
OTSUSTUSVÕIMETU ISIK 

Ka tavaline teovõimeline isik võib vahel sattuda seisundisse, kus tal on ümbritsevast maailmast 

aru saamisega raskusi. Kui lepingut soovib sõlmida alkoholijoobes isik, võib arvata, et ta ei 

tarvitse  tehingu sisu ja selle tagajärgi päris õigesti mõista. Alkoholijoove võib olla üks 

põhjuseid, kui inimese vaimutegevus on ajutiselt häiritud nii, et ta tegelikkusest adekvaatselt 

aru ei saa. Sellist isikut loetakse otsustusvõimetuks ja tema poolt tehtud tehingud tühisteks.  

Otsustusvõimetut seisundit võib põhjustada tingitud erinevad tegurid, lisaks alkoholijoobele 

võib  see olla tingitud narkojoobest, õnnetusejärgsest šokist, tugevatoimeliste ravimite 

tarbimisest, magamatustest, stressist vms.  Siinkohal pole määravaks see, millises koguses isik 

alkoholi on tarbinud, milliseid tablette söönud või kaua magamata olnud, vaid hoopis isiku 

võime sealjuures mõista ja tajuda ümbritsevat reaalsust. Kui isik enam adekvaatselt hinnata ei 

oska, kuidas tehingute tegemine tema huve mõjutab, on tegemist otsustusvõimetusega. 

Otsustusvõimetus on seisund, kus isiku vaimutegevus on ajutiselt häiritud. Alaealiste puhul ei 

räägita otsustusvõimetusest, lapsed loetakse vanusest tingituna piiratud teovõimega isikuteks.    

Otsustusvõimetusest ei räägita ka siis, kui isik on piiratud teovõimega oma vaimsest seisundist 

tulenevalt, s.o siis, kui ta vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu 

kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida. 

Otsustusvõimetu isiku poolt tehtud tehing on tühine. Otsustusvõimetuna tehingu teinud isikul 

on võimalik see kehtivaks muuta, kui ta pärast otsustusvõimetust tinginud asjaolude mõju 

lakkamist tehingu heaks kiidab. Näiteks, kui isik sõlmib lepingu olles šokiseisundis, loetakse 

see tehing tühiseks. Pärast tervisliku olukorra taastumist on tal võimalik tehing heaks kiita. 

Otsustusvõimetus seisundis tehtud tehingu saab  heaks kiita tehingu teinud isik ise, mitte keegi 

muu. Notariaalset tõestamist vajavate tehingute puhul kontrollib notar tehinguosaliste 

otsustusvõimet ning selle puudumisel jätab tehing tõestamata.  

Kui isik teeb tehingu otsustusvõimetus seisundis, peab ta ise seda tõendama. Kui isik on teinud 

vaimutegevuse ajutise häire tõttu ilmselgelt kahjuliku tehingu enda jaoks, eeldatakse, et ta tegi 

selle otsustusvõimetuna. Kui tuvastatakse isiku vaimutegevust pärssiv asjaolu, loetakse isik tegi 

tehingu otsustusvõimetuna ja tehing on tühine.  

 



MÕISTED 

Otsustusvõimetuks loetakse isik, kes  vaimutegevuse ajutine häire või muu asjaolu tõttu ei ole 

võimeline  õigesti hindama seda, kuidas tehingu teostamine mõjutab tema huve. 

Otsustusvõimetu isiku poolt tehtud tehing on tühine. 

 

 


