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1. OSA
ÜLDOSA

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse ülesanne

Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ningon aluseks teistele asjaõigust
reguleerivatele seadustele.

§ 2. Seaduse kehtivus

Asjaõigusseadusel ei ole tagasiulatuvat jõudu, kui rakendusseadusest ei tulene teisiti.

§ 3. Seaduse kohaldatavus

Asjaõiguse suhtes kehtib asja asukohamaa seadus.

§ 4. Välislepingu kohaldatavus

Kui Eesti Vabariigi välislepingus on käesolevast seadusest erinevad sätted,kohaldatakse välislepingu sätteid.

§ 5. Asjaõigused

(1) Asjaõigused on omand (omandiõigus) ja piiratud asjaõigused: servituudid,reaalkoormatised, hoonestusõigus,
ostueesõigus ja pandiõigus.

(2) Seaduses võib lisaks käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatule sätestadaka muid asjaõigusi.

§ 6. Omanik

(1) Omanik võib olla füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik(eraõiguslikud isikud), samuti riik või kohalik
omavalitsusüksus ning seadusessätestatud avalik-õiguslik juriidiline isik (avalik-õiguslikud isikud).

(2) Kõigil omanikel on võrdsed õigused, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(3) Seaduses võib üldistes huvides teha vara omandamisel kitsendusijuriidilistele isikutele, välisriikidele, nende
kodanikele, rahvusvahelisteleorganisatsioonidele ning kodakondsuseta isikutele.

2. peatükk
ASJAD

1. jagu
Mõiste ja liigid

§ 7. Asja mõiste

(1) Asi seaduse tähenduses on kehaline ese.
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(2) Seaduses nimetatud juhtudel loetakse teatud õigused asjadeks ja neilekohaldatakse asjade suhtes kehtivaid
sätteid.

(3) Loomad ei ole asjad. Loomadele kohaldatakse asjade suhtes kehtivaidsätteid, kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti.

§ 8. Kinnisasi ja vallasasi

(1) Kinnisasi on maatükk koos selle oluliste osadega (§ 16). Asi, mis ei olekinnisasi, on vallasasi.

(2) Seaduses nimetatud juhtudel kohaldatakse vallasasjale kinnisasja suhteskehtivaid sätteid.

§ 9. Üldine, avalik ja eraasi

(1) Üldine asi on asi, mis oma loodusliku olemuse tõttu ei saa kuuluda kellegiomandisse ja on kasutatav igaühe
poolt nagu õhk ja avameri.

(2) Avalik asi on asi, mis kuulub riigi- või munitsipaalomandisse ja on omaühiskondliku olemuse tõttu kasutatav
igaühe poolt nagu territoriaal- ja sisemeri,laevatatavad veekogud, avalikud tänavad, väljakud ja pargid.

(3) Eraasi on asi, mis ei ole üldine ega avalik ja võib kuuluda igale omanikule.Seaduses sätestatud juhtudel võib
eraasi olla määratud avalikuks kasutuseks.

(4) Üldine ja avalik asi ei ole tsiviilkäibes.

§ 10. Asendatav ja asendamatu asi

(1) Vallasasi on asendatav või asendamatu.

(2) Asendatav on vallasasi, mida tsiviilkäibes määratakse liigitunnuste aluselarvu, mõõdu ja kaalu järgi.

(3) Poolte tahtel võib asendatavale asjale anda poolte suhtes asendamatu asjaomaduse, samuti vastupidi.

§ 11. Äratarvitatav ja äratarvitamatu asi

(1) Vallasasi on äratarvitatav või äratarvitamatu.

(2) Äratarvitatav on vallasasi, mis otstarbekohasel kasutamisel lakkab olemastvõi võõrandatakse.

(3) Äratarvitatavaks loetakse ka vallasasi, mis kuulub asjade kogumisse, milleotstarbekohane kasutamine
seisneb üksikute asjade võõrandamises.

§ 12. Jagatav ja jagamatu asi

(1) Asi on jagatav või jagamatu.

(2) Jagatav on asi, mida selle olemust rikkumata võib jagada osadeks ja mille igaosa pärast jagamist moodustab
terviku.

(3) Seaduses sätestatud juhtudel võib jagatava asja tunnistada jagamatuks.

§ 13. Asjade kogum

Asjade kogum koosneb üksikutest asjadest, mis on teatavaks otstarbeksühendatud ning moodustavad ühise
nimetuse all õiguste ja kohustuste suhtes üheeseme.

2. jagu
Asja osad

§ 14. Reaal- ja mõtteline osa

(1) Asi võib tsiviilkäibes olla tervikuna, reaalosana või mõttelise osana.

(2) Asja reaalosa on asja teiste osadega võrreldes tegelikkuses piiritletud.

(3) Asja mõtteline osa on tegelikkuses piiritlemata ja selle suurust väljendataksemurdosana.

§ 15. Oluline osa

(1) Asja oluline osa on selle koostisosa, mis on asjaga püsivas ühenduses ja midaei saa asjast eraldada, ilma et
asi häviks või olemuselt muutuks.
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(2) Asi ja tema olulised osad ei või olla erinevate õiguste ja kohustuste esemeks,kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti.

§ 16. Maatüki olulised osad

(1) Maatüki olulised osad on sellega püsivalt ühendatud asjad nagu ehitised,kasvav mets, muud taimed ja
koristamata vili, samuti maatükiga seotud asjaõigused.

(2) Ehitis, mis on ehitatud võõrale maale hoonestusõiguse alusel ja maagapüsivalt ühendatud, samuti maaga
mööduvaks otstarbeks ühendatud asi ei olemaatüki oluline osa.

(3) Hoonestusõiguse lõppemisel maatükile jäänud ehitis muutub maatükioluliseks osaks.

§ 17. Ehitis ja selle olulised osad

(1) Ehitise olulised osad on asjad, millest see on ehitatud või mis on sellegapüsivalt ühendatud ja mida ei saa
eraldada ehitist või eraldatavat asja oluliseltkahjustamata.

(2) Ehitisega mööduvaks otstarbeks ühendatud asi ei ole ehitise oluline osa.

(3) Ehitise kohta sätestatu kehtib ka rajatise suhtes, kui seadusest ei tuleneteisiti.

3. jagu
Päraldised

§ 18. Päraldise mõiste

(1) Päraldis on vallasasi, mis, olemata peaasja oluline osa, teenib peaasja ningon sellega seotud ühise
majandusliku eesmärgi ja sellele vastava ruumilise seosekaudu.

(2) Asi ei ole päraldis, kui seda tsiviilkäibes päraldiseks ei loeta või kui sedaajutiselt kasutatakse teise asja
majandusliku otstarbe huvides.

(3) Õigused ja kohustused, mille esemeks on peaasi, laienevad ka päraldisele, kuiseaduses või tehinguga ei ole
sätestatud teisiti.

§ 19. Päraldise lakkamine

(1) Asi lakkab olemast päraldis selle lahutamisel peaasjast, kui ühtlasi onväljendatud õigustatud isiku tahe
lõpetada päraldise kasutamine peaasja huvides.

(2) Asi ei lakka olemast päraldis selle ajutisel lahutamisel peaasjast.

§ 20. Dokumendid päraldisena

Kinnisasja omandamise ja valdamise, samuti ehitamise kohta käivaddokumendid, kaardid ja plaanid on asja
päraldised.

§ 21. Põllumajandusliku kinnisasja päraldised

Põllumajanduslikuks otstarbeks kasutatava kinnisasja päraldised on ka sellemajandamiseks kasutatav
põllumajandusinventar, masinad ja loomad, samuti maatükisaadused, mis on vajalikud majandamise jätkamiseks
järgmise saagini.

§ 22. Tööstusliku kinnisasja päraldised

Tööstuslikuks tootmiseks kasutatava kinnisasja päraldised on ka sellel asuvadmasinad, seadmed ja tööriistad,
mis on vajalikud kinnisasja korrapäraseksmajandamiseks.

 

4. jagu
Vili

§ 23. Vilja mõiste ja liigid

(1) Vili on asja kasutamisest saadav igasugune kasu. Vili on loodus- või õigusvili.
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(2) Loodusvili on asjast loodusjõul või inimese kaasabil tulenev saadus.Eraldumiseni on vili asja oluline osa.

(3) Õigusvili on asjast õigussuhte tõttu saadav tulu.

§ 24. Vilja kuuluvus

(1) Vili kuulub asja omanikule, kui seaduses või tehinguga ei ole sätestatudteisiti.

(2) Kui isikul on õigus saada asja vilja teatud aja jooksul ja seaduses võitehinguga ei ole sätestatud teisiti,
kuulub talle selle aja jooksul asjast eraldunudloodusvili või sellele ajale vastav õigusvilja osa.

§ 25. Kulutuste hüvitamine vilja väljanõudmisel

Isikul, kes on kohustatud vilja välja andma, on õigus nõuda vilja saamisekstehtud kulutuste hüvitamist ulatuses,
mis on vajalik asja korrapäraseksmajandamiseks ega ületa vilja väärtust.

5. jagu
Kulutused ja hindamine

§ 26. Asjaga seotud kulutused

(1) Asjast kasu saamiseks õigustatud isik peab kandma asjaga seotud kohustusedja kulutused.

(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isik ei ole omanik ega oleselged tema kohustused, kannab
asjaga seotud kohustused ja kulutused asja omanik.

§ 27. Kulutuste liigid

Asjale tehtud kulutused on:
1) vajalikud, kui nendega säilitatakse asja või kaitstakse seda täieliku võiosalise hävimise eest;
2) kasulikud, kui nendega asja oluliselt parendatakse;
3) toreduslikud, kui nendega taotletakse peamiselt asja mugavust, meeldivust või ilu.

§ 28. Kulutuste hüvitamine

(1) Isikul, kes võõrast asja vallates on teinud sellele vajalikke kulutusi, on õigusnõuda omanikult nende
hüvitamist, kui kulutuste tegija ei ole asja oma valdussesaanud kuriteoga.

(2) Heausksel valdajal on õigus omanikult nõuda asjale tehtud kasulikekulutuste hüvitamist osas, mis ületab
tema poolt asja viljast saadud tulu. Hüvitus eitohi ületada määra, mille võrra asja väärtus on kasulike kulutuste
tõttu suurenenud.

(3) Omanikul on oma varalist seisundit arvestades õigus nõuda asjale tehtudkasulike kulutuste hüvitamise
vähendamist või hüvituse maksmisest vabastamist. Kuihüvituse suurust vähendatakse või omanik selle
maksmisest vabastatakse, onheausksel valdajal õigus enda tehtud parendused asja rikkumata ära võtta.

(4) Pahausksel valdajal ei ole õigust nõuda omanikult asjale tehtud kasulikekulutuste hüvitamist. Tal on õigus
enda tehtud parendused asja rikkumata ära võtta.

(5) Isikul, kes võõrast asja vallates on teinud asjale toreduslikke kulutusi, ei oleõigust nõuda nende hüvitamist.
Tal on õigus enda lisatud mugavus- jameeldivusesemed ning ilustused asja rikkumata ära võtta.

§ 29. Asja hindamine

(1) Asja hinnatakse hariliku väärtuse või valdaja erilise huvi alusel.

(2) Asja harilik väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind).

(3) Asja väärtuseks loetakse selle harilikku väärtust, kui seaduses või tehingugaei ole sätestatud teisiti.

(4) Asja hindamine erilise huvi järgi põhineb kasul, mida valdaja saab omaisikliku olukorra tõttu, või asja
eelistamisel valdaja poolt asja iseärasuste pärast võierilisel suhtel asjasse, arvestamata selle kasulikkust.

6. jagu
Vara

§ 30. Vara mõiste ja liigid

(1) Vara on isikule kuuluvad asjad, rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused,kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti.

Leht 4 / 49 Asjaõigusseadus



(2) Vara on vallas- või kinnisvara vastavalt asjade liigitusele vallasasjadeks jakinnisasjadeks (§ 8) ning õiguste
kuuluvusele (§ 31).

§ 31. Õiguste kuuluvus

(1) Asjaõigused kuuluvad vallas- või kinnisvara hulka selle järgi, kas nendeesemeks on kinnis- või vallasasi.

(2) Võlaõigused ja muud isiklikud varalised õigused kuuluvad vallasvara hulka.

2. OSA
VALDUS JA KINNISTUSRAAMAT

1. peatükk
VALDUS

1. jagu
Üldsätted

§ 32. Valduse mõiste

Valdus on tegelik võim asja üle, samuti reaalservituudi teostamine.

§ 33. Valdaja

(1) Valdaja on isik, kelle tegeliku võimu all asi on.

(2) Isik, kes valdab asja rendi-, üüri-, hoiu-, pandi- või muu selletaolise suhtealusel, mis annab talle õiguse teise
isiku asja ajutiselt vallata, on otsene, teine isik agakaudne valdaja.

(3) Valdajaks ei ole isik, kes teostab tegelikku võimu asja üle teise isikukorralduste kohaselt tema majapidamises
või ettevõttes.

§ 34. Seaduslik ja ebaseaduslik valdus

(1) Valdus on seaduslik või ebaseaduslik sõltuvalt sellest, kas see põhinebseaduslikul alusel või mitte.

(2) Valdus loetakse seaduslikuks, kuni ei ole tõendatud vastupidist.

§ 35. Heauskne ja pahauskne valdus

(1) Valdus on heauskne, kui valdaja ei tea ega peagi teadma, et tema valduselpuudub seaduslik alus või et teisel
isikul on suurem õigus asja vallata.

(2) Valdus on pahauskne, kui valdaja teab või peab teadma, et tema valduselpuudub seaduslik alus või et teisel
isikul on suurem õigus asja vallata.

(3) Valdus loetakse heauskseks, kuni ei ole tõendatud vastupidist.

2. jagu
Valduse omandamine ja lõppemine

§ 36. Valduse omandamine

(1) Valdus omandatakse tegeliku võimu saamisega asja üle või abinõude üle, misvõimaldavad tegelikku võimu
asja üle, samuti reaalservituudi teostamisele asumisega.

(2) Valduse omandamiseks piisab senise valdaja ja omandaja kokkuleppest, kuiomandaja suudab teostada
tegelikku võimu asja üle.

(3) Seda, kas isik on saanud asja üle tegeliku võimu, otsustatakse asjaoludealusel.

§ 37. Kaudse valduse omandamine

Kaudne valdus omandatakse asja väljanõudeõiguse loovutamisega omandajale,kui asja võõrandaja ise või
kolmas isik jääb asja valdama.

§ 38. Valduse üleminek pärijale
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Valdus läheb üle pärijale.

§ 39. Valduse lõppemine

(1) Valdus lõpeb, kui valdaja loobub tegelikust võimust asja üle või kaotab sellemuul viisil, samuti
reaalservituudi lõppemisega.

(2) Mööduv takistus või katkestus tegeliku võimu teostamisel valdust ei lõpeta.

(3) Seda, kas isik on kaotanud tegeliku võimu asja üle, otsustatakse asjaoludealusel.

3. jagu
Valduse kaitse

§ 40. Omavoli ja omavoliline valdus

(1) Valdus on seadusega kaitstud omavoli vastu.

(2) Omavoli on valdaja nõusolekuta seadusvastaselt asja valduse rikkumine võivalduse äravõtmine. Sel viisil
saadud valdus on omavoliline.

(3) Valduse rikkumine on valdaja takistamine asja üle tegeliku võimuteostamisel, samuti asja äravõtmise katse
või ähvardus, kui on alust karta selletäideviimist.

(4) Omavolilise valduse tagajärgede eest vastutab ka selle valduse pärija, samutimuu õigusjärglane, kui viimane
valduse omandamisel eelkäija valduse omavolilisusestteadis.

§ 41. Omaabi

(1) Valdaja võib oma valdust omavoli vastu jõuga kaitsta, ületamata seejuureshädakaitse piire.

(2) Kui vallasasi võetakse valdajalt ära omavoliliselt salaja või vägivallaga, onvaldajal õigus teolt tabatud või
jälitatud omavoli tarvitajalt vallasasi kohe ära võtta.

(3) Kui kinnisasja valdus võetakse valdajalt ära omavoliliselt salaja võivägivallaga, on valdajal õigus omavoli
tarvitaja kinnisasjalt eemaldada ja kinnisasioma võimu alla tagasi võtta.

(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud valdaja õigust omaabile võib kasutada ka§ 33 3. lõikes nimetatud isik.

§ 42. Otsimisõigus

(1) Kui vallasasi on valdaja võimu alt sattunud teise isiku valduses olevalekinnisasjale, on selle valdaja
kohustatud lubama asja otsida ja ära viia, kui asi ei olevahepeal kellegi valdusse võetud.

(2) Kinnisasja valdajal on õigus nõuda asja otsimisest ja äraviimisest tekkinudkahju hüvitamist. Kui on alust
eeldada kahju tekkimist, on kinnisasja valdajal õigustagatise saamiseni keelduda loa andmisest asja otsida või
ära viia. Keeldumine ei olelubatud, kui viivitamine on ohtlik.

§ 43. Valduse kohtulik kaitse

Kui valdust on omavoliliselt rikutud (§ 40 lg. 3) või valdus omavoliliselt äravõetud, on valdajal õigus nõuda
valduse kohtulikku kaitset.

§ 44. Valduse rikkumisest tulenev nõue

(1) Valduse rikkumisel on valdajal õigus nõuda rikkumise kõrvaldamist, edasiserikkumise ärahoidmist ja kahju
hüvitamist.

(2) Nõuet ei rahuldata, kui nõudja valdus on rikkuja või tema eelkäija suhtesomavoliline ja omandatud ühe aasta
jooksul enne rikkumist.

§ 45. Valduse äravõtmisest tulenev nõue

(1) Valduse äravõtmisel on valdajal õigus nõuda valduse taastamist ja kahjuhüvitamist isikult, kes on nõudja
suhtes omavoliline valdaja.

(2) Nõuet ei rahuldata, kui nõudja valdus on äravõtja või tema eelkäija suhtesomavoliline ja on omandatud ühe
aasta jooksul enne valduse äravõtmist.

§ 46. Valdaja vastuväited
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Kostja võib vaidlustada §-des 44 ja 45 nimetatud nõudeid üksnes siis, kui tatõendab, et valduse rikkumine või
äravõtmine ei olnud omavoliline ja et tal oli õigusvaldust rikkuda või asja vallata.

§ 47. Kaudse valdaja õigused

(1) Paragrahvides 44 ja 45 nimetatud nõude võib esitada ka kaudne valdaja.

(2) Valduse äravõtmisel võib kaudne valdaja nõuda otsese valdaja valdusetaastamist. Kui otsene valdaja ei saa
või ei taha valdust taastada, võib kaudne valdajanõuda valduse üleandmist endale.

(3) Kaudsel valdajal on käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud tingimustelotsimisõigus (§ 42).

§ 48. Valduse kaitse hagi aegumise tähtaeg

Valduse kaitse (§-d 44 ja 45) hagi aegumise tähtaeg on üks aasta, arvates valduserikkumisest või äravõtmisest.

§ 49. Osavalduse kaitse

Isik, kes valdab asja reaalosa, võib selle osa valdust kaitsta §-des 40–48sätestatud korras.

§ 50. Kaasvalduse kaitse

(1) Kui mitu isikut valdab asja ühiselt (kaasvaldus), võib iga kaasvaldaja võikaasvaldajad ühiselt kaitsta valdust
§-des 40–48 sätestatud korras.

(2) Kaasvaldajate vahelises vaidluses valduse kasutamisõiguse ulatuse üle eikohaldata valduse kaitse sätteid.

2. peatükk
KINNISTUSRAAMAT

1. jagu
Üldsätted

§ 51. Kinnistusraamatu mõiste

(1) Kinnistusraamatut peetakse kinnisasjade ja nendega seotud asjaõigustekohta.

(2) Avalik-õiguslikule isikule kuuluv kinnisasi peab olema kinnistusraamatussekantud, kui seda koormatakse
asjaõigusega või kui seda soovib omanik, samuti kuikinnisasi antakse teise isiku valdusse.

(3) Kinnistusraamatut peetakse vastavalt käesolevale seadusele jakinnistusraamatuseadusele.

§ 52. Kinnistu

Kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi.

§ 53. Kinnistusraamatusse kantavad andmed

(1) Kinnistusraamatusse kantakse ainult seaduses ettenähtud andmed.

(2) Andmed kantakse kinnistusraamatusse artiklite ja märgetena.

§ 54. Kinnistute ühendamine ja jagamine

(1) Kinnistuid võib ühendada üheks kinnistuks või ühte kinnistut jagadamitmeks kinnistuks ainult omaniku
soovil.

(2) Kinnistute ühendamisel või kinnistu jagamisel jäävad kinnistusraamatussekantud õigused kehtima, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(3) Kui kinnistuid ei ole võimalik ühendada või jagada selliselt, etkinnistusraamatusse kantud õigused jääksid
muutmatult püsima, on nende õigustepiiramiseks vajalik õigustatud isiku nõusolek.

§ 55. Kinnistusraamatu avalikkus

(1) Kinnistusraamat on avalik. Igaühel on õigus tutvuda kinnistusraamatuandmetega ja saada sellest väljavõtteid.

