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Vääramatu jõud
1. Takistab kohustuse kohast täitmist

* Põhjuslik ja tõendatav seos

2. Võlgnik ei saanud mõjutada (mõjuulatus)

• objektiivne hinnang

• võlgniku tegevusega tavapäraselt seonduvad riskid (sh äririskid- nn klientide 

ärakukkumine)

• rahaliste kohustuste täitmine

3. Võlgnik ei saanud lepingu sõlmimisel mõistlikult arvestada (ettenähtavus)

• Seadusandlikud muudatused

• Ühiskondlikud muudatused

4. Takistava asjaolu vältimist või ületamist ei saa võlgnikult mõistlikult 

oodata

* Heas usus tegutsev mõistlik isik analoogses olukorras
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Vääramatu jõud (2)
1. Kuidas vääramatu jõu asjaoludest teavitada?

2. Mis on vääramatu jõu asjaoludele tuginemise toime?

• Võimaldab kohustuse täitmist edasi lükata, kuid ainult aja võrra, mil esines 

reaalne takistus vääramatu jõu tähenduses

• Ei saa nõuda kahjuhüvitust ja leppetrahve aja eest, mil kohustuse rikkumine 

vabandatav, kuid võib alandada hinda

• Vääramatu jõu tõttu takistatud kohustuse täitmise eest ei pea maksma, kuni 

kohustus on reaalselt täidetud (õigus makset kinni pidada ja keelduda 

vastastikuste kohustuste täitmisest)

• Vääramatust jõust kahjustatud pool ei saa ise lepingut lõpetada; 

võlausaldaja võib lepingu lõpetada
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VÕS § 97 kohaldamise eeldused (1)
1. lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud muutuvad pärast lepingu 

sõlmimist või muutuvad asjaolud küll enne lepingu sõlmimist, kuid 

muutumine saab kahjustatud poolele teatavaks pärast lepingu sõlmimist 

(VÕS § 97 lg 1 ja lg 3), 

• Finantseerimisvõimalused

• Ettekujutus ehitusõiguse mahust detailplaneeringuta kinnistu ostmisel

• Kinnisvarahindade või üürihindade oluline muutus

• Õigusaktide muudatused

• Transiidimahtude muutused
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VÕS § 97 kohaldamise eeldused (2)
2) kohustuste vahekord muutub oluliselt ühe poole kahjuks (VÕS § 97 lg 1)

• Mis hetke seisuga väärtuste muutust tuvastada?

• Kui palju peab väärtus kahanema?

3) kahjustatud pool ei saanud asjaolude muutumist mõistlikult ette näha ega 

mõjutada (VÕS § 97 lg 2 p 1 ja p 2), 

• Lepingupoole profiil

• Lepingu sõlmimise aeg 

4) kahjustatud pool ei kanna asjaolude muutumise riisikot (VÕS § 97 lg 2 p 3)

5) asjaolude muutumisest teades ei oleks kahjustatud pool lepingut üldse sõlminud 

või oleks seda teinud oluliselt erinevatel tingimustel (VÕS § 97 lg 2 p 4).
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VÕS § 97 alusel esitatavad nõuded
a)   Lepingutingimuste muutmise nõue esialgse tasakaalu taastamiseks

• primaarnõue

• Võimalik nõuda ka tagantjärele

b)  Lepingust taganemine või ülesütlemine

• Eeldab lepingutingimuste muutmise võimatust või ebamõistlikkust

• Kas nõutav läbirääkimiste pidamine lepingu muutmiseks?

• Taganemisavaldus või ülesütlemisavaldus
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Hankelepingute ja halduslepingute muutmine
• Hankelepingute muutmine RHS § 123 reeglite järgi 

• Hankelepingu muutmise kaudu riigiabi andmine?

• Halduslepingute muutmise täiendavad alused

HMS § 102 lg 2: Haldusorgan võib halduslepingut ühepoolselt muuta või 

halduslepingu lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka 

avaliku huvi rasket kahjustamist.

HMS § 102 lg 4: Kui halduslepingu täitmine on pärast selle sõlmimist 

muutunud oluliselt raskemaks, võib raskustesse sattunud pool, keda ei ole 

käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud, nõuda halduslepingu muutmist 

vastavalt uutele oludele. Kui see ei ole võimalik või kui teine pool sellest 

keeldub, võib raskustesse sattunud pool pöörduda kohtusse halduslepingu 

lõpetamise taotlusega
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Kokkuvõte
• Kontrolli kas ja kuidas on lepingus vääramatu jõud ja/või 

asjaolude oluline muutumine reguleeritud

• Lepingulise regulatsiooni puudumisel analüüsi VÕS § 103, § 97 

või HMS § 102 rakendamise eeldusi ja esita teisele poolele vastav 

nõue

• Eriolukorra ajal sõlmitavates lepingutes reguleerida eriolukorra 

võimalikud mõjud lepingu täitmisele
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