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Korduma kippuvad küsimused:

suhted eriolukorras!
Töö-ja lepingulised

COVID-19 veebiseminaride sari
3. Aprill 2020
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Tänased teemad:

• Eriolukord lepingulistes suhetes

• Vääramatu jõud vs lepinguliste kohustuste tasakaalu 
muutus – millal on raskustesse sattunud lepingupoolel 
õigus nõuda lepingu muutmist?

• Ühinguõiguslikud küsimused eriolukorras. Juhtimisotsused

• Eriolukord töösuhetes
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Eriolukord 
lepingulistes 
suhetes
Ksenia Kravtšenko
Advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat
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COVID-19
- 11.03.2020 - COVID-19 viiruse pandeemiaks kuulutamine (WHO)

- 12.03.2020 – eriolukord Eestis (Vabariigi Valitsus) kuni 01.05.2020

- Piirid on suletud: Läti, Leedu, Poola, Norra, Albaania, Küpros, 
Taani, Ungari (teatud riikidest saabujaile), Bosnia ja Hertsegoviina 
(teatud riikidest), Türgi (teatud riikidest saabujatele), Portugal, 
Montenegro, Serbia, Jordaania, Liibanon (teatud riikidest), Iisrael, 
Põhja-Makedoonia (teatud riikidest), Serbia (teatud riikidest), 
Ukraina, Tšehhi, Venemaa (teatud riikidest), Vietnam, USA 
(Euroopast, Ühendkuningriigist ja Iirimaalt saabunud reisijatele), 
Moldova, Austria (teatud riikidega ühendus katkestatud), Kreeka 
(teatud riikidega), Saksamaa, Kasahstan (EV Välismimisteerium, 
andmed seisuga 02.04.2020)
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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. Eelkõige võib selleks olla 
erakordne loodusjõud. Mingi asjaolu vääramatuks jõuks lugemine 
eeldab, et võlgnik ei saa kahju tekkimist mingil moel ära hoida
(3-2-1-64-06, p 16).

- Eriolukorra piirangud Eestis ja sarnased meetmed teistes riikides –
võib 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) – kas avatud või kinnine?
- 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 – mitu päeva arvates ajast, mil 

pooleks said teatavaks vääramatu jõu asjaolud, mis takistavad lepingu
täitmist (vt lepingut)

- Vääramatu jõud peab olema ka tegelik põhjus, miks kohustust ei ole 
võimalik nõuetekohaselt täita

- (s.o võlgnik ei tohtinud olla viivituses enne vääramatu jõu asjaolu esinemist)
- 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
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Õiguskaitsevahendite kohaldamine
Sõltumata rikkumise vabandatavusest saab kahjustatud pool:
- keelduda oma kohustuste täitmisest
- lepingu lõpetada või see üles öelda
- alandada hinda
- majandus- või kutsetegevuses tegutsemisel nõuda viivist
- nõuda rahalise kohustuse täitmist

Ei saa nõuda:
- Leppetrahvi (v.a lepingus sätestatud juhul) 
- Kohustuse täitmist kuni VJ asjaolu mõju äralngemiseni
- Kahju hüvitamist, kui VJ-st teavitati korrektselt



10 │Advokaadibüroo KMPG Law

Lepingute sõlmimine eriolukorras
- Uute lepingute koostamisel tuleb arvestada eriolukorrast tingitud 

piirangute ja nende ettenähtavate tagajärgedega
- Pärast eriolukorra väljakuulutamist sõlmitavate lepingute puhul 

ei ole eriolukord vms vääramatuks jõuks
- Kaardistada riskid ja need lepingus võimalikult hästi maandada

(tähtajad, tarneraskused jms)
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Küsimusi?

Ksenia Kravtšenko
Advokaadibüroo KPMG Law

vandeadvokaat
+372 55 52 5212

ksenia.kravtsenko@kpmglaw.ee
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