(2) Keegi ei või end vabandada kinnistusraamatu andmete mitteteadmisega.
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§ 56. Kinnistusraamatu õigsuse eeldamine

(1) Kinnistusraamatusse kantud andmete õigsust eeldatakse.

(2) Kui kinnistusraamatusse kantud õigus kustutatakse, siis loetakse seelõppenuks.

(3) Kui isik kinnistusraamatu andmetele tuginedes omandab heauskseltkinnisasja või piiratud asjaõiguse, siis
on tema õigused seadusega kaitstud. Omandajaon pahauskne, kui ta teadis või pidi teadma, et kinnistusraamatu
kanne on ebaõige.

(4) Kui kinnistusraamatusse kantud õigustatud isiku õigus oli kolmanda isikukasuks piiratud, on piirang
omandaja suhtes kehtiv, kui see on kinnistusraamatussekantud.

§ 57. Ebaõige kanne

(1) Kinnistusraamatu kanne on ebaõige, kui see on tehtud õigusliku aluseta võisee alus on hiljem ära langenud
või kanne on valesti muudetud või kustutatud võikannet tehes on rikutud seadust muul viisil.

(2) Kui kinnistusraamatu kanne on ebaõige, ei saa isik, kes seda teadis või piditeadma, kandele tugineda.

§ 58. Asjaõiguse kehtivus

(1) Kui asjaõiguse tekkimiseks on vajalik kinnistusraamatusse kandmine, kehtibõigus asjaõigusena, kui see on
kinnistusraamatusse kantud.

(2) Kande piirides võib asjaõiguse sisu täpsemalt tõendada dokumentide võimuude tõenditega.

(3) Kinnistusraamatusse kantud asjaõigusest tulenev nõue ei aegu, kui seadusesei ole sätestatud teisti.

§ 59. Asjaõiguse järjekoht

(1) Asjaõigused saavad järjekoha kinnistusraamatusse kandmisega.

(2) Kanded kinnistusraamatusse tehakse avalduste saabumise järjekorras.

§ 60. Järjekoha muutmine

(1) Kinnistusraamatusse kantud asjaõiguse järjekohta võib muuta, kui seadusesei ole sätestatud teisiti.

(2) Järjekoha muutmiseks on nõutav nende isikute notariaalselt tõestatudkokkulepe, kelle õiguste järjekoht
muutub. Kinnispandiõiguse järjekohastagasiastumiseks on nõutav ka kinnisasja omaniku nõusolek.

(3) Kui muutmisel tagasiastunud õigus lõpeb, siis etteastunud õigus ei kaota selletagajärjel järjekoha
muutmisega saadud kohta.

(4) Järjekoha muutmine ei või kahjustada omaniku õigusi, samuti õigust, millejärjekoht on tagasiastuvate ja
etteastuvate õiguste vahel.

§ 61. Eesõigus järjekohale

(1) Omanik võib kinnisasja koormamisel mõne õigusega jätta endale eesõiguseteise ulatuselt kindlaksmääratud
õiguse kandmiseks koormava õiguse ette.

(2) Eesõigus kantakse märkena kinnistusraamatusse selle õiguse juurde, miseesõiguse kasutamisel peab tagasi
astuma.

(3) Kinnisasja võõrandamisel, samuti pärimisel läheb käesoleva paragrahvi1. lõikes nimetatud eesõigus üle
igakordsele omandajale.

2. jagu
Kannete liigid

§ 62. Artikkel kinnistusraamatus

Asjaõigused kinnisasjale kantakse kinnistusraamatusse artiklitena.

§ 63. Märge kinnistusraamatus

(1) Kinnistusraamatusse võib kanda märke kinnisasjale asjaõiguse omandamisevõi lõpetamise, selle õiguse sisu
või järjekoha muutmise või muu nõude, sealhulgastulevase või tingimusliku nõude tagamiseks.
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(2) Märge kantakse kinnistusraamatusse omaniku notariaalselt tõestatudavalduse alusel, kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti.

(3) Pärast märke kandmist kinnistusraamatusse on kinnisasja käsutamineomandaja suhtes tühine osas, milles see
märkega tagatud nõuet tühistab või piirab.

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatud alustel on käsutamine tühine kapankrotihalduri poolt või kohtu
otsuse täitmiseks.

(5) Kui käsutamine on käesoleva paragrahvi 3. ja 4. lõikes sätestatud alusteltühine, on omandajal õigus nõuda
tähtaja saabumisel kolmandalt isikult endakandmist kinnistusraamatusse omanikuna või asjaõiguse kustutamist.

(6) Märke järgi määratakse selle õiguse järjekoht, mille kohta märge oli tehtud.

(7) Märke võib kustutada, kui nõue, mille tagamiseks märge tehti, on lõppenud.

3. jagu
Kande tegemine, muutmine ja kustutamine

§ 64. Kande alus

(1) Kinnistusraamatu kanne tehakse, sealhulgas muudetakse või kustutatakse,asjaõiguslepingu alusel (§ 120).

(2) Kanne kinnistusraamatusse tehakse üksnes siis, kui koos käesolevaparagrahvi 1. lõikes nimetatud
asjaõiguslepinguga esitatakse kinnistusametileasjaõiguse kinnistamise aluseks olevad dokumendid.

(3) Seaduses sätestatud juhtudel tehakse kinnistusraamatu kanne:
1) notariaalselt tõestatud ühepoolse avalduse alusel, millele on lisatudkäesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud
dokumendid, või
2) notariaalselt tõestatud ühepoolse avalduse alusel.

(4) Kande muutmiseks või kustutamiseks on nõutav nende isikute notariaalselttõestatud avaldus, kelle õigust,
mis on kantud kinnistusraamatusse, selline kandemuutmine või kustutamine kahjustaks.

(5) Kohtuotsuse alusel tehakse kinnistusraamatu kanne ühepoolse avaldusealusel ilma asjaõiguslepingu ja
dokumentideta.

§ 65. Ebaõige kande muutmine või kustutamine

(1) Isik, kelle asjaõigust on ebaõige kandega (§ 57) rikutud, võib nõudaseadusega sätestatud korras ebaõige
kande muutmist või kustutamist.

(2) Kande muutmise või kustutamiseni võib kinnistusraamatusse kantud isikukäsutusõiguse piiramiseks nõuda
märke kandmist kinnistusraamatusse. Sellise märkekandmiseks kinnistusraamatusse ei ole nõutav, et märke
kandmist nõudev isik omaõiguste rikkumist või nende rikkumise ohtu tõestaks.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud nõuet ei saa esitada kolmandaheauskse isiku poolt omandatud
asjaõiguste suhtes, mis on kinnistusraamatussekantud.

§ 66. Kande kustutamine asjaõiguse lõppemisel

(1) Kui kanne on asjaõiguse lõppemise tõttu kaotanud igasuguse õiguslikutähenduse, on koormatud kinnisasja
omanikul õigus nõuda kande kustutamist.

(2) Kinnistusraamatusse kantud asjaõigus kinnisasjale ei lõpe ainuüksi seetõttu,et kinnisasja omanik omandab
selle õiguse või selle õiguse omanik omandabkinnisasja.

§ 67. Kande parandamine

(1) Kande parandamine toimub kinnistusraamatuseaduses sätestatud korras.

(2) Kande parandamise asemel võib õigustatud isik nõuda ebaõige kandekustutamist ja uue tegemist.

3. OSA
OMAND

1. peatükk
ÜLDSÄTTED
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1. jagu
Omandi mõiste ja liigid

§ 68. Omandi mõiste

(1) Omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul on õigus asjavallata, kasutada ja käsutada ning
nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õigusterikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist.

(2) Omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikuteõigustega.

§ 69. Omandi ese

(1) Omandi esemeks võib olla iga asi, mille omandamine ei ole seadusegakeelatud.

(2) Vallasomandi esemeks on vallasasi.

(3) Kinnisomandi esemeks on kinnisasi, mis on kantud või mida seaduse järgivõib kanda kinnistusraamatusse.

§ 70. Ühine omand

(1) Ühine omand on kahele või enamale isikule üheaegselt kuuluv omand.

(2) Ühine omand on kaasomand või ühisomand.

(3) Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osadesühises asjas kuuluv omand.

(4) Ühisomand on kahele või enamale isikule üheaegselt kindlaksmääramataosades ühises asjas kuuluv omand.

(5) Ühine omand on kaasomand, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(6) Ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kuiühisomandit sätestavas seaduses ei ole
sätestatud teisiti.

2. jagu
Kaasomand

§ 71. Kaasomandi ulatus

(1) Kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või tehinguga ei olesätestatud teisiti.

(2) Kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühise asja viljast, kui seaduses,tehingu või lepinguga ei ole
sätestatud teisiti.

(3) Kaasomanikul on teiste kaasomanike suhtes oma osale ühises asjas omanikuõigused, arvestades teiste
kaasomanike õigusi.

(4) Kaaomanikul on ühise asja suhtes kolmandate isikute ees kõik omanikuõigused.

§ 72. Kaasomandi valdamine ja kasutamine

(1) Kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppe või kaasomanikeenamuse otsuse kohaselt, kui
sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas.

(2) Kaasomaniku osale vastavat tulu, mida tal on õigus saada, ei või käesolevaparagrahvi 1. lõikes nimetatud
enamus kaasomaniku nõusolekuta vähendada.

(3) Kaasomanikul on õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui see ei takista teistekaasomanike kaaskasutust.

(4) Kaasomanikul on õigus teha asja säilitamiseks vajalikke toiminguid teistekaasomanike nõusolekuta, kuid ta
võib teistelt kaasomanikelt nõuda vajalikekulutuste hüvitamist võrdeliselt nende osadega.

(5) Kaasomanikul on õigus nõuda teistelt kaasomanikelt, et kaasomandis olevaasja valdamine ja kasutamine
toimuks vastavalt kõigi kaasomanike huvidele.

§ 73. Kaasomandi mõttelise osa käsutamine

(1) Kaasomanik võib temale kuuluva mõttelise osa ühises asjas võõrandada,pärandada, pantida või seda muul
viisil käsutada.

(2) Kinnisasja mõttelise osa võõrandamisel isikule, kes ei ole kaasomanik egaseaduse järgi eesõigustatud, on
teistel kaasomanikel võõrandatava mõttelise osa ostueesõigus.
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(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud ostueesõigus kehtib ka kinnisasjakaasomaniku mõttelise osa
müügil sundenampakkumise teel.

(4) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatut ei kohaldata, kui kaasomanikvõõrandab kinnisasja mõttelise osa
alanejale sugulasele või vanemale.

§ 74. Kaasomandi käsutamine tervikuna või reaalosana

(1) Kaasomandis oleva asja võib tervikuna või reaalosana võõrandada võikoormata, samuti asja või selle
majanduslikku otstarvet oluliselt muuta ainult kõigikaasomanike kokkuleppel.

(2) Kõigi kaasomanike nõusolekuta käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatudeesmärgil tehtud kaasomaniku
tehing on kehtetu ja seda teinud kaasomanik onkohustatud hüvitama teistele kaasomanikele sellega tekitatud
kahju.

§ 75. Koormatiste ja kulutuste kandmine

(1) Kaasomanik kannab vastavalt temale kuuluva osa suurusele ühisel asjallasuvaid koormatisi, samuti selle asja
alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotudkahju ja kulutusi.

(2) Kaasomanik vastutab oma võlgade eest talle kuuluva osaga kaasomandis.

§ 76. Kaasomandi lõpetamise nõue

(1) Kaasomanikul on õigus nõuda kaasomandi lõpetamist, kui see ei olevastuolus kaasomandi tekkimise
alusega.

(2) Kaasomandi tekkimise aluseks oleva tehinguga ei või kaasomandi lõpetamistkeelata kauemaks kui
10 aastaks. Kaasomandi lõpetamist võib nõuda varem, kuiselleks on mõjuv põhjus, kuid seda ei või nõuda
kaasomanikele või asjamajandamisele ebasoodsal ajal.

§ 77. Asja jagamine kaasomandi lõpetamisel

(1) Kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele.

(2) Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamiseviisi suhtes, otsustab kohus
vastavalt asjaoludele, kas jagada asi kaasomanike vahelreaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule,
pannes neile kohustusemaksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul
võikaasomanike vahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahelvastavalt nende osa
suurusele.

(3) Kaasomandi reaalosadena jagamisel võib kohus, kui reaalosade väärtus eivasta kaasomanikele kuuluvate
mõtteliste osade väärtusele, määrata rahalisetasaarvestuse osade ühtlustamiseks, samuti koormata üksikuid
osasid servituudigateiste osade kasuks.

(4) Kohtu poolt kindlaksmääratud osade jaotamine reaalselt võib vajaduse korraltoimuda ka liisuheitmise teel.

§ 78. Osa eraldamine kaasomandist

Kaasomanikul on õigus nõuda oma osa eraldamist ühisest asjast reaalosana, kuisee ei ole vastuolus kaasomandi
tekkimise aluse või asja olemusega.

§ 79. Kaasomanike kokkuleppe ja enamuse otsuse kehtivus õigusjärglaste suhtes

Kaasomanike õigusjärglaste suhtes kehtivad kaasomanike kokkulepe ja enamuseotsus ühise kinnisasja
valdamise ja kasutamise korra kohta, samuti kokkulepekinnisasja kaasomandi lõpetamise keelu kohta, kui need
on kantudkinnistusraaamatusse.

3. jagu
Omandi kaitse

§ 80. Asja väljanõudmine ebaseaduslikust valdusest

(1) Omanikul on nõudeõigus igaühe vastu, kes õigusliku aluseta tema asjavaldab.

(2) Omaniku nõue on suunatud omandiõiguse tunnustamisele ja asjaväljanõudmisele ebaseaduslikust valdusest
oma valdusse.
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§ 81. Omandiõiguse tõendamine

Omandiõiguse tunnustamiseks piisab, kui omanik tõendab, et tema omand ontekkinud õiguslikul alusel.

§ 82. Valduse tõendamine

(1) Hageja peab vaidluse korral tõendama, et kostja valdab tema asja.

(2) Kui valdaja loobub valdusest hagist vabanemise eesmärgil, võib kohus tedasellele vaatamata valdajaks
lugeda.

§ 83. Vastuväited hagile

(1) Kostja peab nõude vaidlustamiseks tõendama, et hageja ei ole omanik võiet asja omanik on kostja või et
kostjal on õigus asja vallata mõne asjaõiguse või muuõiguse alusel.

(2) Otsene valdaja võib nõude vaidlustada, kui ta teatab, kes on kaudne valdaja,ja kaudne valdaja võtab valduse
omaks.

(3) Paragrahvi 33 3. lõikes nimetatud isik võib nõude vaidlustada, tõendades,et valdab asja sõltuvusvahekorra
alusel, välja arvatud juhul, kui isik, kellele ta allub,eitab oma valdust.

§ 84. Kostja vastutus asja ja päraldiste eest

(1) Asi tuleb hagejale välja anda koos päraldistega.

(2) Kui kostja on pahauskne valdaja, vastutab ta asja ja selle päraldiste hävimise,samuti väärtuse vähenemise
eest, välja arvatud juhul, kui hävimine või väärtusevähenemine oleks toimunud ka hageja valduse korral.

(3) Kui kostja on heauskne valdaja, ei vastuta ta asja ja selle päraldiste hävimisevõi väärtuse vähenemise eest,
kui see on toimunud enne hagi esitamisest teadasaamist. Kostja vastutab asja või selle päraldiste hävimise või
väärtuse vähenemiseeest, mis on toimunud tema süül pärast hagi esitamisest teada saamist.

(4) Kui kostja võõrandas asja kohtumenetluse ajal pärast seda, kui ta sai teadavõi pidi teada saama hagi
esitamisest, vastutab ta nagu pahauskne valdaja, väljaarvatud juhul, kui võõrandamine oli hädavajalik asja
rikkumise ärahoidmiseks.

§ 85. Vilja väljaandmine ja hüvitamine

(1) Pahauskne valdaja on kohustatud hagejale välja andma kogu asja valdamisekestel saadud vilja. Ta peab
hüvitama hagejale ka saamata jäänud vilja, mida hagejaasja vallates ise oleks saanud.

(2) Heauskne valdaja on kohustatud omanikule välja andma vilja, mida ta onsaanud hagi esitamisest teada
saamiseni ja mis on selleks ajaks säilinud. Pärast hagiesitamisest teada saamist saadud või saamata jäänud vilja
suhtes kohaldataksekäesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatut.

(3) Kostjal on õigus keelduda vilja väljaandmisest, kuni ei ole rahuldatud temaõigustatud nõue kulutuste
hüvitamiseks (§ 25).

(4) Kostjal ei ole õigust keelduda vilja väljaandmisest, kui ta on valduse saanudtahtliku õiguserikkumisega.

§ 86. Vallasasja väljaandmise koht

(1) Vallasasi tuleb välja anda kohas, kus asi oli hagi esitamisest kohtuteatesaamise ajal, kui kohtuotsuse või
kokkuleppega ei ole sätestatud teisiti.

(2) Pahauskne valdaja on hageja nõudel kohustatud vallasasja välja andmahageja elukohas või seal, kus ta sai
asja valdusse.

§ 87. Väljaantud asja hinna hüvitamine

(1) Valdaja peab asja hagejale üle andma tasuta. Ka heauskne valdaja ei võinõuda hagejalt raha, mis ta on asja
eest maksnud, kuid ta võib seda nõuda isikult,kellelt ta asja valduse sai.

(2) Kostja võib nõuda hagejalt asja eest makstu hüvitamist, kui kostja võttistahtlikult hageja huvides asja oma
valdusse olukorras, milles asi oleks hagejalejäädavalt kaotsi läinud.

§ 88. Kulutuste hüvitamine kostjale

(1) Kostjal on õigus nõuda hagejalt asjale ja vilja saamiseks tehtud kulutustehüvitamist vastavalt §-dele 25 ja 28.
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(2) Kostjal on õigus nõuda kulutuste hüvitamist, mida on teinud eelminevaldaja, kelle õigusjärglane ta on,
määral, mil seda oleks võinud nõuda eelminevaldaja, kui tema oleks pidanud asja välja andma.

(3) Põllumajandusliku kinnisasja väljaandmisel on hageja kohustatud hüvitamakulutused, mida valdaja on
teinud veel eraldamata vilja saamiseks, määral, mis vastabkorrapärasele majandamisele ega ületa vilja väärtust.

§ 89. Omandi kaitse valduse kaotusega mitteseotud rikkumise korral

Omanikul on õigus nõuda omandiõiguse igasuguse rikkumise kõrvaldamist, isegikui rikkumine ei ole seotud
valduse kaotusega. Kui on alust eeldada niisuguserikkumise kordumist, võib omanik nõuda rikkumisest
hoidumist.

§ 90. Valdaja omandi eeldus

(1) Vallasasja valdaja, samuti iga varasem valdaja loetakse oma valduse ajal asjaomanikuks, kuni ei ole
tõendatud vastupidist.

(2) Kaudse valduse korral kehtib käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatudeeldus ainult kaudse valdaja suhtes.

§ 91. Seadusliku valdaja õiguste kaitse

Paragrahvides 80–89 sätestatud õigused on ka seaduslikul valdajal, kes ei oleasja omanik.

2. peatükk
VALLASOMAND

1. jagu
Vallasomandi tekkimine

1. jaotis
Üleandmine

§ 92. Üleandmise sisu

(1) Vallasomand tekib vallasasja üleandmisega, kui võõrandaja annab asjavalduse üle omandajale ja nad on
kokku leppinud, et omand läheb üle omandajale.

(2) Kui vallasasi on juba omandaja valduses, piisab omandi tekkimiseksvõõrandaja ja omandaja vahelisest
kokkuleppest omandi ülemineku kohta.

(3) Omandi üleminekuks peab olema õiguslik alus.

(4) Seadus võib ette näha juhud, mil vallasomand tekib pärast seadusessätestatud tegusid.

§ 93. Omandamine asja väljanõudeõiguse loovutamisega

Kui asi on kolmanda isiku valduses, võib võõrandaja kokkuleppel omandajagaasja valduse üleandmise asendada
väljanõudeõiguse loovutamisega omandajale.

§ 94. Asja jätmine võõrandaja valdusse

Omandi üleandmisel võib asi võõrandaja ja omandaja kokkuleppel jäädavõõrandaja valdusse. Sel juhul loetakse
omandajat kaudseks ja võõrandajat otseseksvaldajaks.

§ 95. Heauskne omandamine

(1) Isik, kes on asja üleandmisega omandanud heauskselt, on asja omanik asjaoma valdusse saamise ajast ka
siis, kui võõrandaja ei olnud õigustatud omandit üleandma.

(2) Omandaja on pahauskne, kui ta teadis või pidi teadma, et võõrandajal eiolnud õigust omandit üle anda.
Pahauskselt omandajalt võib asja igal ajal väljanõuda.

(3) Omandamist käesoleva paragrahvi 1. lõike kohaselt ei toimu, kui asi oliomanikult varastatud, kadunud või
muul viisil tema tahte vastaselt tema valdusestvälja läinud. Seda sätet ei kohaldata raha või esitajaväärtpaberite,
samuti avalikulenampakkumisel omandatud asja suhtes.

