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Vääramatu jõud (force majeure)
- asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada

- 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 (VÕS § 103 lg 2)

Ehk: erakordne ja objektiivselt vääramatu sündmus, mis on väljaspool 

võlgniku mõjupiirkonda

Eriolukorra piirangud Eestis ja sarnased meetmed teistes riikides –

võivad olla kvalifitseeritud force majeur’na
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Rikkumise vabandatavus
• Võlgnik vastutab kohustuse rikkumise eest, välja arvatud, kui rikkumine on 

vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine EI OLE vabandatav

• Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui võlgnik rikkus kohustust vääramatu 

jõu tõttu

• Rikkumise vabandatavus - kahjustatud pool ei saa lepingut rikkunud poole 

suhtes kasutada teatud õiguskaitsevahendeid

• Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav 

üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas

• Seaduses või lepinguga ettenähtud juhtudel vastutab isik rikkumise 

vabandatavusest sõltumata
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Vastutusstandard
• Reeglina lepingus rikkumise vabandatavus – s.o vääramatu jõu tõttu 

rikkumise puhul ei vastuta

• Harvem – vääramatu jõu esinemine ei vabasta vastutusest

• VJ asjaolude loetelu lepingus (sõda, loodusjõud, embargo, valitsuse aktid 

jms) 

• Seadus - vabandatavuse standard, vastutus on välistatud üksnes juhul, kui 

rikkumise põhjustas vääramatu jõud

• Tõendamiskoormis – leingut rikkunud poolel
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Lepingupartneri teavitus
• Lühike tähtaeg, viivitamata teavitamine

• Vääramatu jõud peab olema ka tegelik põhjus, miks kohustust ei ole 

võimalik nõuetekohaselt täita

• Teavituse vorm (kirjalik, kirjalikku taasesitamist lubav) ja viis (e-kiri, tähtkiri 

jms) – siduv kokkulepe. Kui pole võimalik täita – viisil, mis tagab kiirema 

jõudmise adressaadini (hilisem tõendamine)

• Eelduslik aeg, mille vältel kohustusi ei ole võimalik nõuetekohaselt täita

• Teavitamata jätmine = kohustuse rikkumine, teine pool võib nõuda kahju 

hüvitamist

• Võlgnik peab tegema kõik endast sõltuva, et tagada lepingu täitmist – hea 

usu põhimõte



6 │

Õiguskaitsevahendite kohaldamine
Sõltumata rikkumise vabandatavusest saab kahjustatud pool:

• keelduda oma kohustuste täitmisest

• lepingu lõpetada või see üles öelda

• alandada hinda

• nõuda rahalise kohustuse täitmist

• majandus- või kutsetegevuses tegutsemisel nõuda viivist

Ei saa nõuda:

• Leppetrahvi (v.a lepingus sätestatud juhul) 

• Kohustuse täitmist kuni VJ asjaolu mõju äralngemiseni

• Kahju hüvitamist, kui VJ-st teavitati korrektselt
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Lepingu muutmine - 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)

Kohtupraktika:

• 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?

• Kui kahjulik?

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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Lepingud töötajate 
ja tarnijatega
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Töötajad

Vajab töölepingu muutmist kokkuleppel

• Kaugtöö rakendamine

• Tähtajaline leping

• Tasusüsteemi muutmine

• Ületunnitöö hüvitamine rahas

• Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine 

vaba ajaga

Ei vaja lepingu muutmist

• Töötasu vähendamine majanduslikel 

põhjustel kuni 3 kuuks 12 kuu jooksul

• Tööaja korraldus mõistlikus ulatuses

• Puhkuste ajakava (muutmine kokkuleppel, 

katkestamine hädavajaduse tõttu)

• Majandustulemustest sõltuv tasu - ?
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Tarnijad, hankijad jms

• Lepingute muutmise vajadus?

• Uued lepingud - eriolukorrast tingitud piirangud ja nende 

ettenähtavad tagajärjed

• Pärast eriolukorra väljakuulutamist sõlmitavate lepingute 

puhul ei ole eriolukord vms vääramatuks jõuks

• Kaardistada riskid ja need lepingus võimalikult hästi 

maandada (tähtajad, tarneraskused, alternatiivtäitmine

jms)

• Täiendavate tagatiste nõudmine
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Eesti ettevõtete 
TOP 10 valupunkti kriisis
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Finantsid
1. Ettevõtte üldine likviidsus

• detailse ning lühiajalise rahavoogude prognoosi sisseviimine ja selle igapäevane 

jälgimine

• investeeringud - kas need aitavad praegusel hetkel kaasa ettevõtte käibe ja kasumi 

kasvule?

• kulude kärpimine

2. Saneerimine vs pankrot

• kasvav nõudlus olemasolevate toodete või teenuste järele

• võimalus kärpida tegevuskulusid ning äri senisest säästlikumalt jätkata

• lisafinantseerimise võimalused

3. Juhtkonna vastutus

• Hoolsus ja lojaalsus – kõrgendatud nõudmised kriisi ajal

• Riski võtmine – äririsk vs lohakus

• Kriisijuht?



15 │

Lepingud
4. Täitmine ja täitmata jätmine

• Force majeure

• muutmise võimalused

• sanktsioonide vältimine

• läbirääkimised

5. Uute lepingute sõlmimine

• uued turunduskanalid

• uued riskid

• täiendavad tagatised

6. Infovahetus hankijate, pankade ja teiste osapooltega

• huvigruppide kaardistamine: töötajad, kliendid, hankijad, 

pangad, maksuamet, jne
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Töötajatega seonduv
7. Kodukontor

• võimalus tuleneb töölepingutest

• kaugtöölahendus töökindel ja paindlik 

• töötajad on veendunud pakutava lahenduse usaldusväärsuses

8. Kulude kokkuhoid vs produktiivsuse tagamine

• palkade ja kulude vähendamine – tähtajad, ulatus

• riiklikud toetusmeetmed

• töötajate tervis ja meeleolu
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Infotehnoloogiad
9. Küberturvalisus

• asjakohased juhendid töötajatele

• kõigi suurte maksete kinnitamine vastutavate isikute 

poolt

• IT taristul ajakohased turvauuendused (serveritel, 

tulemüüridel, viirusetõrjetarkvaras, kaugtööks

kasutatavatel sülearvutitel)

• kriitiliste süsteemide ja andmete varukoopiad

10. IT süsteemide võimekus

• VPN lahendused

• digitaalsete kanalite võimekuse suurendamine

• ligipääs partneritele jne
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