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NÕUDEKIRI JA ÜLESÜTLEMISAVALDUS 

 

 

Adressaat: Sina 

Kuupäev: 14.12.2015 

Avaldaja: Jõuluvana 
isikukood 30000002777, aadress Arctic Circle, 96930, Rovaniemi, 
Soome 

Avaldaja esindaja: Siim Maripuu, vandeadvokaadi abi 
e-mail: siim.maripuu@triniti.ee, telefon: +372 6 850 950 

Advokaadibüroo TRINITI kliendiks on Jõuluvana, kelle ülesandel ja volitusel teatame Teile 
alljärgneva.  

1. NÕUDE KOKKUVÕTE 

1.1 Käesolevaga taganeb Avaldaja vastavalt VÕS § 268 ning § 259 p 1 ja p 3 Sinuga sõlmitud 
kestvuskinkelepingust ning esitab nõude tagastada Avaldajale § 1028 lg 1 alusel 10 päeva 
jooksul kõik, nii Avaldajalt ühekordsete kinketoimingute alusel saadu kui ka Päkapikkude 
vahendusel Sinuni toimetatud Sussikingid. Sealhulgas tuleb Avaldajale tagastada nii 
kolmeaastasena saadud vedur kui pärast teisme-east väljumist salapäraselt kingipakkide 
sekka sattunud teatud ajakirja tellimus. 

1.2 Teatame, et kui Sa nimetatud kinke Avaldajale eelkirjeldatud tähtpäevaks ei tagasta, 
pöördub Avaldaja oma õiguste kaitseks kohtusse, millisel juhul jäävad Sinu kanda ka kõik 
menetluskulud.  

1.3 Teeme ettepaneku lahendada tekkinud olukord kohtuväliselt. Juhul kui asjaosalised 
saavutavad kokkuleppe, siis Avaldaja enda nõude maksmapanekuks kohtusse ei pöördu. 
Sealjuures pakume kompromissina, et lõpetad koheselt igasuguse Lepingust tulenevate 
kohustuste rikkumise, valmistud korrektselt jõuludeks, naudid jõulupühi, oled rõõmus ning 
võtad jõulude ajal aja maha ning veedad aega oma perega, millisel juhul loeme lõppenuks 
kõik Avaldaja nõuded. Sellisel juhul asub Avaldaja Lepingut täitma ning püüab Sind 
jõuluõhtul millegagi üllatada.  

1.4 Juhul, kui Sinul või Sinu esindajal on kõnealuse nõudega seoses teateid, seisukohti või 
küsimusi, palume need edastada allakirjutanule käesoleva kirja päises viidatud rekvisiitidel. 

2. ASJAOLUD 

2.1 Avaldaja ja Sinu vahel on sõlmitud tähtajatu kestvuskinkeleping (edaspidi Leping).  

2.2 Lepingu punkti 3.1. kohaselt kohustub Avaldaja Sinu sündimisest kuni surmani igal aastal 
ajavahemikus 23. kuni 31. detsembrini teostama ühekordseid kinketoiminguid eesmärgiga 
jagada jõulurõõmu ning parandada Sinu varalist seisu. 
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2.3 Lepingu punkti 3.2. kohaselt kohustub Avaldaja Sinu 12. sünnipäevani teostama 
ajavahemikus 1. advendist kuni 24. detsembrini igapäevaselt ajavahemikul 22:00 kuni 06:00 
ühekordseid väikesemahulisi kinketoiminguid läbi Sinu poolt aknalauale pandud sussi 
(edaspidi Sussikink). Vastavalt Lepingu punktile 3.2.1. on Sussikingi saamise eelduseks 
Lepingu lisas 5 kirjeldatud tingimustele vastava Sussi paigaldamine aknalauale või muusse 
selleks sobivasse kohta. Lepingu punkti 3.2.4. kohaselt on Avaldajal Sussikinkide 
kohaletoimetamiseks ja üleandmiseks õigus kasutada agente (edaspidi „Päkapikk“). 

2.4 Lepingu punkti 3.4. kohaselt on Sinu kohustuseks: 

2.4.1 Jõuluvanasse ja Päkapikkudesse uskuda; 

2.4.2 Saadud kinkide üle rõõmustada ja rõõmu oma lähedastega jagada; 

2.4.3 Kasutada jõuluaega aja mahavõtmiseks, nautida seda oma pere ja lähedaste seltsis; 

2.4.4 Oma kodu jõuluteemaliselt kaunistada, valmistada jõulutoite ja piparkooke; 

2.4.5 Täita muid mõistlikke Avaldaja poolt nõutavaid ning tavapäraselt iseloomulikke 
jõulukombeid.  

2.5 Vastavalt Lepingu punktile 4.2 ning lisas 4 kirjeldatud isikuandmete töötlemise tingimustele 
oled andnud Avaldajale õiguse Sind ja Sinu tegemisi aastaringselt jälgida, kasutades selleks 
Päkapikke, ning jälgimistulemusi salvestada ja töödelda. 

2.6 Avaldajale teadaolevalt asendasid oma 6. eluaasta 8. detsembril oma aknalaual oleva sussi 
vanaisa kummikuga. Selline tegu tingis mitte ainult sel kuupäeval kinketoimingut sooritava 
Päkapiku totaalse segaduse, vaid sama Päkapikk jäi ka kummikusse kinni ning on senini 5% 
vähenenud töövõimega seoses tekkinud murega peaaegu tühjaksjäänud kummiku osas. 

2.7 Avaldajale teadaolevalt oled oma 8. eluaasta 3. oktoobril koolis kaasõpilastele väitnud, et 
Jõuluvana ei ole olemas. Samas oled Avaldajale teadaolevalt hilisemal ajal oma noortele 
sugulastele ja lastele siiski Jõuluvana olemasolekut kinnitanud ning oled ka iga-aastaselt ise 
edasised kinketoimingud vastu võtnud.  