(4) Omanikult varastatud, kadunud või muul viisil tema tahte vastaselt temavaldusest väljaläinud asja võib
heauskselt valdajalt välja nõuda, kuni valdaja ei oleasja omandanud igamisega (§ 110).
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2. jaotis
Hõivamine

§ 96. Hõivamise sisu

(1) Vallasomand tekib hõivamisega, kui isik võtab peremehetu vallasasja omavaldusse tahtega saada selle
omanikuks.

(2) Asja ei saa omandada, kui hõivamine on seadusega keelatud või valdussevõtmine rikub teise isiku õigust asi
hõivata.

(3) Asi on peremehetu, kui see ei ole veel olnud kellegi omandis või kui omanikon valduse lõpetanud omandist
loobumise tahtega.

(4) Metsloom on peremehetu, kui ta on looduslikus vabaduses.

§ 97. Mesilaspere hõivamine

(1) Mesipuust lahkunud mesilaspere on peremehetu, kui omanik ei asu sedaviivitamatult jälitama või jälitamise
lõpetab.

(2) Omanikul on õigus jälitada mesilasperet võõral maatükil ning omamesilaspere võõrast tühjast mesipuust ära
võtta, hüvitades seejuures tekitatud kahju.Kui mesilaspere asub võõrasse mesipuusse, kus juba on mesilaspere,
läheb mesilasperetasuta mesipuu omaniku omandisse.

(3) Erinevatele omanikele kuuluvatest mesipuudest lahkunud mesilasperedlähevad ühinemisel jälitavate
omanike kaasomandisse, milles nende osad määrataksejälitatavate mesilasperede arvu järgi.

3. jaotis
Leid

§ 98. Teatamiskohustus

(1) Isik, kes on kaotatud asja leidnud ja selle oma valdusse võtnud, peab sellestviivitamatult teatama kaotajale
või omanikule. Kui kaotaja või omanik on leidjaleteadmata, on leidja kohustatud teatama leiust politseile, kui
asja väärtus ületab sadakrooni.

(2) Asja leidmisel elamus, avalikus asutuses või transpordivahendis on asjaleidnud isik kohustatud asja
üle andma majaomanikule, üürnikule, vastava asutuseteenistujale, transpordivahendi juhile või politseile.
Majaomanik, üürnik, asutus,transpordiorganisatsioon või politsei, kellele leitud asi üle anti, loetakse leidjaks.

§ 99. Leiu hoidmine ja müümine

(1) Leidja on kohustatud leitud asja hoidma selle säilimist tagaval viisil.

(2) Leidjal on õigus pärast avalikku teatamist müüa asi avalikulenampakkumisel, kui asja hoidmine on
ülemääraselt kulukas või kui asi on kiirestiriknev või kui avalik asutus või politsei on asja hoidnud kuus kuud.

(3) Enampakkumisel saadud raha, millest on maha arvatud hoiu- ja müügikulud,asendab asja.

§ 100.  Leiu omandamine

(1) Kui leidja on oma kohustused täitnud ja omanik ei ole selgunud ühe aastajooksul, arvates leiust teatamisest,
omandab leidja asja või seda asendava raha.

(2) Kui asja väärtus ei ületa sada krooni, algab käesoleva paragrahvi 1. lõikessätestatud tähtaja kulgemine
leiupäevast.

(3) Leiukoha kohalik omavalitsus omandab asja või seda asendava raha, kuipolitsei on leidu hoidnud ühe aasta
jooksul, arvates asja valdusse võtmisest.

(4) Leidja ei omanda asja, kui ta rikub teatamiskohustust või varjab leidu.

§ 101. Leiutasu ja kulutuste hüvitamine

(1) Kui leidja ei ole asja veel omandanud (§ 100 lg. 1), saab omanik asja võiseda asendava raha tagasi, kui ta
hüvitab vajalikud kulutused ja maksab leidjaleleiutasu. Leiutasu ei või ületada ühte kolmandikku asja väärtusest,
millest on mahaarvatud vajalikud kulutused. Leiutasu määratakse leidja ja omaniku kokkuleppel.Vaidluse korral
määrab leiutasu kohus.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud vajalikud kulutused on kulutused,mida leidja teeb leitud asja
säilitamiseks, õigustatud isiku otsimiseks ja leitud asjamüümiseks.
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(3) Paragrahvi 98 2. lõikes nimetatud isikud leiutasu ei saa.

§ 102. Leiu erijuhud

(1) Kui vee, tuule või muu loodusjõuga kantakse võõrad vallasasjad kellegijuurde või võõrad loomad sattuvad
tema valdusse, on sellel isikul leidja õigused jakohustused.

(2) Isikul, kes leiab maetud või peidetud vallasasja, mis ei ole peitvara, on leidjaõigused ja kohustused. Asja
omanik vabaneb leiutasu maksmisest, kui ta tõendab, etteadis asja peitekohta.

4. jaotis
Peitvara

§ 103. Peitvara mõiste

(1) Peitvara on maasse kaevatud või muul viisil peidetud raha või väärtasi nagukalliskivid, pärlid või
väärismetallid, mille omanikku ei saa kindlaks teha.

(2) Peitvara kuulub isikule, kelle kinnis- või vallasasjast see leiti.

§ 104. Leiutasu

(1) Peitvara leidjal on õigus saada leiutasu peitvara pooles väärtuses.

(2) Peitvara väärtus määratakse leidja ja omaniku kokkuleppel, vaidluse korralmäärab selle kohus.

(3) Leidja, kes otsis peitvara kinnis- või vallasasja omaniku nõusolekuta, leiutasuei saa.

§ 105. Erilise väärtusega peitvara

(1) Peremehetu looduslik või ajaloolise, teadusliku, kunsti- või muukultuuriväärtusega asi kuulub riigile,
sõltumata sellest, kelle kinnisasjast see leiti.

(2) Isik, kelle kinnisasjast käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asi leitakse,on kohustatud lubama asja
väljakaevamist, kui temale hüvitatakse sellega tekitatavkahju.

(3) Leidjal on õigus saada tasu, kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatudasjade otsimine ja väljakaevamine
ei kuulu tema kohustuste hulka.

(4) Muud erilise väärtusega peitvara leidmisega tekkivad õigused ja kohustused,sealhulgas tasu suurus,
sätestatakse seaduses.

5. jaotis
Ümbertöötamine, segamine, ühendamine

§ 106. Ümbertöötamine

(1) Kui keegi heauskselt töötas ümber võõra vallasasja, kuulub uus asiümbertöötajale, kui töö on väärtuslikum
esialgsest asjast, vastasel juhul aga esialgseasja omanikule.

(2) Kui ümbertöötaja tegutses pahauskselt, on esialgse asja omanikul õigus uusasi endale nõuda, sõltumata
sellest, kas töö on väärtuslikum esialgsest asjast või mitte.

§ 107. Segamine ja ühendamine

(1) Kui mitme omaniku vallasasjad segatakse või ühendatakse selliselt, et neidei saa enam eraldada asja oluliselt
kahjustamata või ülemäärase töö või kulutusteta,tekib omanikel kaasomand uuele asjale.

(2) Kaasomandi osad määratakse segatud või ühendatud asjade väärtuse järgi,mis neil oli segamise või
ühendamise ajal.

(3) Kui vallasasja segamisel või ühendamisel teise vallasasjaga on üks neistpeaasi, kuulub uus asi peaasja
omanikule.

§ 108. Kahju hüvitamine
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Isik, kes kandis vallasasja ümbertöötamise, segamise või ühendamise tagajärjelkahju, võib nõuda kahju
hüvitamist isikult, kes sellest kasu sai, kahju hüvitamise võialusetu rikastumise sätete kohaselt. Endise olukorra
taastamist ei või nõuda.

§ 109. Omand võlakirjale

(1) Võlakiri on võlausaldaja omand. Nõudeõiguse omandamisel lähebomandajale üle ka võlakiri.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatut kohaldatakse ka teisteledokumentidele, mis annavad õiguse nõuda
teatud teo tegemist.

6. jaotis
Igamine

§ 110. Igamise sisu

(1) Vallasomand tekib igamisega, kui isik valdab vallasasja heauskselt jakatkematult viie aasta jooksul nagu
omanik.

(2) Vallasomand tekib igamisega ühe aasta jooksul, kui valdus on saadudtehinguga, mille alusel ei tekkinud
omand üksnes seetõttu, et tehing oli vormiveatõttu kehtetu.

(3) Üheaastast igamistähtaega ei kohaldata § 95 3. lõikes sätestatud juhtudel.

§ 111. Igamise välistamine

(1) Igamine on välistatud, kui valdaja on pahauskne.

(2) Valdaja on pahauskne, kui ta valduse saamisel teadis või pidi teadma, et tavalduse saamisega ei omandanud
asja, või kui ta sai seda teada enne igamistähtajamöödumist.

§ 112. Igamisaja arvutamine

(1) Eeldatakse, et isik, kelle valduses asi on olnud teatava ajavahemiku algusesja lõpus, on olnud valdaja ka
vahepeal.

(2) Valduse omandamisel õigusjärglasena võib valdaja enda ja oma eelkäijaigamisajad liita.

§ 113. Igamise takistus

(1) Igamine ei alga või peatub, kui vallasasja omanik on seaduses sätestatudalusel takistatud hagi esitama
omandi kaitseks või menetluses osalema.

(2) Takistatud on:
1) teovõimetu isik, kui tal ei ole seaduslikku esindajat või kui esindaja jaesindatava huvide vahel on vastuolu
käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatudhagi suhtes;
2) pärija kuue kuu jooksul, alates pärandaja surmast;
3) isik, kes on sõjaseisukorra ajal tegevteenistuses.

(3) Igamise peatumisele kohaldatakse hagi aegumise tähtaja kulgemisepeatumise sätteid.

§ 114. Igamise katkemine

(1) Igamine katkeb:
1) kui igamisvaldaja kaotab valduse;
2) nõude esitamisel omandi kaitseks otsese või kaudse valdaja vastu;
3) nõude esitamisel omandi kaitseks § 33 3. lõikes nimetatud isiku vastu, kedaomanik ekslikult peab valdajaks;
4) kui omanik asub omandiõigust teostama igamisvaldaja teadmisel ja viimaneei ole sellele vastu vaielnud.

(2) Igamise katkemine käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 2–4 sätestatudalustel kehtib ainult katkemise
põhjustanud isiku suhtes.

(3) Igamine ei katke, kui igamisvaldaja kaotas valduse oma tahte vastaselt ja saivalduse ühe aasta jooksul tagasi
või sai valduse tagasi selle tähtaja jooksul esitatudhagi alusel.

(4) Pärast igamise katkemist algab igamisaja kulg uuesti. Igamise katkemisenimöödunud aega uue igamisaja
hulka ei arvata.

7. jaotis
Loodusvili

§ 115. Loodusvilja omandamine
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(1) Asja omanik või võõra asja valdaja, kellel on õigus omandada loodusvilja,saab selle omanikuks vilja asjast
eraldumisel.

(2) Kui isikul, kes ei valda võõrast asja, on õigus omandada selle asja loodusvilja,saab ta selle omanikuks vilja
valdusse võtmisega.

2. jagu
Kolmanda isiku õigused

§ 116. Kolmanda isiku õiguste lõppemine

(1) Vallasomandi üleminekul uuele omanikule asja üleandmise, leidmise,ümbertöötamise, segamise, ühendamise
või igamisega lõpevad kolmanda isiku õigusedasjale, mis olid tekkinud enne omandi üleminekut.

(2) Kolmanda isiku õigused ei lõpe:
1) kui uus omanik omandi üleminekul kolmanda isiku õigusest asjale teadisvõi pidi teadma;
2) kui asi omandati §-des 93 ja 94 ettenähtud alusel asja omandaja otsesessevaldusse üle andmata;
3) muudel seaduses sätestatud juhtudel.

§ 117. Kahju hüvitamine kolmandale isikule

(1) Kahju kandnud kolmandal isikul on õigus nõuda uuelt omanikult kahjuhüvitamist alusetu rikastumise sätete
järgi ühe aasta jooksul, arvates omandiüleminekust.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatut ei kohaldata, kui omand ontekkinud igamisega.

3. peatükk
KINNISOMAND

1. jagu
Kinnisomandi tekkimine ja lõppemine

§ 118. Kinnisomandi tekkimine

(1) Kinnisomand tekib kinnistusraamatusse kandmisega (kinnistamisega).

(2) Seaduses sätestatud juhtudel tekib kinnisomand ka enne kinnistamist, kuidomanik võib kinnisasja käsutada
alles pärast kinnistamist.

§ 119. Kinnisasja omandamise tehing

(1) Kinnisasja omandamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.

(2) Kinnisasja omandamise aluseks olev testament ja abieluleping peavad olematehtud seaduses sätestatud
vormis.

(3) Kinnisasja valduse üleandmine ei ole tehingu oluline tingimus.

§ 120. Asjaõigusleping

(1) Asjaõigusleping on võõrandaja ja omandaja notariaalselt tõestatudkokkulepe kinnisomandi üleandmiseks
§-s 119 sätestatud tehingu alusel, samutikinnisasja koormamiseks asjaõigusega ning sellekohase kande
tegemisekskinnistusraamatusse või selle kande muutmiseks või kustutamiseks.

(2) Tingimuslik asjaõigusleping on kehtetu.

§ 121. Kinnisasja omandaja nõudeõigus

(1) Kinnisasja omandamise tehing (§ 119) annab omandajale õiguse nõudakinnistusraamatusse kande tegemist
ning senise omaniku keeldumise korral õiguseesitada omaniku vastu kinnistusraamatusse kande tegemist ja
kinnisomanditunnustamist taotlev hagi.

(2) Hõivamise, pärimise, sundvõõrandamise, sundenampakkumise võikohtuotsuse alusel tehakse
kinnistusraamatusse kanne senise omaniku nõusolekustsõltumata.

§ 122. Kinnisasja omandamine hõivamisega

(1) Hõivamisega võib kinnisasja omandada ainult riik.
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(2) Hõivamisega võtab riik omandisse kinnisasja, millel kinnistusraamatuandmetel puudub omanik ja mis ei ole
kellegi valduses. Kinnisomand tekib kinnisasjavaldusse võtmisega.

§ 123. Kinnisasja omandamine kinnistusraamatu kande igamisega

(1) Kui isik on kantud kinnistusraamatusse kinnisasja omanikuna seaduslikualuseta, ei saa tema omandit
vaidlustada, kui ta heauskselt ja katkematult on vallanudkinnisasja 10 aastat.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tähtaja arvutamisele ning valduseheausksusele ja katkematusele
kohaldatakse vallasasja igamise sätteid.

§ 124. Kinnisasja omandamine igamisega

(1) Kui isik on 30 aastat katkematult vallanud kinnisasja, mis ei ole kantudkinnistusraamatusse või mille omanik
kinnistusraamatust ei nähtu või mille omanikoli enne valduse algust surnud või surnuks kuulutatud, võib valdaja
nõuda endakandmist kinnistusraamatusse kinnisasja omanikuna.

(2) Nõue kande tegemiseks käesoleva paragrahvi 1. lõikes märgitud alustelesitatakse kohtule, kes määrab aja
vastuväidete esitamiseks ja avaldab vastavakuulutuse. Kui määratud tähtajal vastuväiteid ei esitata või need
tagasi lükatakse,teeb kohus otsuse, mis on kinnistusraamatusse kande tegemise aluseks.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tähtaja arvutamisele ja valdusekatkematusele kohaldatakse
vallasasja igamise sätteid.

§ 125. Kinnisomandi lõppemine

Kinnisomand lõpeb kande kustutamisega kinnistusraamatust, samuti kinnisasjatäieliku hävimisega. Kinnisasja
täielikul hävimisel lõpevad seda koormanudasjaõigused.

§ 126. Kinnisomandist loobumine

(1) Kinnisasja omanik võib kinnisomandist loobuda.

(2) Loobumine kantakse kinnistusraamatusse omaniku notariaalselt tõestatudavalduse alusel.

(3) Kinnisasi, millest on loobutud, läheb riigi omandisse. Omandi üleminekkantakse kinnistusraamatusse.

2. jagu
Kinnisomandi ulatus

§ 127. Kinnisomandi ruumiline ulatus

(1) Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja maapõueleallpool seda pinda sellise kõrguse
või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvikinnisasja kasutamisel.

(2) Kinnisasja omanik ei või keelata tegevust, mis toimub sellises kõrguses võisügavuses, milleni tema huvi
vastavalt kinnisasja kasutamise otstarbele ei ulatu.

§ 128. Piir

(1) Piir külgnevate maatükkide vahel määratakse plaanide ja piirimärkidegaseaduses sätestatud korras.

(2) Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Ta ei võipiirimärke muuta ega ümber paigutada.

§ 129. Piiri kindlakstegemine

(1) Kinnisasja omanik peab naabri põhjendatud nõudmisel aitama piiri kindlaksteha.

(2) Kui piiri ei saa kindlaks teha muul viisil, võetakse aluseks valduse ulatus. Kuivalduse ulatust ei saa kindlaks
teha, lisatakse igale kinnisasjale vaidlusalusest maastühesuurune osa.

(3) Kui piiri kindlakstegemine käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud viisilannab tulemuse, mis on vastuolus
kindlakstehtud andmetega kinnisasja suuruse jamuude olude kohta, määratakse piir kinnisasja suurust ja muid
asjaolusid arvestades.

(4) Piiri kindlakstegemise kulud kannavad naabrid võrdselt, kui seadusest,kohtuotsusest või tehingust ei tulene
teisiti.

§ 130. Kinnisomandi ulatus maavaradele

(1) Kinnisomand ei ulatu maavaradele, mille loetelu sätestatakse seaduses.
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(2) Maavarade kasutamise kord ja kinnisasja omaniku eelisõigus käesolevaparagrahvi 1. lõikes nimetatud
maavarade kasutamisel sätestatakse seaduses.

§ 131. Kinnisomandi ulatus veekogule

(1) Ühe kinnisasja piires olev veekogu kuulub selle kinnisasja omanikule.

(2) Mitme kinnisasja piires olevast veekogust kuulub igale kaldaomanikule seeosa, mis on veekogu keskele
tõmmatava mõttelise joone ning sellelt joonelt vastavaomaniku kaldapiiripunktidele risti tõmmatavate
mõtteliste joonte vahel või veekogukeskpunktist vastava omaniku kaldapiiripunktidele tõmmatavate mõtteliste
joontevahel, kui seaduses või lepinguga ei ole sätestatud teisiti.

§ 132. Kinnisomandi ulatus veekogust tekkinud maale

(1) Kuivanud jõesäng või jões tekkinud saar on lähemate kallaste omanikeomandis.

(2) Iga kaldaomaniku omandis on see osa jõesängist või saarest, mis on kesetjõge tõmmatava mõttelise joone
ning sellelt joonelt vastava omanikukaldapiiripunktidele risti tõmmatavate mõtteliste joonte vahel.

(3) Maatükk, mis veevoolu või muu loodusjõuga on kistud ühelt kinnisasjalt javiidud teisele, muutub teise
kinnisasja osaks, kui ta sellega kindlalt liitub. Ärakistudmaatüki eest võib endine omanik nõuda hüvitust
vastavalt uue omaniku kasule.

(4) Pinnas, mis kaldale uhutakse või millega kallast täidetakse, jääb kalda osaks.

§ 133. Mere rannajoon

Kinnisomand ulatub mere rannajooneni. Rannajoon on mere tavaline veepiir.

§ 134. Põhjavesi

(1) Kinnisomand ei ulatu põhjaveele. Põhjavesi on riigi omandis.

(2) Põhjavee kasutamise kord sätestatakse seaduses.

§ 135. Kinnisomandi ulatus kasvavale metsale ja taimestikule

(1) Maatükil kasvav mets ja muu looduslik taimestik, samuti külvatud seeme,puu või muu istutatud taim on
kinnisasja omaniku omandis.

(2) Kui keegi kasutab külvamiseks võõrast seemet või istutamiseks võõraid taimiomal maatükil või oma seemet
või taimi võõral maatükil, kohaldatakse §-des 138 ja139 sätestatut.

§ 136. Kinnisomandi ulatus ehitisele

(1) Kinnisomand ulatub maatükiga püsivalt ühendatud ehitisele.

(2) Püsivaks ühendamiseks loetakse sissemüürimist, sissekaevamist või muudkestvat ja kindlat ühendamist
maatüki pinnal või selle all.

§ 137. Ehitis võõral maatükil

(1) Maatükiga püsivalt ühendatud ehitis on teise isiku omandis ainult siis, kuisee on ehitatud hoonestusõiguse
alusel. Hoonestusõiguse lõppemisel maatükile jäänudehitis läheb maatüki omaniku omandisse.

(2) Ehitis, mis on ehitatud võõrale maatükile seda maatükiga püsivaltühendamata, on maatüki omandist eraldi
omandis.

§ 138. Ehitamine võõrale maatükile või võõrast materjalist

(1) Kui oma maatükile ehitamisel kasutatakse võõrast materjali või võõralemaatükile hoonestusõiguseta
ehitamisel kasutatakse oma materjali, muutub materjalmaatüki osaks, välja arvatud § 137 2. lõikes sätestatud
juhul.

