
FÜÜSILISE ISIKU TEOVÕIME 

Füüsilise isiku teovõime on võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid. Seega peab inimene 

saama aru, mida tehtav tehing tähendab ning millised on sellega kaasnevad tagajärjed. 

Teovõime määratlemisel on kaks olulist kriteeriumi: vanus ja vaimne tervis. Sellest tulenevalt 

võib teovõime olla täielik või piiratud. 

 

 

Täielik teovõime on täisealistel, s.o 18-aastaseks saanud isikul. Et teha kehtivaid tehinguid, 

peab inimene mõistma, mida see tema jaoks tähendab. Seetõttu ei saa kõigi isikute teovõime 

olla ühesugune. Laste arengutase ei võimalda neil tihti tehingute sisu õigesti mõista, mistõttu 

kõik alaealised loetakse piiratud teovõimega isikuteks.  

Piiratud teovõime võib olla tingitud ka inimese vaimsest tervislikust seisundist, seda juhul kui 

ta  oma vaimse või psüühilise seisundi tõttu ei ole võimeline  igapäevaelu toimingutes hakkama 

saama toimingutes ja  mõistma oma tegude ja otsustuste tagajärgi. Vaimsest seisundist tulenev 

piiratud teovõime tuvastatakse isikul kohtuotsusega, mis tugineb tavaliselt kohtupsühhiaatrilise 

ekspertiisi arvamusele. Piiratud teovõime kohtuliku tuvastamise eesmärgiks on eelkõige vaimse 

tervisehäirega isiku kaitse tema enda poolt tehtavate ja enda huve kahjustavate otsuste vastu. 

Teovõime piiramine ei ole alati vajalik, vaid nendel juhtudel kui isik sooritab või soovib teha 

olulise finantsväärtusega tehinguid, näiteks kinkida oma maja võõrale inimesele. Isiku 

teovõimet saab hinnata tema poolt tehingu tegemise aja seisuga, sh tagasiulatuvalt. Näiteks on 
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võimalik tehingujärgselt tuvastada, et isik oli kinkelepingu tegemise ajal piiratud teovõimega, 

mistõttu tehtud tehing on tühine.  

Piiratud teovõimega isikud saavad tehinguid teostada vaid seadusliku esindaja nõusolekul. 

Näiteks on 17-aastasel gümnaasiumiõpilasel vaja korteri üürilepingu sõlmimiseks ema või isa 

nõusolekut. Piiratud teovõimega isiku ühepoolsed tehingud on tühised, kui selleks pole 

seadusliku esindaja eelnevat nõusolekut, samuti alla 7-aastase lapse tehingud, v.a nn taskuraha 

tehingud.   Näiteks kui psüühiliselt haige isik teeb volikirja kinnistu müügiks, on tehtud volikiri 

kehtetu.  

Piiratud teovõimega isiku poolt seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta tehtud mitmepoolne 

tehing on tühine, välja arvatud, kui seaduslik esindaja tehingu hiljem heaks kiidab. Nii näiteks 

on alaealise gümnaasiumipoisi poolt sõlmitud üürileping tühine seni, kui lapsevanem seda 

heaks kiidab. Taoliste tehingute kohta kasutatakse ka väljendit hõljuvalt tühine. Hilisema 

heakskiiduga on võimalik hõljuvalt tühine tehing muuta kehtivaks.  

15-18-aastase alaealise teovõimet võimalik vajadusel kohtu korras laiendada, kui see on 

alaealise huvides ja tema arengutase seda võimaldab. Kohus ei tunnista alaealist 

teovõimeliseks, vaid otsustab, milliseid tehinguid võib alaealine teha iseseisvalt. Tavapäraseks 

kohtu poole pöördumise aluseks on alaealise soov abielluda. 

MÕISTED 

Teovõime on võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid.  

Täielik teovõime on täisealistel, s.o 18-aastaseks saanud isikul.  

Piiratud teovõimega isikud on: 

 alaealised 

 isikud, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei 

suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida. 

 

Piiratud teovõimega isikud saavad tehinguid teostada vaid seadusliku esindaja nõusolekul. 

 

 


