
ESINDAJA TEHINGUTES 

Tavaliselt teeb isik tehingu ise oma nimel ning tehingust tulenevad õigused ja kohustused 

tekivad talle endale. Kuid sageli puutume kokku olukorraga, kus tehinguid tehakse kellegi eest, 

näiteks otsib poeg ema korterile ostjat, majaomanik volitab maakleri müügiga seotud asju ajama 

jne. Et teise isiku nimel tehtud tehing oleks kehtiv, peab esindajal olema tehingu tegemiseks 

vajalik esindusõigus.  

Esindusõigus on õiguste kogum, mille piires esindaja saab tegutseda esindatava nimel. Õigus 

teist isikut esindada võib tuleneda seadusest, näiteks on alaealiste laste puhul nende esindajateks  

vanemad, äriühinguid saavad esindada juhatuse liikmed jms.  

Esindusõiguse võib teisele isikule anda ka tehinguga, mida nimetatakse volituseks. 

Seadusjärgse esindusõiguse puhul eraldi volitust esindajale vaja ei ole. Seega tehakse vahet 

seadusjärgsel ja tehingujärgsel esindusel. Seadusjärgsed esindajad on vanemad, kohtu poolt 

määratud eestkostjad ja juriidilise isiku juhatus.  

Et esindada teist isikut mingi tehingu tegemisel, koostatakse selleks tavaliselt kirjalik volikiri. 

Tavakeeles räägitakse volitusest ja  volikirjast kui samast asjast, kuid need mõisted ei ole siiski 

kattuvad. Volikiri on kirjalik dokument, millega esindajale esindusõigus antakse. Mõnel 

juhul võib aga volitus olla antud ka suuliselt, vahel võib esindusõigus tuleneda poolte vahelisest 

lepingust. Nendel juhtudel on küll tegemist volitusega, kuid mitte volikirjaga.  

Kirjalik volitus ei tarvitse olla alati volikirja vormis, see võib tuleneda ka poolte vahel sõlmitud 

lepingust, näiteks võib halduslepinguga anda majahaldurile volituse vabade korterite üürile 

andmiseks. 

Volitus peab olema antud samas vormis, milles tuleb teha tehing. Näiteks, kuna kinnisasja 

müügileping peab olema sõlmitud notariaalselt tõestatud vormis, peab müügitehinguks antud 

volitus olema samuti notariaalselt tõestatud.  

Tehinguid, millele pole aga seadusega kohustuslikku vorminõuet ette nähtud, võib sõlmida ka 

suulises vormis. Sellisel juhul võib ka tehingu tegemiseks antud volitus olla suuline ja kirjaliku 

volikirja puudumine esindajal ei too kaasa tehingu tühisust.  Selguse ja võimalike vaidluste 

ärahoidmise huvides on siiski soovitav ka nendel juhtudel vormistada esindusõigus kirjaliku 

volikirjana.  



MÕISTED 

Esindusõigus on õiguste kogum, mille piires esindaja saab tegutseda esindatava nimel. 

Esindusõiguse alused on seadus ja tehing. 

Seadusjärgsed esindajad on vanemad, kohtu poolt määratud eestkostjad ja juriidilise isiku 

juhatus.  

Volitus on tehinguga antud esindusõigus. 

Volikiri on volituse kohta on antud kirjalik dokument.

Volituste ulatuse ehk see, mida esindaja esindatava nimel teha võib, määrab esindatav. Näiteks 

võib olla esindajale antud täisvolitused, s.o teha kõiki tehinguid oma parimal äranägemisel. 

Tavaliselt antakse volitus mingi konkreetse tehingu tegemiseks, määrates sealjuures ära, 

millised on tehingu tegemise tingimused. Näiteks, kui müügitehingu puhul on müüja volitanud 

esindaja oma korterit müüma 100 000 euroga, ei saa esindaja müüa korterit sellest madalama 

hinnaga.  

Volitus võib olla tähtajatu või tähtajaline. Tavaliselt antakse volitus teatud tähtajaks, kas siis 

mingiks ajaperioodiks, näiteks kolmeks kuuks või konkreetse tehingu tegemiseks. Esindatav 

võib volituse ka ise tagasi võtta. Kui volituse kohta on antud volikiri, siis loetakse, et volitus 

kehtib seni, kuni volikirja ei ole esindatavale tagasi antud või kehtetuks kuulutatud. Volitused 

tegutsemiseks võivad aga lõppeda ka muudel alustel.  

VOLITUSE LÕPPEMISE ALUSED: 

 Esindaja on teinud tehingu, milleks volitus oli antud 

 Volituse tähtaeg möödub 

 Esindatav võtab volituse tagasi 

 Esindaja loobub volitusest 

 Volituse andmise aluseks olev leping lõppeb 

 Esindatav sureb 

 Esindatavaks või esindajaks olev juriidiline isik lõppeb 

 Kuulutatakse välja esindatava pankrot. 

Kui volituse kohta on antud volikiri, tuleb see pärast volituse lõppemist esindatavale tagastada. 