(2) Kui materjali on kasutatud materjali omaniku nõusolekuta, on materjaliomanikul õigus nõuda materjali
eraldamist ja väljaandmist maatüki omaniku kululniivõrd, kui see on võimalik maatüki omanikule ülemäärast
kahju tekitamata.
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(3) Kui maatükile on ehitatud maatüki omaniku nõusolekuta, on omanikulõigus nõuda materjali eemaldamist
ehitaja kulul.

§ 139. Hüvitus ebaseadusliku ehitamise korral

(1) Kui materjali maatükist ei eraldata (§ 138), on materjali omanikul õigusnõuda maatüki omanikult kasutatud
materjali hüvitamist, arvestades maatüki jaehitise kasutamise tingimusi.

(2) Kui maatüki omanik, kes võõrast materjali kasutas, on olnud pahauskne, onmaterjali omanikul õigus nõuda
selle täielikku hüvitamist.

(3) Kui materjali omanik, kes ehitas võõrale maale, on pahauskne, on tal õigusnõuda hüvitust, mis ei ületa
ehitamise kulusid. Seda õigust ei ole, kui maatükiomanik on esitanud nõude materjali eemaldamiseks (§ 138 lg.
3).

3. jagu
Kinnisomandi kitsendused

1. jaotis
Üldsätted

§ 140. Kitsenduste liigid

Kinnisomandi kitsendused on seadusjärgsed või need seatakse kohtuotsuse võitehinguga.

§ 141. Kitsenduste kehtivus

(1) Seadusjärgne kitsendus kehtib kinnistusraamatusse kandmata. Seadusjärgsekitsenduse muutmine või
lõpetamine kehtib kolmandate isikute suhtes, kui see onkinnistusraamatusse kantud.

(2) Avalik-õiguslikku seadusjärgset kitsendust võib muuta või lõpetada ainultseaduses sätestatud juhtudel.

(3) Kohtuotsuse või tehinguga seatud kitsendus, samuti selle kitsendusemuutmine või lõpetamine kehtib
kolmandate isikute suhtes, kui see onkinnistusraamatusse kantud.

§ 142. Võõral maatükil viibimine

(1) Eraõigusliku isiku omandis oleval kinnisasjal, mis on omaniku poolt piiratudvõi tähistatud, ei või teised
isikud omaniku loata viibida, kui seaduses ei olesätestatud teisiti.

(2) Eraõigusliku isiku omandis oleval kinnisasjal, mis ei ole piiratud egatähistatud, ei või teised isikud omaniku
loata viibida päikeseloojangustpäikesetõusuni.

2. jaotis
Naabrusõigused

§ 143. Kahjulikud mõjutused

(1) Kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma,soojuse, müra, põrutuste
ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutustelevimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta
oluliselt tema kinnisasja kasutamist egaole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik
suunaminenaaberkinnisasjale on keelatud.

(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud mõjutused kahjustavadoluliselt kinnisasja kasutamist, kuid
mõjutuste kõrvaldamise kulud on suuremadtekkivast kahjust, on mõjutatava kinnisasja omanikul õigus nõuda
mõjutusepõhjustanud kinnisasja omanikult hüvitust.

§ 144. Keelatud rajatis ja seadeldis

(1) Kinnisasja omanikul on õigus nõuda, et naaberkinnisasjale ei püstitataks võiseal ei säilitataks rajatist või
seadeldist, mille suhtes on alust eeldada, et see tekitabkeelatud mõjutuse tema kinnisasjale.

(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud rajatis või seadeldis onpüstitatud kooskõlas seadusega, on
õigus nõuda rajatise või seadeldise eemaldamistainult pärast keelatud mõjutuse tegelikku toimumist.

§ 145. Varisemisohtlik ehitis

(1) Ehitist tuleb hoida sellises korras, et selle varisemisel või osade eraldumiseloleks välistatud naaberkinnisasja
kahjustamine.
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(2) Omanik, kelle kinnisasja ohustavad käesoleva paragrahvi 1. lõikesnimetatud asjaolud, võib nõuda kahjuliku
toime eest vastutavalt isikult ohukõrvaldamist. Kui kahjuliku toime eest vastutav isik ei ole teada, võib ta nõuda
ohukõrvaldamist valdajalt.

§ 146. Keelatud süvendamine

(1) Maatükki ei või süvendada selliselt, et naaberkinnisasi kaotaks vajalikumaapõuetoe või et muul viisil
kahjustataks seal asuvaid ehitisi.

(2) Süvendamine on lubatud, kui süvendaja paigaldab muu toe või võtabtarvitusele ohtu või kahju ärahoidvad
abinõud.

§ 147. Naaberkinnisasja kasutamine

Kui ehitada või ehitist parandada saab ainult nii, et naaberkinnisasjale või sellekohale tuleb ehitada tellingud
või et üle selle kinnisasja tuleb vedada või selleleasetada ehitusmaterjali või kinnisasjast üle käia või sõita, peab
naaberkinnisasjaomanik seda lubama, kui see on hädavajalik, tingimusel, et temale tagatakse kahjuhüvitamine.

§ 148. Ehitis üle naaberkinnisasja piiri

(1) Ehitis, mis ulatub ühelt naaberkinnisasjalt teise naaberkinnisasja kohale, onselle kinnisasja osa, mille piirist
see väljub, kui vastav asjaõigus onkinnistusraamatusse kantud.

(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ehitis on püstitatudasjaõiguseta, kuid heauskselt, peab
naaberkinnisasja omanik seda lubama. Sel juhulon tal õigus nõuda ehitajalt tema kinnisasja piiridesse ulatuva
ehitise osa alla jäävamaatüki omandamist või perioodilist hüvitust.

(3) Naaberkinnisasja omanik võib nõuda ehitajalt oma kinnisasja piiridesseulatuva ehitise osa kõrvaldamist,
kui ehitaja on pahauskne või kui kinnisasja omanikenne ehitamise algust või hiljemalt ajal, mil selle osa
kõrvaldamine ei olnud seotudülemääraste kulutustega, sellele vastu vaidles.

(4) Hüvituse saamise nõue on eelistatud kõigile teistele nõuetele, mis lasuvadkinnisasjal, mille piiridest
ehitis väljub. Kokkulepe hüvituse suuruse või hüvitusestloobumise kohta kehtib, kui see on kantud
kinnistusraamatusse.

(5) Lisaks käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatule kohaldatakse hüvitusele kareaalkoormatiste sätteid.

§ 149. Üle piiri ulatuvad juured, oksad ja viljad

(1) Kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalttema kinnisasjale ulatuvad puude
ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui needkahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele
vaatamata selleksvajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

(2) Kui kinnisasja omanik lubab alles jätta tema kinnisasjale ulatuvaid oksi, ontal õigus nende okste viljadele
tema kinnisasja piirides oleva oksa ulatuses.

(3) Kinnisasja omanikul on õigus viljadele, mis on kukkunud tema kinnisasjalenaaberkinnisasjalt kasvavalt
puult või põõsalt.

(4) Kinnisasja piiril kasvava puu vili, samuti puu maharaiumisel võimahalangemisel ka puu ise kuulub
naabritele võrdsetes osades.

§ 150. Piiril kasvavad puud ja põõsad

Piiril kasvavad puud ja põõsad on naabrite kaasomandis.

§ 151. Piirirajatis

(1) Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra võimuu sellise asjaga, on see
naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutamine ei tohi ollavastuolus asja otstarbega ega tekitada
kahju naabrile.

(3) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutavad mõlemadnaabrid, kannavad nad
korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabrihuvides, ei või seda asja tema nõusolekuta kõrvaldada
ega muuta.
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§ 152. Ühine sein

(1) Kahe kinnisasja piiril asuv ehitisi eraldav sein või selle osa on naabritekaasomand.

(2) Kui ehitis külgneb teise kinnisasjaga, on kinnisasja omanikul õigus teha seinvõi selle osa ühiseks, tasudes
seina omanikule poole või osa seina väärtusest ningpoole seinaaluse maatüki väärtusest.

(3) Ühise seina remondikulud kannavad omanikud vastavalt nende osasuurusele.

(4) Ühisesse seina ei tohi teha ühtegi ava naabri nõusolekuta. Nõusolek peabolema kantud kinnistusraamatusse.

§ 153. Piiril olev sein

Maatüki piiril või sellest kahe meetri kaugusel asuvasse seina võib teha aknaid,kui seda õigust ei ole kitsendatud
seadusega või kinnistusraamatu kandega.

§ 154. Katuselt voolav vesi

Omanik peab tagama, et tema ehitise katuselt ei voolaks vesi teise isikukinnisasjale, kui ei ole kokku lepitud
teisiti. Vee juhtimine katuselt avalikule teeleon lubatud.

3. jaotis
Teed ja liinid

§ 155. Avalik tee

(1) Omanik, kelle kinnisasja läbib avalik tee, ei või takistada ega lõpetada selletee kasutamist ka siis, kui tee ei
ole kantud kinnistusraamatusse avaliku teena.

(2) Kinnisasja omanik peab avaliku tee äärses ribas järgima seadusjärgseidkitsendusi.

(3) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks seaduses sätestatud korras.

§ 156. Ajutine tee

(1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt võikinnisasja eraldi seisvalt osalt,
on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja.Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse
kokkuleppel. Kuikokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus.Juurdepääsu
määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.

(2) Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänudosa kaotab ühenduse avaliku
teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus senitoimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada
oma kinnisasja kaudukäesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tingimustel.

(3) Kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu nõuda, kui senine ühendusavaliku teega või kinnisasja osade
vahel on katkenud tema tahtel.

§ 157. Jalg- ja talitee

(1) Kinnisasja omanik peab lubama jalg- ja talitee kasutamist üle oma kinnisasjakohalike tavade kohaselt, kui
teise tee kasutamine on seotud ülemääraste kulutustega.Tee määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja
omaniku huve.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatut ei kohaldata, kui jalg- või taliteekasutamine tekitab kinnisasja
omanikule olulist kahju.

§ 158. Liinid

(1) Omanik peab lubama oma kinnisasjast läbi viia elektri-, gaasi-, side- ja muidliine maapinnal, maapõues ja
õhuruumis, kui liini rajamine ei ole võimalik sedakinnisasja kasutamata või ülemääraste kulutusteta.

(2) Teisele isikule kuuluval kinnisasjal asuvad liinirajatised ei ole kinnisasjaolulised osad.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatut ei kohaldata, kui liinirajatised eivõimalda kinnisasja otstarbekohast
kasutamist.

(4) Liini ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb eelnevalt täielikulthüvitada.

(5) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud rajatiste ehitamiseks jakasutamiseks võib seaduses sätestatud
juhtudel kohaldada sundvõõrandamist võimuud erikorda.

4. jaotis
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Veed

§ 159. Avalikud veekogud

(1) Avalik-õigusliku isiku omandis olev veekogu on avalik. Riigi kuiavalik-õigusliku isiku omandis on
territoriaalmeri, sisemeri ja teised piiriveekogud,samuti muud seaduses nimetatud veekogud.

(2) Avalikku veekogu võib kasutada igaüks. Avaliku veekogu kasutamist võibseaduses või muu õigusaktiga
piirata.

(3) Seaduses sätestatud juhtudel võib eraõigusliku isiku omandis oleva veekogumäärata avalikuks kasutamiseks
(avalikult kasutatav veekogu). Sel juhul on veekoguomanikul õigus seaduses sätestatud korras nõuda hüvitust.

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatud kitsendus kehtib, kui see onkinnistusraamatusse kantud.

§ 160. Kaldaomaniku õiguste kitsendamine

(1) Kaldaomanik ei või talle kuuluva veekogu osa kasutamisel halvendada teisekinnisasja seisundit ega
kitsendada selle kasutamise võimalusi.

(2) Kaldaomanik ei või avalikus veekogus ja avalikult kasutatavas veekogusehitada sildu või muid rajatisi, mis
võiksid takistada veesõidukite liiklemist.

§ 161. Kallasrada

(1) Veekogu kaldaomanik peab jätma veekogu äärde kaldariba kallasrajanakasutamiseks.

(2) Kallasrada võib igaüks kasutada veekogu ääres liikumiseks ja viibimiseks,kalastamiseks ning veesõidukite
randumiseks. §-s 142 sätestatud kitsendusedkallasraja suhtes ei kehti.

(3) Kallasraja kasutaja on kohustatud hüvitama kahju, mida ta tekitabkaldaomanikule.

(4) Eraveekogu kalda kasutamist võib kitsendada seaduses sätestatud juhtudelja korras.

(5) Ühe kinnisasja piires oleval eraveekogul ei ole kallasrada, kui see veekoguei ole määratud avalikuks
kasutamiseks.

§ 162. Kalapüük

(1) Avalikust veekogust ja avalikult kasutatavast veekogust võib igaüks kalapüüda, kui seadusest ei tulene teisiti.

(2) Mitme kinnisasja piires asuvast eravooluveekogust (jõgi, oja) võivad teisedisikud kala püüda, kui nad ei
tekita sellega kinnisasja omanikule olulist kahju.

(3) Muust eraveekogust võivad teised isikud kala püüda ainult veekogu omanikuloal.

(4) Kalapüügi ja kalakasvatuse kord ning sellega seonduvad täiendavadkitsendused sätestatakse seaduses.

§ 163. Valguv vesi

(1) Kinnisasja omanikul ei ole õigust takistada kõrgemal asuvalt maatükilt omamaatükile looduslikul teel
vihma-, lume-, allika-, põhja- või muu loodusliku veevoolamist või imbumist.

(2) Loodusliku vee rikkumine või selle loomuliku voolu või imbumise muutminenaabri kahjuks on keelatud.
Madalamale maatükile vajalikku looduslikku vett võibkinni pidada ainult niivõrd, kui see on kõrgemale
maatükile hädavajalik.

(3) Maa kuivendamiseks on madalama maatüki omanik kohustatud hüvitusetalaskma juhtida oma maatükile
looduslikku vett, kui see varem loomulikul viisil sinnavoolas või imbus. Kui selline vee juhtimine tekitab
talle kahju, võib ta nõuda, etkõrgema maatüki omanik omal kulul pikendaks kunstlikku veejuhet läbi
madalamamaatüki.

§ 164. Veejuhe

(1) Kinnisasja omanikul on õigus ehitada läbi võõra maa veejuhe oma maatükikuivendamiseks, niisutamiseks,
üleujutamiseks, veega varustamiseks,kanalisatsioonivee ärajuhtimiseks, veejõu kasutamiseks ning muuks
seadusega lubatudotstarbeks, sõltumata võõra maatüki omaniku nõusolekust.
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(2) Veejuhtme ehitamisel tuleb arvestada võõra maatüki omaniku huve.

(3) Veejuhtme ehitamise ja kasutamise eest tuleb omanikule, kelle maatükkiveejuhe läbib, maksta eelnevat
hüvitust.

§ 165. Veeühistu

(1) Veemajanduslikuks ja veekaitseliseks tegevuseks, samuti vee kasutamiseksvõib asutada veeühistu, mille
liikmeks olemine on sellega seotud maatüki omanikulekohustuslik.

(2) Veeühistu asutamise ja tegevuse kord sätestatakse seaduses.

5. jaotis
Mets

§ 166. Metsa ja loodusliku taimestiku kasutamine

Kinnisasja omanikul on õigus kasutada maatükil kasvavat metsa ja muudlooduslikku taimestikku, arvestades
seaduses sätestatud kitsendusi.

§ 167. Võõra metsa kasutamine

(1) Avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas (avalik mets) on igaühel õigusviibida ning marju, seeni ja
muid metsasaadusi korjata, kui seaduses ei ole sätestatudteisiti.

(2) Omaniku poolt piiratud või tähistatud erametsas on teistel isikutel lubatudmarju, seeni ja muid metsasaadusi
korjata metsaomaniku loal.

(3) Piiramata või tähistamata erametsas on teistel isikutel õigus marju, seeni jamuid metsasaadusi korjata, kui
nad sellega ei tekita omanikule ülemäärast kahju.

§ 168. Jahipidamine

(1) Avalik-õiguslikule isikule kuuluval maatükil võib jahti pidada seadusessätestatud korras.

(2) Eraõiguslikule isikule kuuluval kinnisasjal võib omanik jahti pidada,arvestades seaduses sätestatud
kitsendusi. Teised isikud võivad jahti pidada kinnisasjaomaniku loal seaduses sätestatud korras.

6. jaotis
Muud kitsendused

§ 169. Muud kinnisomandi kitsendused

Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel,kultuurimälestiste ja
keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteksvõib seadusega kehtestada täiendavaid
kinnisomandi kitsendusi.

§ 170. Riigi ja kohaliku omavalitsuse ostueesõigus

Seaduses võib sätestada, et:
1) kaitstava loodusobjekti piires on riigil kinnisasja ostu eesõigus;
2) omavalitsusüksuse piires on kohalikul omavalitsusel kinnisasja ostueesõigus.

§ 171. Sundvõõrandamine

(1) Vabariigi Valitsus või kohalik omavalitsus võib omaniku nõusolekutaüldistes huvides seaduses sätestatud
juhtudel ja korras võõrandada kinnisasja õiglaseja kohese hüvituse eest.

(2) Seaduses võib lisaks käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatule samadeltingimustel kooskõlas põhiseadusega
sätestada muid sundvõõrandamise aluseid.

4. OSA
SERVITUUDID

1. peatükk
REAALSERVITUUDID

1. jagu
Mõiste, tekkimine, lõppemine

§ 172. Reaalservituudi mõiste

Leht 24 / 49 Asjaõigusseadus



(1) Reaalservituut koormab teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuksselliselt, et valitseva kinnisasja
igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasjateatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne
omanik on kohustatud omaomandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma.

(2) Reaalservituut ei või teeniva kinnisasja omanikku kohustada mingitekstegudeks, välja arvatud teod, mis on
reaalservituudi teostamisel abistava tähendusega.

§ 173. Reaalservituudi tekkimine

(1) Reaalservituut tekib kinnistusraamatusse kandmisega.

(2) Reaalservituudi omandamisele kohaldatakse kinnisasja omandamise sätteid,kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti.

(3) Kinnisasja kasuks reaalservituuti seada või sellega kinnisasja koormata võibainult omanik. Omaniku
nõusolekuta võib reaalservituuti seada üksnes seadusessätestatud juhtudel.

(4) Reaalservituudiga juba koormatud kinnisasja võib uue reaalservituudigakoormata ainult siis, kui see ei
kahjusta varem seatud servituuti. Hoonestusõiguse võikasutusvaldusega koormatud kinnisasja võib omanik
reaalservituudiga koormataainult hoonestaja või kasutusvaldaja nõusolekul.

(5) Reaalservituut ei teki igamisega.

§ 174. Reaalservituudi lõppemine

(1) Reaalservituut lõpeb kande kustutamisega kinnistusraamatust.

(2) Kui reaalservituudi ja teeniva kinnisasja omanikuks saab üks ja sama isik,kustutatakse reaalservituut
kinnistusraamatust selle isiku avalduse alusel. Kandekustutamiseni jääb reaalservituut asjaõigusena püsima.

§ 175. Reaalservituudi lõpetamine kokkuleppel

Servituudi võib kinnistusraamatust kustutada valitseva kinnisasja ja teenivakinnisasja omanike kokkuleppel
servituudi väljaostmisega.

§ 176. Reaalservituudi lõpetamine valitseva kinnisasja omaniku nõudel

(1) Kui reaalservituudi lõpetamise kokkulepet ei saavutata, on valitsevakinnisasja omanikul õigus nõuda
reaalservituudi kustutamist kinnistusraamatust,hüvitades teeniva kinnisasja omanikule servituudi lõpetamise
tõttu tekkiva kahju.

(2) Valitseva kinnisasja omanik peab teeniva kinnisasja omanikule teatamatähtajatu reaalservituudi lõpetamisest
või tähtajalise reaalservituudi ennetähtaegsestlõpetamisest kuus kuud ette.

§ 177. Reaalservituudi lõpetamine teeniva kinnisasja omaniku nõudel

(1) Kui reaalservituudist saadav kasu on teeniva kinnisasja koormatisegavõrreldes väike, on teeniva kinnisasja
omanikul õigus nõuda reaalservituudikustutamist kinnistusraamatust, hüvitades valitseva kinnisasja omanikule
servituudilõpetamise tõttu tekkiva kahju.

(2) Kui valitseva kinnisasja omanik on reaalservituudi vastu kaotanud huvi, onteeniva kinnisasja omanikul õigus
nõuda reaalservituudi kustutamistkinnistusraamatust. Huvi kaotamist eeldatakse, kui valitseva kinnisasja omanik
ei ole10 aasta jooksul reaalservituuti kasutanud või kui ta on sama aja jooksul lubanudteeniva kinnisasja sellist
kasutamist, mis on vastuolus reaalservituudiga.

2. jagu
Sisu

§ 178. Reaalservituudi teostamise viis

(1) Reaalservituut annab õiguse teha üksnes neid tegusid, mis servituudi sisusttulenevalt on valitseva kinnisasja
huvides vajalikud.

(2) Reaalservituuti tuleb teostada viisil, mis on teenivale kinnisasjale kõigevähem koormav.

(3) Valitseva kinnisasja vajaduste suurenemine ei suurenda iseenesest teenivalkinnisasjal lasuvat koormatist.