2.8 Sinu 14. eluaasta jõulude ajal Jõuluvanale loetud luuletuses kasutatud ebatsensuursed 
väljendid ning valitud luuletuse sõnum tingis küll kohese kinkelepingu täitmisest keeldumise 
Jõuluvana poolt vastavalt Lepingu punktile 14.3. ning tekitatud kahju sai sellega osaliselt 
hüvitatud, ent Sinu vahetu käitumisega kinkelepingu täitmisest keeldumisele reageerides 
tekitatud kahju on tänini hüvitamata. 

2.9 Avaldajale teadaolevalt viibisid oma 17. eluaasta 6. juulil Pärnu lähedal rannas stiilipeol 
jõuluvana kostüümis, solvates sellega antud institutsiooni väärikust ning rikkudes Lepingu 
punktis 15.1. sisalduvat maine kahjustamise keeldu. Veel enam, kasutatud kostüüm oli 
ebatäielik ning rikuti sündmuse käigus lõplikult. 

2.10 Oma 34. eluaastal sattusid rohkelt kaetud jõululauas nõnda palju sööma, et rikkusid sellest 
tekkinud terviseprobleemidega hilisemaks plaanitud Jõuluvana külastuse, mis tõi kaasa 
ülejäänud pidulistega sõlmitud kestvuskinkelepingute rikkumise ning nördinud jõulutuju.   

2.11 Avaldajale teadaolevalt tegid oma 36. eluaasta 24. detsembril tööd ning ei soovinud sel 
aastal jõule tähistada.  

2.12 Samuti on Avaldajale täheldatav iga-aastane langev tendents  kinketoimingu tegemisele 
eelneva kohustusliku mittetäieliku vastusoorituse teostamisel, mis on Sulle vastavalt lepingu 
punktile 12.4. kohustuslik. Nimelt kui vanusevahemikus 0 kuni 7 oli iga-aastaselt toimunud 
vastusoorituses areng – habemele pai (1. eluaasta) arenes mõistatuse lahendamiseks (3. 
eluaasta), lühikeseks luuletuseks (5. eluaasta) kuni sooloesinemiseni 8. eluaastal, siis edaspidi 
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on vastusoorituse väärtus pidevalt kahanenud. Seda ka vaatamata teiste piduliste kindlatele 
väidetele, et see isik (Sina) on tubli laulja ja oskab hästi tantsida. Viimastel aastatel peab 
Avaldaja rahulduma Lepingu osalise täitmisega  saades vaid habemele pai või kehvapoolse 
luuletuse. Siia saab lisada ka Sinu ülalpool viidatud teod 14. eluaastal. 

3. PÕHJENDUSED 

KINKELEPINGU ÜLESÜTLEMINE 

3.1 VÕS § 267 kohaselt  võib kinkija muuhulgas enne kingitud eseme kingisaajale üleandmist 
lepingu täitmisest keelduda ja lepingust taganeda, kui: 

3.1.1 kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles 
jämedat tänamatust (p 1); 

3.1.2 kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse (p 3). 

3.2 VÕS § 268 kohaselt kui kinkeleping on täidetud, võib kinkija lepingust taganeda ja kingitud 
eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt välja nõuda käesoleva seaduse § 267 
punktides 1–3 ettenähtud juhtudel. 

3.3 Lepingu punkti 3.4. kohaselt kohustud muuhulgas tundma jõulurõõmu, seda oma 
lähedastega jagama, Jõuluvanasse ja Päkapikkudesse uskuma ning jõuluaega aja 
mahavõtmiseks kasutama ning seda nautima.  

3.4 Avaldajale teadaolevalt oled Lepingu punktis 3.4. sätestatud kohustusi korduvalt rikkunud, 
sh avaldanud ekslikke kuuldusi nagu Jõuluvana ei oleks olemas, samuti jõulupühade ajal 
töötanud. Avaldaja hinnangul on Jõuluvana ning Päkapikkude olemasoleku eitamine jäme 
tänamatus Avaldaja ning tema lähedaste vastu.  

3.5 Samuti oled oluliselt raskendanud Päkapikkude tegemisi Sinu aknalaual (vanaisa kummik) 
ning solvanud Avaldajat ja tekitanud talle mittevaralist kahju seoses solvava luuletusega. 
Sinu poolt 17. eluaastal stiilipeol kordasaadetu on otseses vastuolus Lepingu punktiga 15.1. 
ning juba see üksi annab Avaldajale Lepingu ülesütlemise õiguse vastavalt VÕS § 267 p 3.  

3.6 Kokkuvõtlikult on Sinu käesolevas nõudekirjas kirjeldatud teod kogumis nõnda rängad, et 
isegi väga hea südamega Jõuluvana on sunnitud astuma käesoleva sammu eesmärgiga Sind 
korrale kutsuda.  

3.7 Seega on Avaldajal õigus vastavalt VÕS § 268 ning § 259 p 1 ja p 3 Lepingust taganeda ning 
nõuda § 1028 lg 1 alusel tagasi nii kõik Avaldajalt ühekordsete kinketoimingute alusel saadu 
kui kõik Päkapikkude vahendusel Sinuni toimetatud Sussikingid. 

 

Kokkuvõtlikult soovitavad nii Avaldaja kui Avaldaja lepinguline esindaja tungivalt kaaluda 
käesoleva nõudekirja punktis 1.3. viidatud kompromissettepanekut ning nautida jõulupühi! 

 

Lugupidamisega 

Siim Maripuu, vandeadvokaadi abi 
Avaldaja lepinguline esindaja 


