
TEHINGU VORM 

Et tehing oleks kehtiv, tuleb see sõlmida nõutavas vormis. Millises vormis tehingu tegema 

peab, nähakse ette seadusega. Kui seadusega pole kehtestatud kohustuslikku vorminõuet, 

võib kokkulepe olla sõlmitud ka suuliselt.  

Tehingu vormid on: 

1) suuline vorm 

2) kirjalik vorm 

3) kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm 

4) elektrooniline vorm 

5) notariaalselt kinnitatud vorm 

6) notariaalselt tõestatud vorm 

Suuline vorm. Ka suuline kokkulepe võib olla kehtiv. Kui seaduses ei ole kirjas, et tehing 

tuleb sõlmida kindlas vormis, võib selle sõlmida suuliselt. Kõige tavalisem suuline tehing on 

poes sisseostude tegemine. Kuid kehtiv on ka näiteks suuliselt kokkulepitud üürileping. 

Kirjalik vorm tähendab, et  leping või avaldus on kirjas paberil ja selle kirjutavad tehingu 

tegijad omakäeliselt alla. Kui lepingul ühe osapoole allkiri puudub, ei ole kirjalik vorminõue 

täidetud.  

Kirjalikku taasesitamist võimaldav vormi puhul ei ole dokumendi omakäeline 

allkirjastamine vajalik. Leping võib kui ei pea tingimata olema kirjas paberil. Tehingu info 

võib olla näiteks talletatud arvuti kõvakettal või mälupulgal. Kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis tehtud tehinguks on näiteks e-kirjana saadetud leping või SMS-iga 

edastatud lepingu ülesütlemisavaldus. 

Elektroonilises vormis  tehinguid tehakse tavaliselt arvutivõrgu abil. Dokument peab 

sisaldama  tehingosaliste nimesid ja peab olema nende poolt elektrooniliselt allkirjastatud. 

Elektrooniline allkiri peab olema antud viisil, mis võimaldab allkirja seostada tehingu sisu, 

tehingu teinud isiku ja tehingu tegemise ajaga. Tehingu saab elektrooniliselt allkirjastada 

näiteks internetipanka või digitaalallkirja kasutades.  

Kui seadus nõuab tehingu notariaalset kinnitamist, peab tehingudokument olema 

kirjalikult koostatud ning tehingu tegija allkiri notari poolt kinnitatud. Notar tuvastab 



isikusamasuse, kuid dokumendi sisu vastavust seadusele ta ei kinnita. Dokument, mille 

allkirju notar kinnitab, võib, kuid ei pea olema koostatud notari poolt. Seaduses sätestatud 

juhtudel võib allkirja tehingudokumendil kinnitada notari asemel ka muu isik, näiteks võib 

linna- või vallasekretär notari asemel dokumendi ärakirja õigsust kinnitada. 

Seaduse või poolte kokkuleppega ettenähtud juhtudel peab tehing olema notariaalselt 

tõestatud. Tehingu tõestamiseks koostab notar notariaalakti, milles on märgitud notari enda 

ja tehingus osalejate isikuandmed ning osalejate poolt avaldatu ja selle sisu vastavus 

seadusele. Notar kontrollib tehingus osalejate isikusamasust, veendub nende teo- ja 

otsustusvõimes ning tahteavalduses tehingut teha. Tehingu tõestamiseks tuleb notariaalakt 

notari juuresolekul osalejatele ette lugeda, nende poolt heaks kiita ning osalejate ja notari 

poolt omakäeliselt allkirjastada. 

 

TEHINGU VORMIDE HIERARHIA  

 

 

 

•kõige nõrgem vormSUULINE

•asendab suulist vormi
KIRJALIKKU TAASESITAMIST 

VÕIMALDAV

•asendab suulist ja kirjalikku taasesitamist võimaldavat 
vormi

•võrdne elektroonilise vormiga
KIRJALIK

•asendab suulist ja kirjalikku taasesitamist võimaldavat 
vormi

•võrdne kirjaliku vormiga, teatud juhtudel ka notariaalselt 
kinnitatud vormiga

ELEKTROONILINE

•asendab suulist, kirjalikku taasesitamist võimaldavat, 
kirjalikku ja elektroonilist vormiNOTARIAALSELT KINNITATUD

•asendab suulist, kirjalikku taasesitamist võimaldavat, 
kirjalikku,elektroonilist ja notariaalselt kinnitatud vormiNOTARIAALSELT TÕESTATUD



 

 

MÕISTED 

Kirjalik vorm - tehingudokument peab olema tehingu teinud isikute poolt omakäeliselt 

allkirjastatud. 

Kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm - tehing peab olema tehtud püsivat kirjalikku 

taasesitamist võimaldaval viisil ja sisaldama tehingu teinud isikute nimesid, kuid ei pea olema 

omakäeliselt allkirjastatud. 

Elektrooniline vorm - tehing peab olema tehtud püsivat taasesitamist võimaldaval viisil, 

sisaldama tehingu teinud isikute nimesid ja olema tehingu teinud isikute poolt elektrooniliselt 

allkirjastatud. 

Tehingu notariaalne kinnitamine - tehingudokument peab olema kirjalikult koostatud ning 

tehingu tegija allkiri notari poolt kinnitatud. 

Tehingu notariaalne tõestamine – tehingu tõestamiseks koostab notar notariaalakti, milles on 

märgitud notari enda ja tehingus osalejate isikuandmed ning osalejate poolt avaldatu ja selle 

sisu vastavus seadusele. 

 