§ 179. Reaalservituudi teostamine ehitise või seadeldise abil
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(1) Kui reaalservituuti teostatakse teenival kinnisasjal mingi ehitise võiseadeldise abil, on valitseva kinnisasja
omanik kohustatud selle rajama ja korrashoidma, kui seaduses või servituudi seadmise tehinguga ei ole
sätestatud teisiti.

(2) Kui ehitis või seadeldis on käiku antud ka teeniva kinnisasja huvides,kannavad valitseva ja teeniva kinnisasja
omanikud ehitamise ja korrashoiu kuludvastavuses saadava kasuga.

(3) Kui ehitise või seadeldise korrashoiu kohustus seaduse või kinnistusraamatukande kohaselt lasub teeniva
kinnisasja omanikul, kohaldatakse vastavaidreaalkoormatise sätteid.

(4) Valitseva kinnisasja omanikul on õigus servituudi kasutamiseks vajalikeehitus- ja korrastustööde tegemiseks
kasutada teenivat kinnisasja.

§ 180. Reaalservituudi teostamise viisi muutmine

(1) Teeniva kinnisasja omanikul on õigus nõuda enda kulul reaalservituuditeostamise viisi muutmist, kui
reaalservituudi senist majanduslikku otstarvet võibsaavutada ka teostamise viisi muutmise korral ja kui
senine teostamise viis on teenivakinnisasja omaniku huvidele uue viisiga võrreldes tunduvalt kahjulikum.
Servituuditeostamise viisi muutmisega seotud kulud peab teeniva kinnisasja omanik ettetasuma.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatu kehtib ka kinnistusraamatussekantud teostamise viisi korral.

§ 181. Reaalservituudi teostamise koha muutmine

(1) Kui reaalservituudi teostamine piirdub teeniva kinnisasja ühe osakasutamisega ja mõni teine osa on
selleks niisama sobiv ning reaalservituuditeostamine senisel osal on teeniva kinnisasja omanikule mõne teise
osaga võrreldestunduvalt kahjulikum, on tal õigus nõuda, et reaalservituuti teostataks kinnisasjateisel osal.
Ümberpaigutamisega seotud kulud peab teeniva kinnisasja omanik ettetasuma.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatu kehtib ka siis, kui kinnisasja osa,millel reaalservituuti teostatakse,
on kindlaks määratud kinnistusraamatus.

§ 182. Reaalservituudi jagamatus

(1) Reaalservituut on jagamatu.

(2) Kui valitsev kinnisasi jagatakse, jääb reaalservituut kehtima kõikide osadekasuks.

(3) Kui reaalservituudi teostamine pärast valitseva kinnisasja jagamist piirdubühe osa huviga, on teeniva
kinnisasja omanikul õigus nõuda reaalservituudikustutamist kinnistusraamatust teiste osade suhtes.

(4) Teeniva kinnisasja jagamisel jääb reaalservituut kehtima kõikide osadesuhtes.

(5) Kui reaalservituut pärast teeniva kinnisasja jagamist mõnda selle osa eikoorma või koormata ei saa, on
koormamata osa omanikul õigus nõuda oma osasuhtes reaalservituudi kustutamist kinnistusraamatust.

§ 183. Ühe ja sama järjekoha kasutusõigused

Kui mitu servituuti või servituut ning muu kasutusõigus koormavad kinnisasjakinnistusraamatu ühel ja samal
järjekohal ning neid õigusi ei saa koos kas täielikultvõi osaliselt teostada, võib iga õigustatud isik nõuda õiguste
teostamist viisil, misvastab kõige enam kõigi õigustatud isikute huvidele.

§ 184. Reaalservituudi takistuse kõrvaldamine

Õigustatud isikul on õigus nõuda isikult, kes teda reaalservituudi teostamiseltakistab, takistamise lõpetamist ja
edaspidisest takistamisest hoidumist.

§ 185. Reaalservituudi sisu selgitamine

(1) Kui servituudist tulenevad õigused ja kohustused väljenduvad selgestikinnistusraamatu kandes, tuleb sellest
lähtuda servituudi sisu selgitamisel.

(2) Kande ulatuses tuleb servituudi sisu selgitamisel arvestada servituuditekkimise alust ja seda, mil viisil on
servituuti pikema aja jooksul vaidlustamatult jaheauskselt teostatud.

(3) Servituudi sisu selgitamisel tuleb arvestada sätteid, mis kehtivad seda liikiservituutide suhtes.

3. jagu
Üksikud reaalservituudid

§ 186. Teeservituut
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(1) Jalgteeservituut annab õiguse käia ja sõita jalgrattaga mööda jalgteed läbiteeniva kinnisasja.

(2) Karjateeservituut annab õiguse ajada karja ja käia mööda karjateed läbiteeniva kinnisasja. Õigustatud
isik võib karjaajamise hõlbustamiseks tee äärdeehitada aia või tõkked, kui see on võimalik teeniva kinnisasja
omanikule kahjutekitamata. Karjateeservituut ei anna õigust teenival kinnisasjal loomi karjatada.

(3) Sõiduteeservituut annab õiguse sõita sõidukiga mööda sõiduteed läbi teenivakinnisasja. Sõiduteeservituut
sisaldab jalgteeservituudi.

§ 187. Teeservituudi ulatus

(1) Kui ei ole määratud tee asendit või laiust, on teeniva või valitseva kinnisasjaomanikul õigus nõuda tee asendi
või laiuse määramist, arvestades nii teeniva kui kavalitseva kinnisasja huve ja kohalikke olusid.

(2) Teeservituudi seadmisel võib selle kasutamisele kehtestada kitsendusi.

§ 188. Liiniservituut

Liiniservituut annab õiguse juhtida läbi võõra kinnisasja oma kinnisasjale gaasi-,elektri-, side- ja muid liine.

§ 189. Veejuhtimisservituut

(1) Veejuhtimisservituut annab õiguse:
1) juhtida oma kinnisasjale vett allikast või muust võõrast veekogust või läbivõõra kinnisasja (vee
juurdejuhtimise servituut);
2) juhtida oma kinnisasjalt vett võõrale kinnisasjale või läbi võõra kinnisasja(vee ärajuhtimise servituut).

(2) Kui veejuhtimise viis ei ole määratud, eeldatakse vee juhtimist torustikus.

(3) Kui heitvee ärajuhtimine lahtise veejuhtmega kahjustab võõrast kinnisasja,võib kinnisasja omanik nõuda vee
ärajuhtimist torustiku kaudu.

(4) Kui veejuhtme asendit või mahtu ei ole määratud, määratakse need kindlaks§-s 187 sätestatud korras.

§ 190. Veevõtu- ja karjajootmisservituut

(1) Veevõtuservituut annab õiguse võtta võõrast veekogust vett oma kinnisasjatarbeks ja kasutada veekogu
juurde viivat jalgteed (§ 186 lg. 1).

(2) Karjajootmisservituut annab õiguse joota oma loomi võõrast veekogust jakasutada veekogu juurde viivat
karjateed (§ 186 lg. 2).

§ 191. Karjatamisservituut

(1) Karjatamisservituut annab õiguse karjatada loomi võõral kinnisasjal viisil jaajal, mis vastab kohalikele
oludele ja tavadele.

(2) Karjatamisservituut annab õiguse ajada karja karjatamiskohale (§ 186 lg. 2).

(3) Karjatamisservituut ei võta teeniva kinnisasja omanikult õigust kasutadaservituudiga koormatud maad oma
majapidamise vajadusteks, sealhulgas loomadekarjatamiseks.

§ 192. Toeservituut

(1) Toeservituut annab õiguse toetada oma ehitist või seadeldist naabri ehitiselevõi seadeldisele ja nõuda, et
naaber toeks olevat ehitist või seadeldist korras hoiaks.Korrashoidmine toimub õigustatud isiku kulul, kui
lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Korrashoiukohustusele kohaldatakse reaalkoormatise sätteid.

§ 193. Seinaservituut

Seinaservituut annab õiguse kinnitada või seada talasid, tugesid või muid ehitiseosi naabri seina ning asendada
neid uutega.

§ 194. Üleehitamisservituut
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Üleehitamisservituut annab õiguse ehitada oma ehitisele rõdu, varjualune võimuu selline osa, mis ulatub naabri
kinnisasja kohale.

§ 195. Sademeservituut

Sademeservituut annab õiguse lasta voolata oma ehitise katuselt vihma- võilumevett võõrale kinnisasjale nii
räästast kui ka toru kaudu.

§ 196. Kõrgusservituut

Kõrgusservituut annab õiguse keelata naabril püstitada ehitist üle teatudkõrguse.

§ 197. Valgusservituut

Valgusservituut annab õiguse saada naabri kinnisasja kohalt loomulikku valgustruumile, mille valgustamine
servituudiga on tagatud.

§ 198. Väljavaateservituut

Väljavaateservituut annab õiguse keelata naaberkinnisasjal kõike, mis takistabvõi oluliselt piirab servituudiga
tagatud väljavaadet.

§ 199. Kaitsevööndiservituut

Kaitsevööndiservituut annab õiguse rajada võõrale kinnisasjale kaitsevöönd võipiirata teeniva kinnisasja mõne
osa kasutamist valitseval kinnisasjal asuvateloodusobjektide kaitseks.

§ 200. Muud reaalservituudid

Lisaks käesolevas seaduses sätestatud reaalservituutidele võib seada muidreaalservituute, mis vastavad
reaalservituudi mõistele ja sisule.

2. peatükk
ISIKLIKUD SERVITUUDID

1. jagu
Kasutusvaldus

1. jaotis
Mõiste, tekkimine, lõppemine

§ 201. Kasutusvalduse mõiste

(1) Kasutusvaldus koormab asja selliselt, et isik, kelle kasuks kasutusvaldus onseatud, on õigustatud kasutama
asja ja omandama selle vilju.

(2) Kasutusvalduse esemeks võivad olla vallas- ja kinnisasjad ning üleantavadõigused.

(3) Kasutusvaldust võib piirata mõne kasutusviisi välistamisega.

(4) Kasutusvalduse tekkimise aluseks on seadus või tehing.

§ 202. Kasutusvalduse tekkimine vallasasjale

(1) Kasutusvaldus vallasasjale tekib asja üleandmisega omanikult kasutusvaldusesaajale ja kasutusvalduse
kokkuleppe sõlmimisega.

(2) Asja üleandmisele ja kokkuleppele kohaldatakse üleandmise teelvallasomandi tekkimise suhtes kehtivaid
sätteid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 203. Kasutusvalduse tekkimine kinnisasjale

(1) Kasutusvaldus kinnisasjale tekib kinnistusraamatusse kandmisega.

(2) Kasutusvalduse omandamisel kinnisasjale kohaldatakse kinnisasjaomandamise kohta käivaid sätteid, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 204. Kasutusvalduse tekkimine õigusele

Kasutusvaldus õigusele tekib vastava õiguse üleandmise kohta käivate sätetealusel.

§ 205. Vallasasja kasutusvalduse lõppemine
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Vallasasja kasutusvaldus lõpeb, kui:
1) kasutusvaldaja avaldab asja omanikule soovi kasutusvaldusest loobuda;
2) kasutusvaldaja saab selle asja omanikuks.

§ 206. Kinnisasja kasutusvalduse lõppemine

(1) Kinnisasja kasutusvaldus lõpeb kande kustutamisega kinnistusraamatust.

(2) Kui kinnisasja kasutusvaldaja saab selle asja omanikuks, kohaldatakse § 1742. lõike sätteid.

§ 207. Kasutusvalduse lõppemine asja hävimisega

(1) Kasutusvaldus lõpeb asja hävimisega.

(2) Asja omanik ei ole kohustatud kasutusvalduses olnud hävinud asja taastama,kuid ta ei või keelata
kasutusvaldajal seda teha. Asja taastamisega kasutusvaldustaastub.

(3) Kui kasutusvalduses olnud sundvõõrandatud asja asemele antakse uus asi,kestab kasutusvaldus sellele edasi.

§ 208. Kasutusvalduses oleva õiguse lõpetamine või muutmine

Kasutusvalduses olevat õigust võib tehinguga lõpetada või muuta ainultkasutusvaldaja nõusolekul.

§ 209. Õiguse kasutusvalduse lõppemine

Õiguse kasutusvaldus lõpeb §-s 205 sätestatud korras.

§ 210. Kasutusvalduse lõppemine kasutusvaldaja surmaga

(1) Kasutusvaldus lõpeb kasutusvaldaja surmaga, kui seaduses ei ole sätestatudteisiti.

(2) Kui seaduse või tehinguga on määratud kasutusvaldus ka kasutusvaldajapärijale, tekib see pärija suhtes
uuesti.

§ 211. Kasutusvalduse lõppemine juriidilise isiku suhtes

(1) Kasutusvaldus lõpeb kasutusvaldajast juriidilise isiku likvideerimisega.

(2) Juriidilise isiku kasutusvaldus lõpeb igal juhul 100 aasta möödumiselkasutusvalduse tekkimisest.

§ 212. Kasutusvalduse lõpetamine

(1) Kasutusvalduse võib lõpetada kasutusvaldaja ja omaniku kokkuleppel.

(2) Omanik võib nõuda kasutusvalduse lõpetamist, kui:
1) kasutusvaldus on kaotanud kasutusvaldaja jaoks igasuguse tähtsuse;
2) tema kahju on oluliselt suurem kasutusvaldaja kasust;
3) kasutusvaldaja ei anna omanikule tagatist (§ 224).

(3) Käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes nimetatud juhtudel kohaldataksevastavaid reaalservituudi lõpetamise
sätteid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2. jaotis
Sisu

§ 213. Kasutusvalduse sisu kindlaksmääramine

Kasutusvaldusest tulenevad õigused ja kohustused määratakse kindlakskasutusvalduse tekkimise aluseks oleva
seaduse või tehinguga.

§ 214. Kasutusvaldaja õigused

(1) Kasutusvaldajal on õigus asja vallata ja kasutada.

(2) Kasutusvaldaja ei või omaniku nõusolekuta asja rendile anda.

(3) Kasutusvaldajal on õigus asja viljale.
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(4) Kasutusvaldajale kuulub loodusvili, mis on valminud ja eraldatudkasutusvalduse ajal.

(5) Kasutusvaldajale kuulub õigusvili, mis tekkis kasutusvalduse ajal, sõltumataselle sissenõudmise ajast.

(6) Kasutusvaldaja ei või kasutusvalduse eset koormata servituutide ega muudeasjaõigustega.

§ 215. Kasutusvalduse üleandmise keeld

Kasutusvaldus ei ole üleantav. Kasutusvaldusest tulenevaid õigusi ja kohustusivõib teostada teine isik, kui
kasutusvalduse tekkimise aluseks oleva seaduse võitehinguga ei ole sätestatud teisiti.

§ 216. Kasutusvalduse eseme tagastamine

Kasutusvalduse lõppemisel on kasutusvaldaja või tema õigusjärglane kohustatudkasutusvalduse eseme
omanikule tagastama § 218 1. lõikes sätestatud seisukorras.

§ 217. Kasutusvalduses oleva kinnisasja jagamine

Kasutusvalduses oleva kinnisasja jagamisel kohaldatakse teeniva kinnisasjajagamise kohta käivaid
reaalservituudi sätteid (§ 182 lg. 4 ja 5).

§ 218. Asja säilitamine ja kasutamine

(1) Kasutusvaldaja on kohustatud säilitama asja senise majandusliku otstarbening kasutama seda korrapäraselt ja
heaperemehelikult. Ta ei või asja oluliselt muutaega ümber kujundada.

(2) Kasutusvaldaja õigused kasutusvalduses oleva asja kasutamise suhtes ei saaolla suuremad kui omaniku enda
õigused.

(3) Kasutusvaldaja võib seadusega sätestatud korras kasutada maavarasid, samutimetsa kinnisasja korrapäraseks
majandamiseks vajalikul määral.

§ 219. Asja korrashoid

(1) Kasutusvaldaja on kohustatud kasutusvalduses olevat asja omal kulul korrashoidma ja asja tavaliseks
korrashoiuks vajalikke parandusi ning uuendusi tegema.

(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud korrashoiu kulud ületavadasjast saadava tulu, on
kasutusvaldajal õigus nõuda omanikult tulu ületavate kulutustetasumist.

(3) Kasutusvaldaja ei vastuta asja muutumise ja väärtuse vähenemise eest, miskaasneb kasutusvalduse
korrapärase teostamisega.

§ 220. Kasutusvaldaja teatamiskohustus

(1) Kui kasutusvalduses olev asi hävib või seda rikutakse või selle alalhoiuks onvaja teha parandusi või
uuendusi, mis ületavad tavalise korrashoiu, on kasutusvaldajakohustatud sellest omanikule viivitamatult
teatama.

(2) Kui kolmas isik teatab oma õigusest kasutusvalduses olevale asjale, onkasutusvaldaja kohustatud sellest
omanikule teatama.

§ 221. Kinnisasja päraldiste käsutamine

(1) Kui kasutusvalduses on kinnisasi koos päraldistega, on kasutusvaldajal õiguskäsutada päraldisi korrapärase
majandamise piires.

(2) Kasutusvaldaja on kohustatud kinnisasja korrapärasest majandamisesttingitud päraldiste vähenemise või
eraldamise korral asendama need asjad uutega.

§ 222. Äratarvitatav ja asendatav asi

(1) Äratarvitatav asi läheb kasutusvaldaja omandisse, kui kasutusvaldusetekkimise aluseks oleva seaduse või
tehinguga ei ole kindlaks määratud teisiti.Kasutusvalduse lõppemisel on kasutusvaldaja kohustatud tasuma
äratarvitatud asjaväärtuse rahas või asendama asja samade liigitunnuste ja sama kvaliteediga asjaga.

(2) Asendatavat asja võib kasutusvaldaja käsutada, kui kasutusvalduse tekkimisealuseks oleva seaduse või
tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Kasutusvaldaja onkohustatud selle asja asendama samade liigitunnuste ja sama
kvaliteediga asjaga.

§ 223. Kasutusvaldaja maksekohustus ja koormatised
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(1) Kasutusvalduse esemel lasuvad maksud ja võlaintressid tasub ningkoormatised, majandamis- ja muud kulud
kannab kasutusvaldaja vastavalt omaõiguste kestusele.

(2) Kui maksud, koormatised või kulutused on sisse nõutud omanikult, onkasutusvaldaja kohustatud talle need
samas ulatuses hüvitama.

§ 224. Omaniku õigus nõuda tagatist

Asja omanikul on õigus nõuda kasutusvaldajalt tagatist, kui kasutusvaldajategevusest ilmneb omaniku õiguste
olulise rikkumise oht.

2. jagu
Isiklik kasutusõigus

§ 225. Isikliku kasutusõiguse mõiste

Isiklik kasutusõigus koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see onseatud, on õigustatud
kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtesteatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele
reaalservituudile.

§ 226. Isikliku kasutusõiguse üleandmise keeld

Isiklik kasutusõigus ei ole üleantav. Isiklikust kasutusõigusest tulenevaid õigusivõib teostada teine isik ainult
siis, kui see on lubatud kasutusõiguse tekkimise alusega.

§ 227. Isiklik kasutusõigus elamule

(1) Isiklik kasutusõigus elamule koormab kinnisasja selliselt, et isikul, kellekasuks see on seatud, on õigus
kasutada elamiseks kinnisasjal asuvat elamut või selleosa.

(2) Isik, kellel on käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud õigus, võib elamussemajutada oma
perekonnaliikmeid, samuti isikuid, keda on vaja tema eesthoolitsemiseks.

(3) Kui kasutusõigus on antud mitmele isikule ühiselt, kestab kasutusõigus seni,kuni on elus kas või üks neist
isikuist, kui kasutusõiguse tekkimise alusega ei olesätestatud teisiti.

(4) Kui kasutusõigus on antud elamu osale, võib õigustatud isik kasutada kaelanikele ühiseks kasutamiseks
määratud ruume, sisustust ja seadmeid.

§ 228. Reaalservituudi ja kasutusvalduse sätete kohaldamine

Lisaks §-des 225–227 sätestatule kohaldatakse isiklikule kasutusõiguselereaalservituudi vastavaid sätteid. Kui
isiklik kasutusõigus on seotud valdamisega,kohaldatakse kasutusvalduse vastavaid sätteid.

5. OSA
REAALKOORMATISED

1. peatükk
MÕISTE, TEKKIMINE, LÕPPEMINE

§ 229. Reaalkoormatise mõiste

(1) Kinnisasja võib koormata selliselt, et kinnisasja igakordne omanik peabtasuma isikule, kelle kasuks
reaalkoormatis on seatud, perioodilisi makseid rahas võinatuuras või tegema teatud tegusid.

(2) Reaalkoormatist võib seada teatud isiku, riigi, kohaliku omavalitsuse võiteise kinnisasja igakordse omaniku
kasuks.

(3) Kinnisasja mõtteline osa võib olla reaalkoormatise esemeks ainult siis, kuisee on kaasomaniku osa.

§ 230. Reaalkoormatise liigid

(1) Reaalkoormatis on avalik-õiguslik, kui see on seatud seaduse alusel riigi,kohaliku omavalitsuse või muu
avalik-õigusliku isiku kasuks.

