt koos kellegi teisega, ja sellest, kas kohustus tuleb täita põhivõlgniku või 

käendajana või mis tahes muus pädevuses) koos kõigi kuludega, mis tuleb tagatisagendile või mõnele 

teisele finantseerivale poolele hüvitada ning mis on kantud seoses finantseerimisdokumentide 

läbirääkimise, ettevalmistamise, sõlmimise ja nende kehtivuse tagamiseks vajalike toimingutega ning 

nende finantseerimisdokumentidest tulenevate õiguste kaitsmise, säilitamise ja teostamisega; 



KOMMERTSPANDILEPING 

 Pantija kinnitused: 

 subject to any legislative changes after the date hereof, the execution, 
delivery and performance of this Agreement do not violate or conflict with 
any law applicable to it, any of its constitutional documents, any order or 
judgment of any court or any administrative acts or guidelines of any 
administrative authority applicable to it or any of its assets or any 
contractual restriction binding on or affecting it or any of its assets; 

 Lepingu sõlmimine ega täitmine ei ole vastuolus ühegi õigusaktiga (kui õigusakte 
pärast lepingu sõlmimise kuupäeva ei muudeta), tema asutamisdokumentidega 
ega ühegi tema või tema vara suhtes kohaldatava kohtulahendi, haldusakti ega 
haldusasutuse poolt väljastatud juhendiga ega ühegi tema või tema vara suhtes 
siduva või teda või tema vara mõjutava lepingulise piiranguga; 



PÕHIKIRI 

 Tõlke eesmärk: Eestis asutatakse äriühing, mille emaettevõtja asub välismaal. 
Seetõttu koostatakse põhikiri inglise keeles, aga see on vaja Eesti äriregistris 
registreerida ja peab olema eesti keeles. See peab vastama Eesti õigusele. 

 Allikad: ÄS  

 The supervisory board is entitled to adopt resolutions without calling a meeting. 
In such a case the chairman of the supervisory board shall send a written draft 
resolution to all members of the supervisory board, specifying a term during 
which the members must present their written positions on it. If a member of 
the supervisory board does not give notice of whether the member is in favour 
of or opposed to the resolution during this term, it shall be deemed that he or 
she votes against the resolution. If a resolution is made pursuant to the 
procedure provided for in this article, the resolution shall be adopted if more 
than one-half of the votes of the members of the supervisory board are in 
favour unless the law or the articles of association prescribe a greater majority 
requirement. 



PÕHIKIRI 

 ÄS § 323.  Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata 

 (1) Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku 
kutsumata, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti ja sellega on nõus kõik 
nõukogu liikmed. 

 (2) Nõukogu esimees saadab käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud 
otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul 
nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu 
liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, 
loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. 

 (3) Kui otsus tehakse käesolevas paragrahvis sätestatud korras, on otsus 
vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häältest, 
kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse 
nõuet. 

 



(KOHTULE) TÕENDINA ESITATAVAD / 

ALLKIRJASTATUD DOKUMENDID 

 Tõlke eesmärk: Võimaldada kohtul aru saada, mida algtekstis oli öeldud 

 Tõlkestrateegia: Väga vabalt tõlgendada ei saa, vigu parandada, vormistust 

muuta vms ei saa, küll aga ei pea tõlkima sõna-sõnaliselt, vaid siiski 

mõtet  

Ilma tõlgendamiseta ei ole võimalik tõlkida, tõlkimine ongi 

tõlgendamine! 



LÕPETUSEKS NATUKE NALJA 

 

Q: How many lawyers does it take to screw in a light bulb? 
A: Three, One to climb the ladder. One to shake it. And one to sue the ladder 
company. 

 

Q: How can you tell when a lawyer is lying? 
A: Their lips are moving. 

 

Q: What's the difference between a female lawyer and a pitbull? 
A: Lipstick. 

 

Aitäh kuulamast! 

 

 