(2) Reaalkoormatis on eraõiguslik, kui see on seatud eraõigusliku isiku või teisekinnisasja igakordse omaniku
kasuks.
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§ 231. Reaalkoormatise tekkimine

(1) Eraõiguslik reaalkoormatis tekib kinnistusraamatusse kandmisega. Kandestuleb võimaluse korral määrata
reaalkoormatise rahaline väärtus.

(2) Reaalkoormatise omandamisele kohaldatakse kinnisasja omandamise kohtakäivaid sätteid, kui seaduses ei
ole sätestatud teisiti.

(3) Avalik-õiguslik reaalkoormatis ei vaja tekkimiseks kinnistusraamatussekandmist, kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti.

(4) Kui seaduse kohaselt on avalik-õiguslikul isikul õigus nõuda reaalkoormatist,tekib see koormatis
kinnistusraamatusse kandmisega.

§ 232. Reaalkoormatise lõppemine

Reaalkoormatis lõpeb kande kustutamisega kinnistusraamatust.

§ 233. Reaalkoormatise lõpetamine õigustatud isiku nõudel

Õigustatud isik võib nõuda reaalkoormatise lõpetamist ja selle väljaostmistkohustatud isiku poolt, kui:
1) koormatud kinnisasi jagatakse ning sellega kahjustatakse tunduvaltõigustatud isiku õigusi või
2) kohustatud isik vähendab tunduvalt koormatud kinnisasja väärtust egaanna tagatist reaalkoormatisest
tulenevate kohustuste täitmiseks või
3) kohustatud isik on jätnud reaalkoormatisest tulenevad kohustused järjestkolme aasta jooksul täitmata.

§ 234. Reaalkoormatise lõpetamine kohustatud isiku nõudel

(1) Kohustatud isik võib nõuda reaalkoormatise lõpetamist selle väljaostmisegaõigustatud isikult, kui:
1) õigustatud isik ei täida reaalkoormatise tekkimise aluseks olevat lepingutvõi
2) reaalkoormatis on kestnud 30 aastat, olenemata kinnistusraamatu kandesmärgitud pikemast tähtajast või
väljaostu lubamatusest.

(2) Kui reaalkoormatise väljaostu nõutakse käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis2 sätestatud alusel, peab sellest
üks aasta ette teatama.

(3) Väljaostu ei või nõuda, kui reaalkoormatis on seatud teatud füüsilise isikukasuks või on seatud seaduse
alusel või on seotud reaalservituudiga.

§ 235. Väljaostuhind

(1) Reaalkoormatise väljaostuhinna määramisel võetakse alusekskinnistusraamatu kandes märgitud
reaalkoormatise väärtus.

(2) Kui reaalkoormatise väärtus ei ole kinnistusraamatusse kantud või kanne onpuudulik või reaalkoormatisest
tulenevate tegude rahaline väärtus on oluliseltmuutunud, määrab väljaostuhinna kohus, arvestades tegelikke
olusid ning võttesreaalkoormatise kestuseks 30 aastat.

§ 236. Reaalkoormatisest tuleneva kohustuse aegumine

(1) Reaalkoormatis ei teki igamisega ega lõpe aegumisega.

(2) Reaalkoormatisest tulenev iga üksik kohustus aegub hagi aegumise üldisetähtaja jooksul, arvates ajast, mil
see muutus kohustatud isiku isiklikuks võlaks (§ 239lg. 1).

2. peatükk
SISU

§ 237. Reaalkoormatise seotus kinnisasjaga

(1) Reaalkoormatis läheb koos koormatud kinnisasjaga üle igale kinnisasjaomandajale tema nõusolekust
sõltumata.

(2) Kinnisasja igakordse omaniku kasuks seatud reaalkoormatist ei või lahutadasellest kinnisasjast.

(3) Teatud isiku kasuks seatud reaalkoormatist ei või siduda kinnisasjaga.

§ 238. Reaalkoormatise üleantavus

(1) Teatud isiku kasuks seatud reaalkoormatist võib teisele isikule üle anda, kuireaalkoormatis oma olemuselt on
üleantav ega suurene sellega.
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(2) Reaalkoormatis ei ole üleantav, kui üleantav ei ole reaalkoormatisesttulenev üksikkohustus.

§ 239. Vastutus reaalkoormatisest tulenevate kohustuste eest

(1) Reaalkoormatisest tulenevate üksikkohustuste täitmise eest vastutab omanikkoormatud kinnisasjaga. Kolme
aasta möödumisel nõudeõiguse tekkimisest muutubiga üksikkohustus omaniku isiklikuks võlaks.

(2) Eelmise omaniku täitmata kohustused, mis ei ole muutunud tema isiklikuksvõlaks, peab täitma kinnisasja
järgmine omanik.

(3) Kui koormatud kinnisasi jagatakse, kehtib reaalkoormatis üksikosade suhtesedasi ja kohustuste täitmise eest
vastutavad üksikosade omanikud solidaarselt, kui eiole kokku lepitud teisiti.

§ 240. Reaalkoormatise kehtivus valitseva kinnisasja jagamisel

(1) Kui jagatakse kinnisasi, mille igakordse omaniku kasuks reaalkoormatis onseatud (valitsev kinnisasi), kehtib
reaalkoormatis osade kasuks edasi.

(2) Kui reaalkoormatisest tekkivad kohustused on jagatavad, siis jagataksereaalkoormatis käesoleva paragrahvi
1. lõikes nimetatud osade vahel vastavalt nendesuurusele. Kui kohustused ei ole jagatavad, siis on nende osade
omanikud õigustatudnõudma täitmist solidaarselt.

(3) Kinnisasja omanik võib valitseva kinnisasja jagamisel määratareaalkoormatise kehtivaks ainult ühe või
mitme osa suhtes. Määramine tuleb kandakinnistusraamatusse.

(4) Kui valitseva kinnisasja omanik võõrandab ühe osa kinnisasjast, tegematareaalkoormatise jagamise
korraldust, jääb reaalkoormatis kehtima selle kinnisasja osasuhtes, mille omanik endale jätab.

(5) Kui reaalkoormatis on oma olemuse tõttu seotud kinnisasja jagamiseltekkinud ühe osaga, võib kohustatud
isik nõuda reaalkoormatise lõpetamist teisteosade suhtes.

6. OSA
HOONESTUSÕIGUS

1. peatükk
MÕISTE, TEKKIMINE, LÕPPEMINE

§ 241. Hoonestusõiguse mõiste ja ulatus

(1) Kinnisasja võib koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks hoonestusõigus onseatud, on võõrandatav ja
pärandatav tähtajaline õigus omada kinnisasjal sellegapüsivalt ühendatud ehitist.

(2) Hoonestusõigus ulatub lisaks ehitisealusele maale ka kinnisasja osale, mis onvajalik ehitise kasutamiseks.

(3) Hoonestusõiguse ulatus ei või piirduda ehitise ühe osaga nagu korrus.

(4) Hoonestusõigus loetakse kinnisasjaks. Hoonestusõigusele kohaldataksekinnisomandi sätteid, kui seaduses ei
ole sätestatud teisiti.

(5) Ehitis, mis on hoonestusõiguse alusel ehitatud või oli selle seadmisel olemas,on hoonestusõiguse oluline osa.

§ 242. Hoonestusõiguse tekkimine ja lõppemine

Hoonestusõigus tekib kinnistusraamatusse kandmisega ja lõpeb kandekustutamisega kinnistusraamatust.

§ 243. Hoonestusõiguse lõpetamine kinnisasja omaniku nõudel

Kui hoonestusõiguse omanik (hoonestaja) ei ole hoonestusõiguse omandamisealusega ettenähtud tähtaja
jooksul nõutavat ehitist püstitanud või on rikkunud § 2472. lõikest tulenevat kohustust, on koormatud kinnisasja
omanikul õigus nõudahoonestusõiguse lõpetamist.

§ 244. Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel

Hoonestusõigust võib lõpetada enne tähtaega hoonestaja ja kinnisasja omanikukokkuleppel.

§ 245. Hoonestusõiguse lõpetamine selle omandamisel kinnisasjaomaniku poolt

Asjaõigusseadus Leht 33 / 49



(1) Kui hoonestusõiguse ja maatüki omanikuks saab üks ja sama isik,kustutatakse hoonestusõigus
kinnistusraamatust tema avalduse alusel. Kandekustutamiseni jääb hoonestusõigus asjaõigusena püsima.

(2) Hoonestusõiguse võib kustutada kinnistusraamatust pärast seda, kui onkustutatud kõik koormatised ja muud
kohustused, mis olid seatud hoonestusõiguselekolmandate isikute kasuks.

§ 246. Hoonestusõiguse säilimine ehitise hävimisel

Hoonestusõigus ei lõpe ehitise hävimisega.

2. peatükk
HOONESTUSÕIGUSE SISU

§ 247. Hoonestaja õiguste teostamine

(1) Hoonestaja ei või oma õiguste teostamisel rikkuda koormatud kinnisasjaomaniku õigusi.

(2) Hoonestaja peab tagama ehitise säilimise, kui ta ei ole kinnisasja omanikugakokku leppinud teisiti.

§ 248. Hoonestusõiguse kitsendamise keeld

(1) Hoonestusõigust ei või kitsendada selle õiguse olemusega vastuolus olevatetingimustega.

(2) Kinnisasja omanik ei või tugineda kokkuleppele, millega hoonestajakohustub teatavatel tingimustel loobuma
hoonestusõigusest ja lubama selleennetähtaegset kustutamist kinnistusraamatust.

§ 249. Hoonestusõiguse käsutamine

(1) Hoonestajal on õigus hoonestusõigust võõrandada või pärandada võikoormata kinnispandi, servituudi,
reaalkoormatise või ostueesõigusega.

(2) Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik omaniku nõusolek,kui selline tingimus on
kinnistusraamatusse kantud.

(3) Hoonestaja peab hoonestusõiguse müügi kavatsusest teatama maatükiomanikule, kellel on ostueesõigus kahe
kuu jooksul, arvates müügiteate saamisepäevast.

(4) Hoonestusõiguse lõppemisel lõpevad hoonestusõigusele seatud asjaõigused.

§ 250. Hoonestusõiguse järjekoht

Hoonestusõiguse võib kinnistusraamatus seada ainult esimesele järjekohale ningseda järjekohta ei saa hiljem
muuta.

§ 251. Hoonestusõiguse tähtaeg

(1) Hoonestusõigust võib seada ainult kindlaks tähtajaks, kuid mitte vähem kui36 ega rohkem kui 99 aastaks.

(2) Kui tähtaeg on määratud lühem kui 36 aastat, loetakse tähtajaks 36 aastat.Kui tähtaeg on määramata või
pikem kui 99 aastat, loetakse tähtajaks 99 aastat.

(3) Tähtaja saabumisel võivad kinnisasja omanik ja hoonestaja kokkuleppelhoonestusõiguse tähtaega pikendada,
kuid mitte rohkem kui 99 aastaks.Hoonestusõiguse pikendamine tuleb kanda kinnistusraamatusse.

§ 252. Ehitise saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel

(1) Hoonestajal on õigus oma ehitis ühe aasta jooksul enne hoonestusõigusetähtaja saabumist ära vedada, kui
kinnisasja omanik ei ole kasutanud käesolevaparagrahvi 3. lõikes nimetatud õigust. Kui kinnisasja omanik on
esitanud äravedamisenõude hiljemalt neli kuud enne tähtaja lõppu, on hoonestaja kohustatud sedategema.

(2) Ehitis, mis tähtaja lõpuks ei ole ära veetud, muutub kinnisasja oluliseks osaksja läheb kinnisasja omaniku
omandisse. Kui kinnisasja omanik on esitanudäravedamise nõude õigeaegselt, võib ta hoonestajalt nõuda tasu
ehitise äravedamiseeest, kui kinnisasja omanik on selle ära vedanud ühe aasta jooksul pärast tähtajalõppu.

(3) Kinnisasja omanikul on õigus mitte hiljem kui üks aasta enne tähtajasaabumist nõuda ehitise jätmist endale
tasu eest, mis võrdub hoonestajale käesolevaparagrahvi 1. lõikes nimetatud äravedamise õiguse kaotamise tõttu
tekkiva kahjuga.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatu kehtib niivõrd, kuikinnistusraamatu kanne ei määra teisiti.

§ 253. Hüvitus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel

Leht 34 / 49 Asjaõigusseadus



(1) Hoonestusõiguse seadmisel võib selle tähtaja saabumise juhuks ette nähakinnisasja omaniku poolt
hoonestajale hüvituse maksmise kinnisasja omanikulejäetava ehitise eest. Kinnisasja omanik vabaneb hüvituse
maksmisest, kui ta pikendabhoonestusõiguse tähtaega ehitise eeldatava püsimise aja lõpuni.

(2) Kui hoonestaja ei nõustu tähtaja pikendamisega, kaotab ta õiguse hüvitusele.

§ 254. Tasu hoonestusõiguse eest

(1) Hoonestaja maksab kinnisasja omanikule hoonestusõiguse eest tasu, kui eiole kokku lepitud teisiti.

(2) Tasu hoonestusõiguse eest makstakse vastavalt kokkuleppele rahas võimuudes asendatavates asjades,
kusjuures hoonestusõiguse seadmisel tuleb tasu suurusvõi suuruse arvutamise alused kogu hoonestusõiguse
ajaks ette kindlaks määrata.

(3) Hoonestusõiguse eest makstava tasu suuruse muutmist võib nõuda, kui seeon sätestatud hoonestusõiguse
seadmise aluses.

(4) Hoonestusõiguse eest tasu maksmise kohustuse võib kandareaalkoormatisena kinnistusraamatusse.

(5) Kui hoonestaja ei ole maksnud hoonestusõiguse eest tasu kolmel järjestikuselaastal, võib maatüki omanik
nõuda hoonestusõiguse müüki sundenampakkumisel.Enampakkumisest võib osa võtta ka maatüki omanik.

(6) Hoonestusõiguse kaasomanikud vastutavad hoonestusõiguse tasu maksmiseeest solidaarselt.

§ 255. Maksud ja koormatised

Kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub jaavalik-õiguslikud reaalkoormatised
kannab hoonestaja.

7. OSA
OSTUEESÕIGUS

1. peatükk
MÕISTE, TEKKIMINE JA LÕPPEMINE

§ 256. Ostueesõiguse mõiste

(1) Kinnisasja võib koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks ostueesõigus onseatud, on õigus kinnisasja
võõrandamisel asuda omandaja asemele.

(2) Ostueesõiguse võib seada teatud isiku või teise kinnisasja igakordse omanikukasuks.

(3) Kinnisasja mõttelist osa võib ostueesõigusega koormata ainult siis, kui seeon kaasomaniku osa.

§ 257. Ostueesõiguse tekkimine

(1) Ostueesõigus tekib seaduse või tehingu alusel.

(2) Tehingu alusel tekib ostueesõigus kinnistusraamatusse kandmisega.

(3) Tehingu alusel ostueesõiguse omandamisel kohaldatakse kinnisomandikohta käivaid sätteid, kui seaduses ei
ole sätestatud teisiti.

(4) Tehingu alusel võib ostueesõigust seada kinnisasja ühekordseksvõõrandamiseks.

(5) Seaduses või ostueesõiguse seadmise tehingus määratakse, kelleleostueesõigus kuulub ja millistel juhtudel
seda saab teostada.

§ 258. Ostueesõiguse lõppemine

Ostueesõigus lõpeb kande kustutamisega kinnistusraamatust.

§ 259. Kohustatud isiku õigus ostueesõiguse lõpetamisele

Koormatud kinnisasja omanikul on õigus nõuda ostueesõiguse kande kustutamistkinnistusraamatust, kui
ostueesõigust omav isik ei ole kahe kuu jooksul pärastostu-müügilepingu kättesaamist ostueesõigust kasutanud.

§ 260. Ostueesõiguse üleandmise piirangud
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(1) Kinnisasja igakordse omaniku kasuks seatud ostueesõigust ei või lahutadasellest kinnisasjast.

(2) Teatud isiku kasuks seatud ostueesõigust ei või siduda mingi teisekinnisasjaga.

(3) Teatud isiku kasuks seatud ostueesõigus ei ole võõrandatav ega pärandatav.

2. peatükk
SISU

§ 261. Ostueesõiguse teostamine

(1) Ostueesõigust võib teostada päevast, mil ostueesõigusega koormatudkinnisasja omanik on sõlminud ostjaga
kinnisasja ostu-müügilepingu.

(2) Sundvõõrandamise korral ostueesõigus ei kehti.

(3) Sundenampakkumisel kehtib ostueesõigus ainult siis, kui see on sätestatudseaduses või kantud
kinnistusraamatusse.

(4) Kui koormatud kinnisasja omanik ja ostueesõiguse teostaja ei lepi kokkuteisiti, võib ostueesõiguse teostaja
omandada kinnisasja ainult tervikuna.

§ 262. Ostu-müügilepingu ärakirja esitamine

(1) Müüja on kohustatud ostjaga sõlmitud ostu-müügilepingu ärakirjaviivitamatult esitama ostueesõigust
omavale isikule.

(2) Ostueesõigust omavale isikule ärakirja esitamata jätmisest tekkinud kahjueest vastutab müüja.

§ 263. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg

(1) Ostueesõigust omaval isikul on õigus ostueesõigust teostada hiljemalt kahekuu jooksul, arvates õiguslikult
kehtiva ostu-müügilepingu ärakirja saamise päevast.

(2) Kui ostueesõigust omavale isikule ei saadetud ostu-müügilepingu ärakirja,võib ta teostada ostueesõigust ühe
aasta jooksul, arvates kinnisomandi võõrandamisekohta kinnistusraamatusse kande tegemise päevast.

(3) Ostueesõiguse teostamiseks võib seaduses ette näha käesoleva paragrahvi 1.ja 2. lõikes sätestatust erineva
tähtaja.

§ 264. Ostueesõiguse teostamise avaldus

(1) Ostueesõiguse teostamiseks peab ostueesõigust omav isik teatama müüjalenotariaalselt tõestatud avaldusega
oma soovist ostueesõigust teostada.

(2) Kui kinnisasi on juba läinud ostja omandisse, võib notaariaalselt tõestatudavalduse esitada müüja asemel
uuele omanikule.

(3) Avalduse esitamisega astub ostueesõigust omav isik sõlmitudostumüügilepingu järgi ostja asemele ja
omandab õiguse nõuda kinnistusraamatussekande tegemist ning ostja või müüja keeldumisel esitada hagi
kinnistusraamatussekande tegemiseks ja kinnisasjale omandiõiguse tunnustamiseks.

§ 265. Õiguste ja kohustuste üleminek

Ostueesõiguse teostajale lähevad üle kõik õigused ja kohustused, misostu-müügilepingu järgi olid ostjal.

§ 266. Ostueesõiguse piiramise keeld

(1) Ostueesõigust omava isiku suhtes ei ole kehtiv müüja ja ostja kokkulepe,millega ostu-müügilepingu
kehtivus on tehtud sõltuvaks ostueesõiguse teostamisestvõi müüjale on jäetud ostueesõiguse teostamisel ostu-
müügilepingust loobumise õigus.

(2) Ostueesõigus kehtib ka siis, kui müüja ja ostja pärast ostueesõiguseteostamise avalduse saamist ostu-
müügilepingu tühistavad või muudavad. Selliseljuhul on ostueesõiguse teostamise aluseks esialgne ostu-
müügileping.

§ 267. Kinnisasja müümine koos teiste asjadega

(1) Kui ostueesõigusega koormatud kinnisasi on müüdud koos teiste asjadega,eristamata koormatud kinnisasja
hinda, peab ostueesõigust teostav isik maksmakoormatud kinnisasja väärtusele vastava hinna.
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(2) Müüja võib nõuda, et ostueesõigus laieneks ka teistele asjadele, kui neid eisaa eraldada ostueesõigusega
koormatud kinnisasjast sellele olulist kahju tekitamata.

§ 268. Ostuhinna hilisem tasumine

(1) Kui ostu-müügileping ei näe ette ostuhinna kohest tasumist, on ostueesõigustteostaval isikul õigus nõuda, et
sama tingimus kehtiks ka tema suhtes. Sel juhul onta kohustatud esitama tagatise.

(2) Tagatist ei tule esitada, kui:
1) ostu-müügilepingu tagamiseks oli seatud müüdud kinnisasjale pant. Seljuhul jääb pant kehtima ka
ostueesõiguse teostamisel;
2) ostuhinna tasaarvestamisel on üle võetud võlg, mis on tagatud kinnisasjaleseatud pandiga.

§ 269. Ostuhinna ja kulutuste tasumine

(1) Ostueesõigust teostav isik on kohustatud hüvitama ostjale ostuhinna, milleta ostu-müügilepingu järgi on
müüjale maksnud, samuti lepingu sõlmimise jakinnistusraamatusse kandmisega seotud vajalikud kulutused.

(2) Kui kinnisasi on juba läinud ostja omandisse või valdusse, on ostueesõigustteostav isik kohustatud hüvitama
ka ostja poolt tehtud vajalikud ja kasulikudkulutused ning tasutud maksud.

§ 270. Kahju hüvitamine ostjale

Ostjal on õigus nõuda müüjalt talle ostueesõiguse teostamisega tekitatud kahjuhüvitamist, kui ta oli müüjaga
selles kokku leppinud.

§ 271. Ostuhinna maksmisest või vastuvõtmisest keeldumine

(1) Kui ostueesõigust teostanud isik ei tasu ostuhinda ega hüvita kulutusi, midata on kohustatud tasuma, võib
müüja või ostja keelduda avalduse esitamisestostueesõigust teostanud isiku kandmiseks kinnistusraamatusse
kinnisasja omanikuna,samuti talle valduse üleandmisest.

(2) Kui müüja või ostja keeldub käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud rahavastu võtmast, on ostueesõigust
teostav isik kohustatud selle deponeerima.

§ 272. Ostja vastutus

(1) Ostueesõigust teostaval isikul on õigus kinnisasja valdamisele asunud ostjaltnõuda kinnisasjale tekitatud
kahju ja saadud viljade hüvitamist omandi kaitse sätetekohaselt. Ostueesõiguse teostamise avalduse esitamisest
teada saamine loetaksevõrdseks omandi kaitse hagi esitamisest teada saamisega.

(2) Asjaõigused, mis ostja on seadnud kinnisasjale enne ostueesõiguse teostamiseavalduse saamist, on
ostueesõigusega isikule kolmandate heausksete isikute suhteskohustuslikud. Ostja on kohustatud nende eest
maksma ostueesõigusega isikuletäielikku hüvitust.

§ 273. Ühise ostueesõiguse teostamine

(1) Kui ostueesõigus kuulub mitmele isikule ühiselt, siis võivad nad seda õigustteostada ainult kogu kinnisasja
suhtes.

(2) Kui mõni ühist ostueesõigust omav isik seda ei teosta või kui temaostueesõigus on lõppenud, on teistel õigus
teostada ostueesõigust temata.

§ 274. Ostueesõiguse teostamine mitme õigustatud isiku korral

(1) Kui ostueesõigus kuulub eraldi mitmele isikule, kellest ükski ei oleostueesõiguse seadmise alusega
eelistatud, ja nad ei lepi kokku teisiti, otsustatakseostueesõiguse teostaja liisuheitmisega.

(2) Seaduse alusel omandatud ostueesõigust eelistatakse tehinguga seatudostueesõigusele.

§ 275. Ostueesõiguse teostamine muu võõrandamise korral

(1) Kui ostueesõigus on seatud omandi võõrandamisele vahetamise võikinkimise teel või muul viisil, samuti
pärimisele, määratakse ostuhind harilikuväärtuse alusel, kui seaduses või ostueesõiguse seadmise tehinguga ei
ole sätestatudteisiti.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud juhtudel kohaldatakse sätteid, miskehtivad ostueesõiguse
teostamisel ostu-müügilepingu alusel.
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8. OSA
PANDIÕIGUS

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 276. Pandi mõiste ja liigid

(1) Asja võib pandiga (pandiõigusega) koormata selliselt, et isikul, kelle kasukspant on seatud, on õigus pandiga
tagatud nõude rahuldamisele panditud vara arvel,kui nõuet ei ole kohaselt täidetud.

(2) Pant on vallaspant või kinnispant.

§ 277. Pandi ese

(1) Pantida võib asju, väärtpabereid ja varalisi õigusi, mille pantimine ei oleseadusega keelatud (pandi ese).

(2) Pantida saab vara, mis on pantija omandis, kui seaduses ei ole sätestatudteisiti. Pantida ei saa vara, millele
seadusega ei ole lubatud sissenõuet pöörata.

(3) Ühele ja samale pandi esemele võib seada mitu panti ühe või mitmevõlausaldaja kasuks, kui seaduses või
pandilepinguga ei ole sätestatud teisiti.

§ 278. Pantija

Pantija võib olla võlgnik või kolmas isik.

§ 279. Pandiga tagatav nõue

(1) Pandiga võib tagada iga rahaliselt hinnatavat nõuet.

(2) Pandiga võib tagada ka tingimuslikku nõuet.

(3) Pandiga võib tagada tulevikus tekkivat nõuet.

(4) Pandiga on tagatud ka nõudega seotud kõrvalnõuded, sealhulgas intressid jaleppetrahv, kui seaduses või
lepinguga ei ole sätestatud teisiti.

(5) Pandiga ei ole tagatud nõuded, mis on tekkinud võlgniku tegude tõttu pärastpandi tekkimist, kui lepinguga ei
ole sätestatud teisiti.

(6) Pandiga on tagatud asjale tehtud kulutused, kohtukulud ja asja müügigaseotud kulutused.

§ 280. Pandiga tagatud nõude eelistus

Pandiga tagatud nõue on eelistatud kõikidele teistele nõuetele panditud varasuhtes, kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti.

2. peatükk
VALLASPANT

1. jagu
Käsipant

1. jaotis
Mõiste, tekkimine, lõppemine

§ 281. Käsipandi mõiste

Vallasasja võib pandiga koormata selliselt, et panditud asi antakse ülepandipidaja valdusse (käsipant).

§ 282. Käsipandi tekkimine

(1) Käsipant tekib asja valduse üleandmisega pantijalt pandipidajale, kui nad onpandi seadmises kokku
leppinud. Kui asi on juba pandipidaja valduses, tekib pantpandilepingu sõlmimisega.

(2) Pandi seadmise kokkulepe (käsipandi leping) tuleb sõlmida kirjalikult, kuipanditud asja väärtus ületab
viitsada krooni.

(3) Samale vallasasjale ei või seada mitut käsipanti.

§ 283. Käsipant mitmele asjale

Leht 38 / 49 Asjaõigusseadus



(1) Käsipandi seadmisel mitmele asjale on kogu nõue tagatud iga asjaga.

(2) Pandipidaja võib panditud asjale sissenõude pöörata oma valikul, kuipandilepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 284. Käsipandi lõppemine nõude lõppemisega

Käsipant lõpeb tagatud nõude lõppemisega.

§ 285. Käsipandi lõppemine vallasasja hävimisega

(1) Käsipant lõpeb panditud vallasasja hävimisega.

(2) Kui panditud asi oli kindlustatud, on pandipidajal õigus asja täieliku võiosalise hävimise korral saada oma
valdusse kindlustushüvis. Pantija nõudelkindlustushüvis deponeeritakse.

§ 286. Käsipandi lõppemise muud alused

Käsipant lõpeb kui:
1) pandipidajaks ja panditud asja omanikuks saab üks ja sama isik;
2) panditud asi on pandipidaja valdusest välja läinud ja ta ei saa asja tagasinõuda;
3) pandipidaja tagastab pantijale panditud asja või teatab talle pandistloobumisest.

2. jaotis
Sisu

§ 287. Pandipidaja kohustused panditud asja hoidmisel

(1) Pandipidaja on kohustatud:
1) panditud asja säilitama ja korras hoidma;
2) asja hävimise ohust viivitamata pantijale teatama;
3) pandipidaja süül panditud asjale tekkinud kahju pantijale hüvitama.

(2) Panditud asja säilitamise ja korrashoiu kulutused kannab pantija, kuipandilepingus ei ole sätestatud teisiti.

(3) Kui pandipidaja rikub kohustusi panditud asja hoidmisel, on pantijal õigusnõue rahuldada ja nõuda panditud
asja tagastamist.

§ 288. Pandipidaja õigus panditud asja kasutada

(1) Pandipidajal ei ole õigust panditud asja kasutada, kui pandilepinguga ei oleette nähtud teisiti.

(2) Pandipidaja, kes kasutab panditud asja, on kohustatud sellest pantijale aruandma pandilepinguga sätestatud
korras.

(3) Panditud asja kasutamisest saadud tulu arvestatakse kulutuste, intresside javõla katteks, kui lepingus ei ole
sätestatud teisiti.

§ 289. Käsipandi üleminek koos nõudega

(1) Nõude üleminekul uuele võlausaldajale läheb temale üle ka käsipant ningtal on õigus panditud asi
pandipidajalt välja nõuda.

(2) Panditud asja valduse saamisega lähevad uuele pandipidajale üle senisepandipidaja õigused ja kohustused.

(3) Kui nõude üleminekul on kokku lepitud, et käsipant üle ei lähe, käsipantlõpeb.

(4) Käsipant ei või üle minna ilma nõudeta.

(5) Pantija võib panditud asja võõrandada ainult koos võla ülekandmisega.

§ 290. Panditud asja tagastamine

Käsipandi lõppemisel on pandipidaja kohustatud panditud asja pantijaletagastama.

§ 291. Nõude üleminek pantijale

Kui võla on tasunud pantija, kes ei ole võlgnik, läheb nõue rahuldatud ulatusestalle üle. Sellisel juhul
kohaldatakse käenduse kohta käivaid sätteid.
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§ 292. Müügiõiguse tekkimine pandipidajal

(1) Pandipidaja nõude rahuldamine toimub panditud asja müügiga.

(2) Pandipidajal tekib panditud asja müügi õigus, kui pandiga tagatud nõue eiole selle nõude kohaselt täidetud.

(3) Kokkulepe, mille kohaselt pandipidaja omandab panditud asja pandigatagatud nõude rahuldamiseks, on
kehtetu.

§ 293. Müügist teatamine

Pandipidaja on kohustatud pantijale panditud asja müügist teatama üks kuu ette.Ette teatada võib pärast
müügiõiguse tekkimist.

§ 294. Panditud asja müük

(1) Panditud asi müüakse avalikul enampakkumisel.

(2) Avaliku enampakkumise aeg ja koht tuleb teatavaks teha pantijale jakolmandale isikule, kellel on panditud
asjale õigusi.

(3) Avalikust enampakkumisest võivad osa võtta ka pandipidaja ja pantija. Kuiasi müüakse pandipidajale,
tasaarvestatakse tema nõude rahaline väärtusmüügihinnaga.

(4) Pantija ja pandipidaja võivad kokku leppida käesoleva paragrahvi 1. lõikesnimetatust erinevas panditud
asja müügi viisis. Kui kolmandal isikul on panditudasjale õigus, mis asja müügi korral lõpeb, on müügiviisi
muutmiseks vajalik temanõusolek.

(5) Panditud asja müügi viisi kokkulepet rikkunud pandipidaja vastutab sellesttekkinud kahju eest.

§ 295. Panditud asja müügist saadud raha

(1) Pantija kohustus loetakse täidetuks panditud asja müügist saadud rahaulatuses, millest on maha arvatud
vajalikud müügikulud.

(2) Pärast müügikulude tasumist ja pandipidaja nõude rahuldamist ülejäänudraha tagastatakse pantijale.

§ 296. Pantimine pandimajas

Vallasasjade pantimine pandimajas toimub käsipandi sätete kohaselt, kuiseaduses ei ole sätestatud teisiti.

2. jagu
Registerpant

1. jaotis
Üldsätted

§ 297. Registerpandi mõiste

Vallasasja võib pandiga koormata selliselt, et panditud asi jääb pantija valdussening pant registreeritakse
seaduses sätestatud korras (registerpant).

§ 298. Käsipandi sätete kohaldamine

(1) Registerpandile kohaldatakse käsipandi sätteid, kui seaduses ei ole sätestatudteisiti.

(2) Registerpandile ei kohaldata § 282 3. lõikes sätestatut.

§ 299. Registreerimine

(1) Registerpant tekib pandilepingu alusel pandi registreerimisel seadusesettenähtud registris.

(2) Registreerimisel kantakse registrisse pandiga tagatud nõude olemus, suurusja täitmise tähtaeg ning panditud
asi, kui see ei ole varem registrisse kantud.

(3) Pandipidajal on õigus pärast pandilepingu sõlmimist nõuda, et pantija esitaksregistripidajale avalduse pandi
registreerimiseks.

§ 300. Registerpandi järjekoht

(1) Ühele ja samale asjale seatud registerpantidel on järjekohad, mis onmääratud registreerimise avalduse
esitamise päevaga.
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(2) Kui ühele ja samale asjale seatud pantide registreerimise avaldused onesitatud ühel päeval, saab varasema
järjekoha pant, mille aluseks on varem sõlmitudpandileping.

(3) Kui ühel päeval taotletakse ühele ja samale asjale seatud pantideregistreerimist, mis tulenevad ühel päeval
sõlmitud pandilepinguist, kantakse needsamale järjekohale.

(4) Varasemal järjekohal asuva pandi lõppemisel astub hilisemal järjekohal asuvpant ette.

§ 301. Registerpandi järjekoha loovutamine

(1) Pandipidaja võib tasu eest või tasuta tagatud nõude ulatuses loovutadajärjekoha teisele pandipidajale, võttes
endale teise pandipidaja järjekoha loovutatavanõude ulatuses.

(2) Järjekoha loovutanud pandipidaja on kohustatud kolme päeva jooksulteatama järjekoha loovutamisest
pantijale, samuti võlgnikule, kui pantija on kolmasisik.

(3) Pandi järjekoha loovutamine on võimalik ühe ja sama registri piires ningühe ja sama asja suhtes.

(4) Järjekoha võib loovutada, kui sellega ei rikuta teiste pandipidajate õigusi,kelle kasuks on seatud pant samale
asjale.

(5) Järjekoha loovutamine registreeritakse pandipidaja avalduse alusel samaskorras kui pandi seadmisel.

§ 302. Pandipidajate nõuete rahuldamise järjekord

(1) Nõuded rahuldatakse vastavalt pantide järjekohtadele, kui seadusest eitulene teisiti.

(2) Ühel ja samal järjekohal asuvate pantidega tagatud nõuded rahuldataksevõrdeliselt nõuete suurusega.

§ 303. Registerpandi avalikkus

Igaühel on õigus tutvuda registrisse kantud andmetega registerpandi kohta.

§ 304. Pantija kohustused panditud asja hoidmisel

(1) Pantija on kohustatud:
1) panditud asja säilitama ja korras hoidma ning pandipidaja nõudel aruandma asja seisundist;
2) asja väärtuse vähenemise või selle hävimise ohust viivitamatultpandipidajale teatama.

(2) Kui pantija ei täida oma kohustusi panditud asja hoidmisel, on pandipidajalõigus nõuda pandiga tagatud
nõude rahuldamist enne tähtaega.

§ 305. Panditud asja võõrandamise keeld

Pantija ei või võõrandada asja, millele on seatud registerpant, kui seaduses ei olesätestatud teisiti.

§ 306. Panditud asja väljanõudmine müügiks

Võlausaldajal on müügiõiguse tekkimisel õigus nõuda panditud asja väljaandmistpantija valdusest müügiks.

2. jaotis
Transpordivahendite pantimine

§ 307. Pandi seadmine transpordivahendile

(1) Registerpandi võib seada laevaregistrisse kantud laevale, autoregistrissekantud sõidukile või
lennukiregistrisse kantud õhusõidukile.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud transpordivahendite pantimiseregistreerib vastava registri pidaja.

§ 308. Transpordivahendile seatud pandi ulatus

Registerpant ulatub transpordivahendile ja selle päraldistele, kindlustushüvisele,veorahale ning avarii korral
makstavale hüvitusele, kui pandilepinguga ei olesätestatud teisiti.

3. jaotis
Kommertspant
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§ 309. Kommertspandi mõiste

Registerpandi võib seada ettevõtte vallasvarale (kommertspant).

§ 310. Kommertspandi registreerimine

Kommertspant registreeritakse ettevõtteregistris.

§ 311. Panditud vara kasutamine ja käsutamine

(1) Pantija võib kasutada ja käsutada panditud vara korrapärasemajandustegevuse vajadusteks.

(2) Pantija on kohustatud võlausaldaja nõudel aru andma panditud varakasutamisest ja käsutamisest.

(3) Pandilepinguga võib kehtestada täiendavaid tingimusi panditud varakasutamiseks ja käsutamiseks,
sealhulgas kindlaks määrata vara, mida pantija ei tohivõõrandada ega ära tarvitada.

§ 312. Kommertspandi esemeks oleva vara asendamine

(1) Panditud vara, mida pantija on võõrandanud § 311 1. ja 3. lõike alusel, eiole pärast võõrandamist koormatud
pandiõigusega.

(2) Kommertspant laieneb varale, mis asendab algselt pandiga koormatud vara.

4. jaotis
Intellektuaalse omandi pantimine

§ 313. Pandi seadmine intellektuaalsele omandile

(1) Registerpandi võib seada registreeritud patendile, kaubamärgile,tööstusnäidisele, kasulikule mudelile ja
muudele registreeritud intellektuaalse omandivormidele.

(2) Patendi ja kaubamärgi pantimise registreerib vastava registri pidaja.

3. jagu
Väärtpaberite pantimine

§ 314. Väärtpaberite pantimise mõiste

Väärtpabereid võib pantida selliselt, et isikul, kelle kasuks pant on seatud, onõigus nõude rahuldamisele
panditud väärtpaberite arvel.

§ 315. Käsipandi sätete kohaldamine

Väärtpaberite pantimisele kohaldatakse käsipandi sätteid, kui seaduses ei olesätestatud teisiti.

§ 316. Pandi seadmine väärtpaberitele

(1) Esitajaväärtpaberi pant tekib väärtpaberi üleandmisel pandipidajale.

(2) Muude väärtpaberite pant tekib väärtpaberi üleandmisel kirjalikupandilepingu või pantimispealdise alusel.

§ 317. Kaubaväärtpaberite pantimine

(1) Teatud kaubale õigusi andvate väärtpaberite (kaubaväärtpaber) pantimisegaon panditud ka see kaup.

(2) Kui lisaks kaubaväärtpaberile on spetsiaalne pantkiri (varrant) ja kuikaubaväärtpaberil on märge pantimise
kohta võla suuruse ja nõude tähtajanäitamisega, piisab kaubale pandi seadmiseks varrandi pantimisest.

§ 318. Panditud aktsiate esindamine

Panditud aktsiad ei anna pandipidajale õigust aktsionärina üldkoosolekust osavõtta. See õigus jääb aktsionärile.

§ 319. Nõude täitmine käsk- ja esitajaväärtpaberite pantimisel

Kui panditud on esitajaväärtpaber, samuti veksel või muu väärtpaber, mida võibüle anda pealdisega, on
pandipidajal õigus esitada nimetatud väärtpaberitest tulenevnõue, olenemata nõude tähtajast. Võlgnik peab
väärtpaberijärgse kohustuse täitmapandipidajale.

4. jagu
Kinnipidamisõigus
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§ 320. Kinnipidamisõiguse mõiste

(1) Kui nõue ei ole küllaldaselt tagatud asjaõigusega ja saabunud on selletäitmise tähtaeg, on võlausaldajal õigus
seaduslikult tema valdusse sattunud võlgnikuvallasasju ja väärtpabereid kuni nõude rahuldamiseni kinni pidada,
juhul kui nõueon sissenõutav ja seotud kinnipeetava esemega.

(2) Võlausaldaja võib eset kinni pidada ka siis, kui kinnipeetav ese, millevõlausaldaja heauskselt oma valdusse
võttis, ei kuulu võlgnikule ja kolmandal isikulei ole sellele varasemast valdusest tulenevat õigust.

§ 321. Nõude seotus kinnipeetava esemega

Nõue on kinnipeetava esemega seotud, kui:
1) valdaja nõue kuulub rahuldamisele kinnipeetava eseme arvel või
2) võlgnik peab tasuma valdaja poolt esemele tehtud kulutused või
3) valdaja nõue on tekkinud samast tehingust, mille alusel võlgnik nõuabeseme väljaandmist, või
4) eseme omanik peab hüvitama valdajale seoses kinnipeetava esemegatekkinud kahju või
5) eseme valdus ja nõue tuleneb valdaja ja võlgniku vahelistest õigussuhetest.

§ 322. Kinnipidamise lubamatus

Kinnipidamine ei ole lubatud, kui:
1) esemed ei ole rahaliselt hinnatavad või
2) sellega rikutakse avalikku korda või
3) see ei vasta võlausaldaja poolt endale võetud kohustustele või
4) enne eseme võlausaldajale üleandmist on kokku lepitud teisiti.

§ 323. Kinnipeetud eseme hoidmine ja nõude rahuldamine

(1) Kinnipidaja on kohustatud kinnipeetavat eset hoidma nagu pandipidajakäsipanti.

(2) Kui kohus on kinnipidaja nõuet tunnustanud, on kinnipidajal õigus nõuerahuldada kinnipeetava eseme
müügist saadava tulu arvel käsipandi või väärtpaberitepantimise sätete alusel.

§ 324. Kodulooma kinnipidamine

(1) Kinnisasja valdaja võib kinni pidada võõra kodulooma, kes on tabatudkinnisasjal kahju tekitamas.
Kinnipidaja peab kinnipidamisest kohe teatama loomaomanikule või politseile.

(2) Kinnipidaja on kohustatud looma välja andma, kui talle on hüvitatud loomapoolt tekitatud kahju.

(3) Kinnisasjalt lahkunud looma ei või kinni pidada.

3. peatükk
KINNISPANT

1. jagu
Hüpoteek

1. jaotis
Mõiste, tekkimine ja lõppemine

§ 325. Hüpoteegi mõiste

(1) Kinnisasja võib hüpoteegiga koormata selliselt, et isikul, kelle kasukshüpoteek on seatud (hüpoteegipidajal),
on õigus hüpoteegiga tagatud nõuderahuldamisele panditud kinnisasja arvel.

(2) Kinnisasja mõttelist osa võib hüpoteegiga koormata ainult siis, kui see onkaasomaniku osa.

(3) Hüpoteeki ei või seada ainult kinnisasja reaalosale ega osale kaasomanikumõttelisest osast.

(4) Hüpoteek ei eelda tagatava nõude olemasolu.

§ 326. Hüpoteegi tekkimine

(1) Hüpoteek tekib kande tegemisega kinnistusraamatusse, kui seaduses ei olesätestatud teisiti.

(2) Hüpoteegi seadmisele kohaldatakse kinnisasja omandamise sätteid, kuiseaduses ei ole sätestatud teisiti.
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§ 327. Hüpoteegi kanne

Kinnistusraamatu kandes hüpoteegi seadmise kohta tuleb märkidahüpoteegipidaja, hüpoteegi rahaline suurus
(hüpoteegisumma), intresside ja muudekõrvalnõuete olemasolul intressimäär ja kõrvalnõuete rahaline suurus.
Kõrvalnõuetekohta võib teha viite kande aluseks olevale dokumendile.

§ 328. Algne omanikuhüpoteek

(1) Koormatud kinnisasja omanik võib hüpoteegi seada enda kasuks.

(2) Omanikuhüpoteegi seadmine toimub omaniku notariaalselt tõestatudavalduse alusel kande tegemisega
kinnistusraamatusse.

§ 329. Hüpoteegipidaja loobumine hüpoteegist

(1) Kui hüpoteegipidaja hüpoteegist loobub, omandab hüpoteegi koormatudkinnisasja omanik. Loobumiseks
tuleb teha hüpoteegipidaja notariaalselt tõestatudavalduse alusel kanne kinnistusraamatusse.

(2) Kui hüpoteegipidaja loobub hüpoteegiga tagatud nõudest osaliselt,kohaldatakse § 349 2. lõike sätteid.

§ 330. Hüpoteegi lõppemine

Hüpoteek lõpeb kande kustutamisega kinnistusraamatust.

§ 331. Hüpoteegi lõpetamine omaniku nõudel

(1) Kui hüpoteegipidaja asukoht ei ole teada, võib koormatud kinnisasja omaniknõuda hüpoteegi kustutamist
kohtu korras, kui omanikul on õigus nõuderahuldamisele ja ta deponeerib kogu hüpoteegisumma.

(2) Intressid tuleb deponeerida, kui intressimäär on kinnistusraamatusse kantud,kuid mitte suuremas ulatuses kui
kolme aasta eest, arvates päevast, mil kinnnisasjaomanik esitas kohtule avalduse hüpoteegi kustutamiseks.

(3) Kohtuotsuse jõustumisega hüpoteegi kustutamise kohta loetaksehüpoteegipidaja nõuded hüpoteegisumma
ulatuses rahuldatuks.

(4) Hüpoteegipidajal on õigus deponeeritud raha kätte saada 30 aasta jooksul,arvates hüpoteegi kustunuks
kuulutamise päevast. Kui hüpoteegipidaja ei ole selletähtaja jooksul raha välja võtnud, on kinnisasja omanikul
õigus see tagasi saada.

§ 332. Omanikuhüpoteegi kustutamine hüpoteegipidaja nõudel

(1) Kui hüpoteegi ja koormatud kinnisasja omanikuks saab üks ja sama isik, võibsama või tagapool asuva
järjekohaga hüpoteegipidaja nõuda sellise hüpoteegikustutamist.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatu ei kehti § 328 alusel tekkinudhüpoteegi kohta.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud nõue ei kehti hüpoteegi suhtes,mille kandest nähtub selle
mittekehtimine antud hüpoteegi suhtes.

2. jaotis
Sisu

1. alljaotis
Üldsätted

§ 333. Koormatud kinnisasja omaniku õigused

Hüpoteegiga koormatud kinnisasja omanikul on õigus koormatud kinnisasjavallata, kasutada ja käsutada, kui ta
sellega ei vähenda koormatud kinnisasja väärtustega kahjusta hüpoteegipidaja õigusi muul viisil, välja arvatud
juhul, kui see toimubkorrapärase majandamise tulemusena.

§ 334. Hüpoteegipidaja õigused kinnisasja väärtuse vähenemiseärahoidmiseks

(1) Kui omaniku tegevuse tulemusena väheneb koormatud kinnisasja väärtus,on hüpoteegipidajal õigus nõuda,
et kinnisasja omanik edasise kahjuliku tegevuselõpetaks.

(2) Hüpoteegipidaja võib koormatud kinnisasja väärtuse vähenemiseärahoidmiseks teha kohtuotsuse alusel
selleks vajalikke tegusid. Hüpoteegipidaja võibteha selliseid tegusid ka kohtuotsuseta, kui viivitamisel oluliselt
väheneks koormatudkinnisasja väärtus.
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(3) Hüpoteegipidajal on õigus nõuda käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatudtegudega seotud kulutuste
hüvitamist. Nimetatud tegudega seotud kulutustehüvitamise tagamiseks kuulub talle kinnistusraamatusse
kandmata hüpoteek, mis asubtema hüpoteegiga samal järjekohal.

§ 335. Hüpoteegipidaja õigused kinnisasja väärtuse vähenemisel

(1) Kui võib eeldada koormatud kinnisasja väärtuse vähenemist või kui see onjuba toimunud, võib
hüpoteegipidaja nõuda kinnisasja omanikult endise olukorrataastamist või täiendavat tagatist.

(2) Kui kinnisasja omanik hüpoteegipidaja nõudel endist olukorda ei taasta egaanna täiendavat tagatist, võib
hüpoteegipidaja nõuda hüpoteegiga tagatud nõuderahuldamist ulatuses, mille võrra koormatud kinnisasja
väärtus on vähenenud.Rahuldamise nõudest tuleb üks kuu ette teatada.

(3) Kui koormatud kinnisasja väärtus on vähenenud omaniku süüta, võibhüpoteegipidaja täiendavat tagatist või
võla osalist tasumist nõuda ulatuses, milleskinnisasja omanikule on väärtuse vähenemine hüvitatud.

§ 336. Päraldiste väärtuse vähendamine

Koormatud kinnisasja päraldiste väärtuse vähendamine või korrapärasemajandamise nõuete vastane
eemaldamine kinnisasjast annab hüpoteegipidajalesamad õigused nagu kinnisasja väärtuse vähenemisel.

§ 337. Koormatud kinnisasja käsutamine

(1) Omaniku loobumine õigusest hüpoteegiga koormatud kinnisasja võõrandadavõi täiendavalt koormata on
kehtetu.

(2) Kui pärast hüpoteegi seadmist on samale kinnisasjale seatud servituut võireaalkoormatis õigustatud isiku
nõusolekuta, eelistatakse hüpoteeki hiljem seatudservituudile või reaalkoormatisele. Nimetatud servituut või
reaalkoormatis kustutatakseulatuses, milles see kahjustab hüpoteegi teostamist.

1.04.2013 9:15
Veaparandus - Parandatud sõna „kustutatakse“. Alus: Riigi Teataja seaduse § 10 lõige 3 ja Riigikogu Kantselei
27.03.2013 taotlus nr 4-14/13-24/3.

§ 338. Hüpoteegi käsutamine

(1) Hüpoteeki võib käsutada, sealhulgas pantida või võõrandada, ainultkinnistusraamatusse kantud
hüpoteegipidaja, kellele hüpoteek on seatud.

(2) Hüpoteegi üleandmiseks on nõutav omaniku ja hüpoteegipidaja notariaalselttõestatud kokkulepe (§ 120)
ning kande tegemine kinnistusraamatusse.

§ 339. Hüpoteegikandest tulenevad õigused

Kinnistusraamatusse kantud hüpoteek annab heausksele hüpoteegipidajale kõikkande tekstist tulenevad õigused.

2. alljaotis
Järjekoht

§ 340. Järjekoha määramine

(1) Hüpoteek saab järjekoha kinnistusraamatusse kandmisel.

(2) Kinnisasja koormamisel hüpoteegiga võib kinnisasja omanik jätta endale ühevõi mitu järjekohta ulatuselt
kindlaksmääratud hüpoteegi kandmisekskinnistusraamatusse kantava hüpoteegi ette.

(3) Hüpoteekide järjekoha muutmise kokkulepe on kehtiv ainult siis, kui see onkantud kinnistusraamatusse.

§ 341. Omanikuhüpoteegi omandamine ja loovutamine

(1) Kui hüpoteegi omandab omanik ja ei ole alust kohaldada § 332 1. lõikessätestatut, ei astu teised hüpoteegid
järjekohtades ettepoole.

(2) Omanikuhüpoteegi võib kinnisasja omanik loovutada hüpoteegipidajale.

3. alljaotis
Hüpoteegi ulatus
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§ 342. Hüpoteegi püsimine

Koormatud kinnisasja omandiõiguse üleminekul jääb hüpoteek püsima, kuiseaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 343. Hüpoteegi ulatus kinnisasjale

(1) Hüpoteek ulatub kinnisasja olulistele osadele, päraldistele ja viljadele.

(2) Hüpoteek ei ulatu päraldistele, olulistele osadele ja loodusviljadele, mis onenne kinnisasja arestimist
korrapärase majandamise kohaselt võõrandatud võikinnisasjast alatiseks eemaldatud.

§ 344. Hüpoteegi ulatus rendi- ja üürinõudele

Kui hüpoteegiga koormatud kinnisasi on antud rendile või üürile, ulatubhüpoteek ka rendi- või üürinõudele, mis
tekib ajavahemikul kinnisasja arestimisestvõi võlgniku maksujõuetuks tunnistamisest kuni kinnisasja müümiseni
või mis ontekkinud ühe aasta jooksul enne kinnisasja arestimist või võlgniku maksejõuetukstunnistamist ja on
sisse nõudmata.

§ 345. Hüpoteegi ulatus kindlustushüvisele

(1) Kui hüpoteegiga koormatud kinnisasi on kindlustatud, ulatub hüpoteek kakindlustushüvise nõudele.

(2) Hüpoteek kindlustushüvise nõudele lõpeb, kui asi on taastatud või see onasendatud samaväärse asjaga.

(3) Väljamaksmisele kuuluva kindlustushüvise võib täielikult või osaliseltomanikule välja maksta kõigi
hüpoteegipidajate, kelle nõue on tagatud hüpoteegiga,kirjalikul nõusolekul.

(4) Hävinud asja taastamiseks või samaväärse asjaga asendamiseks mõeldudkindlustushüvis tuleb
kinnisasja omanikule, sõltumata hüpoteegipidajate nõusolekust,välja maksta, kui ta esitab täiendava tagatise
kindlustushüvise ulatuses.

4. alljaotis
Nõuete rahuldamine

§ 346. Nõuete ulatus

Hüpoteegiga on tagatud nõue, sellele nõudele kolme aasta jooksul ennekinnisasja müümist
sundenampakkumisel või pankroti väljakuulutamist väljamaksmata intressid, samuti viivis ja võla
sissenõudmise kulutused, hüpoteegipidajapoolt kinnisasja omaniku eest tasutud kindlustusmaksud ning muud
kõrvalnõuded.

§ 347. Hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamine

(1) Hüpoteegipidaja võib nõuda hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamist jakoormatud kinnisasja omanik võib
võla tasuda pärast nõude tähtaja saabumist.

(2) Hüpoteegiga tagatud tähtajatu nõude rahuldamist võib hüpoteegipidajanõuda ja kinnisasja omanik võib
võlga tasuda pärast seda, kui kinnisasja omanikulevõi hüpoteegipidajale etteteatamisest on möödunud seaduses
sätestatud tähtaeg. Etteteatada võib nii omanik kui ka hüpoteegipidaja. Nad võivad selle nimetatud tähtajasuhtes
kokku leppida teisiti. Kokkulepe tuleb kanda kinnistusraamatusse.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes nimetatud nõuet võib rahuldada rahadeponeerimise või tasaarvestusega.

§ 348. Tasumise koht

Kui kinnistusraamatu kandest ei tulene teisiti, tuleb võlg, intressid ja muudkõrvalnõuded täita koormatud
kinnisasja kinnistusameti asukohas.

§ 349. Hüpoteegi üleminek omanikule

(1) Kui hüpoteegiga tagatud nõue rahuldatakse või nõuet ei ole tekkinud, võibkoormatud kinnisasja igakordne
omanik nõuda hüpoteegi kandmist enda nimele võiselle kustutamist.

(2) Kui hüpoteegiga tagatud nõue rahuldatakse osaliselt, võib koormatudkinnisasja igakordne omanik nõuda
rahuldatud nõude ulatuses enda kasuksosahüpoteegi kinnistusraamatusse kandmist või hüpoteegi kustutamist.

(3) Kui võla on tasunud hüpoteegiga koormatud kinnisasja omanik, kes ei olevõlgnik, läheb nõue rahuldatud
ulatuses talle üle. Sellisel juhul kohaldataksekäenduse kohta käivaid sätteid.

§ 350. Teiste isikute õigus hüpoteegipidaja nõude rahuldamiseks
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(1) Kui hüpoteegipidaja nõuab hüpoteegi alusel kinnisasja sundenampakkumist,võib hüpoteegipidaja nõude
rahuldada iga isik, kes kaotaks sundenampakkumisekorral asjaõiguse kinnisasjale.

(2) Hüpoteegipidaja nõude rahuldanud isiku suhtes kohaldatakse §-s 349sätestatut.

§ 351. Kinnisasja omaniku vastuväited

(1) Kinnisasja omanik võib hüpoteegipidaja vastu esitada ainult selliseidvastuväiteid, mis põhinevad
kinnistusraamatu kandel või mis on tal sissenõudeesitanud võlausaldaja vastu võlaõiguslikul alusel.

(2) Kinnisasja omanik võib käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatudvastuväiteid esitada ka võlausaldaja
õigusjärglasele või isikule, kellelehüpoteegipidaja hüpoteegi üle andis (§ 338).

(3) Hüpoteegiga koormatud kinnisasja omanik, kes ei ole võlgnik, võib esitadahüpoteegiga tagatud nõude vastu
samu vastuväiteid, mida võib esitada võlgnik võikäendaja. Ta võib vastuväiteid esitada ka siis, kui võlgnik
nõudele vastu ei vaidle.

§ 352. Sundtäitmine

(1) Kui hüpoteegiga tagatud nõuet ei täideta, on hüpoteegipidajal õigus nõudasundtäitmist kas
sundenampakkumise või sundvalitsemise teel.

(2) Kokkulepe, mille kohaselt hüpoteegipidaja omandab hüpoteegiga koormatudkinnisasja hüpoteegiga tagatud
nõude rahuldamiseks, on kehtetu.

(3) Hüpoteegiga koormatud kinnisasi müüakse kohtu otsusel avalikulenampakkumisel.

(4) Sundenampakkumise ja sundvalitsemise kord sätestatakse seaduses.

§ 353. Hüpoteegipidajate nõuete rahuldamise järjekord

(1) Kinnisasja sundtäitmisest saadud rahast rahuldatakse hüpoteegipidajatehüpoteegiga tagatud nõuded, mille
rahuldamiseks sundtäitmine täide viidi, vastavalthüpoteekide järjekohtadele.

(2) Järgneval järjekohal asuv nõue rahuldatakse pärast eelneval järjekohal asuvanõude rahuldamist.

(3) Ühel ja samal järjekohal asuvad nõuded rahuldatakse üheaegselt javõrdeliselt nõuete suurusele.

(4) Nõuded rahuldatakse kinnisasja müügist saadud rahast nende järjekohtadejärjekorras vabadele järjekohtadele
vaatamata.

§ 354. Omanikuhüpoteegi iseärasused sundtäitmisel

(1) Omanikuhüpoteegi korral ei või koormatud kinnisasja omanik nõuda omanõude rahuldamiseks sundtäitmist.

(2) Omanikul on õigus saada hüpoteegiga tagatud nõudelt intresse ainult siis,kui kinnisasi on antud
sundvalitsemisele, ning ainult sundvalitsemise aja kestel.

5. alljaotis
Hüpoteegi jagamine ja ühendamine

§ 355. Osahüpoteek

(1) Hüpoteeki võib jagada osadeks.

(2) Hüpoteegi jagamiseks osadeks, samuti osahüpoteekide omavahelise järjekohamuutmiseks ei ole omaniku
nõusolek nõutav.

(3) Osahüpoteegid asuvad senise hüpoteegi järjekohale.

§ 356. Hüpoteegiga koormatud kinnisasja jagamine

(1) Kui hüpoteegiga koormatud kinnisasi jagatakse ja jagatava kinnisasjaomanik ning hüpoteegipidaja ei ole
kokku leppinud teisiti, koormatakseosahüpoteegiga kinnisasja iga osa vastavalt selle väärtusele.

(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud jagamise tulemusena osadeväärtus väheneb alla määra, mis
tagab hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamise, võibhüpoteegipidaja keelata selle jagamise.
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§ 357. Hüpoteegi laienemine juurdeliidetud kinnisasjale

(1) Kui kinnisasjale liidetakse juurde teine kinnisasi, siis laieneb hüpoteek kajuurdeliidetud kinnisasjale.

(2) Kui mõlemad kinnisasjad on koormatud piiratud asjaõigustega, rakendataksekäesoleva seaduse § 54
3. lõiget.

§ 358. Hüpoteegi üleviimine

(1) Riigi või omavalitsuse poolt teostatava maakorralduse ja ümberplaneerimisepuhul viiakse äraantavaid
kinnisasju koormavad hüpoteegid nende senises järjekohasüle asemele antavatele kinnisasjadele.

(2) Kui hüpoteegiga koormatud kinnisasja sundvõõrandamisel (§ 171)asendatakse kinnisasi teisega, seatakse
võõrandatud kinnisasja koormanud hüpoteegidasendatud kinnisasjale vastavalt senistele järjekohtadele.

(3) Kui üheks kinnisasjaks ühendatakse mitu kinnisasja, mis on koormatudmitme hüpoteegiga või millest
mõned ei ole koormatud hüpoteegiga, viiaksehüpoteegid ühendatud kinnisasjale üle nende seniseid järjekohti
võimalikultsäilitades.

6. alljaotis
Ühishüpoteek

§ 359. Ühishüpoteegi mõiste

(1) Ühe hüpoteegiga võib koormata mitut kinnisasja. Sellisel juhul vastutab igakinnisasja omanik kogu
hüpoteegiga tagatud nõude eest.

(2) Ühishüpoteegi seadmisel tuleb kinnistusraamatus iga koormatava kinnisasjaosas ära märkida teised
ühishüpoteegiga koormatud kinnisasjad.

§ 360. Ühishüpoteegiga tagatud nõude rahuldamine

(1) Hüpoteegipidajal on õigus nõude täielikule või osalisele rahuldamisele igaühishüpoteegiga koormatud
kinnisasja arvel.

(2) Hüpoteegipidaja võib hüpoteegi summa jaotada koormatud kinnisasjadevahel, määrates kindlaks, millises
ulatuses iga kinnisasi hüpoteegi eest vastutab.Nimetatud juhul kohaldatakse hüpoteegiga koormatud kinnisasja
jagamise kohtakäivaid sätteid (§ 356).

§ 361. Nõude rahuldamine ühe kinnisasja omaniku poolt

(1) Kui ühishüpoteegiga koormatud kinnisasja omanik rahuldab hüpoteegipidajanõude, võib ta nõuda tema
kinnisasja koormava ühishüpoteegi enda nimelekandmist. Ühishüpoteegid teistel kinnisasjadel tuleb kustutada.

(2) Kui kinnisasja omanik, kes hüpoteegipidaja nõude rahuldas, võib nõudateiste ühishüpoteegiga koormatud
kinnisasjade omanikelt hüvitust, võib ta ka nõudahüvituse ulatuses teisi kinnisasju koormavate ühishüpoteekide
enda nimele kandmist.

§ 362. Omaniku ühishüpoteek

(1) Kui nõue, mille tagamiseks ühishüpoteek on seatud, ei teki või lõpeb või kuihüpoteegipidaja ühishüpoteegist
loobub, võivad ühishüpoteegiga koormatudkinnisasjade omanikud nõuda ühishüpoteegi kandmist
kinnistusraamatusse endinimele ühiselt.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud juhul võib iga ühishüpoteegigakoormatud kinnisasja omanik
nõuda, et tema kinnisasja koormatakseomanikuhüpoteegiga võrdeliselt tema kinnisasja väärtusega, kui ei ole
kokku lepitudteisiti (§ 356).

2. jagu
Kohtulik hüpoteek

§ 363. Kohtuliku hüpoteegi mõiste

(1) Hagi tagamiseks võib kohus seada haginõude ulatuses hüpoteegi, mis peabolema kinnistusraamatusse kantud
kohtuliku hüpoteegina.

(2) Kohtuliku hüpoteegiga on tagatud kohtuotsuse alusel rahuldatud nõue.

§ 364. Hüpoteegi sätete kohaldamine

Lisaks §-s 363 sätestatule kohaldatakse kohtulikule hüpoteegile hüpoteegi kohtakäivaid sätteid.
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9. OSA
SEADUSE RAKENDAMINE

§ 365. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub tema rakendusseaduses ettenähtud korras ja tingimustel.

 Riigikogu esimees Ü. NUGIS
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