
ÜHINE OMAND: KAASOMAND JA ÜHISOMAND 

 

Tavaliselt on igal asjal omanik.  Kui asi kuulub ühele isikule, räägime ainuomandist. 

Omanikke võib aga olla ka rohkem. Kui asi kuulub korraga mitmele isikule, on tegemist 

ühise omandiga.   Ühised asjad võivad olla abikaasadel, ühine majandamine võib toimuda 

kortermajades, ühine vara võib olla saadud pärimise teel.  

 

Ühine omand võib olla kahesugune, sõltudes sellest, kas omandiosa asjale on kindlaks 

määratud või mitte.  Abikaasade ühisomandis olevad asjade puhul on omandiosad kindlaks 

määramata, abikaasad mõlemad on võrdselt terve asja omanikud. Ühisomandi puhul ei saa 

rääkida  abikaasa „osast“. Kaasomandis olev elamu võib aga kuuluda kahele isikule nii, et 

kummalegi kuulub näiteks pool majast. Seega võib ühine omand olla kas kaasomand või 

ühisomand. Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises 

asjas kuuluv omand. Ühisomand on kahele või enamale isikule üheaegselt 

kindlaksmääramata osades ühises asjas kuuluv omand (abikaasade ühisomand). Kaasomanik 

saab oma omandiosa (näiteks ½ kinnistust) vabalt võõrandada. Abikaasade ühisomandis 

olevat kinnistut saavad abikaasad müüa aga ainult koos. Kuna omandiosad ühisomandis on 

kindlaks määramata, ei saa üks abikaasadest müüa üksi näiteks ½  kinnistust. 

 

Ühise omandi puhul on tegemist omandiga asjale, mis kuulub üheaegselt mitmele isikule. Kui 

aga mitmele isikule kuulub ühiselt õigus, on tegemist ühisusega (pärandvara ühisus). 

Ühisomandile kohaldatakse kaasomandi sätteid, kui seadusest ei tulene teisiti. Õiguse 

ühisusele kohaldatakse ühise omandi sätteid, kui seadusest ei tulene teisiti.  

 

 

MÕISTED 

Ühine omand on kaasomand või ühisomand. 

Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv 

omand.  

Ühisomand on kahele või enamale isikule üheaegselt kindlaksmääramata osades ühises asjas 

kuuluv omand. 

Ühisus on mitmele isikule ühiselt kuuluv õigus. 



 

Kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse 

otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas. 

Reeglina teostatakse kasutamist vastavalt mõttelise osa suurusele kaasomandis. Kokkuleppel 

võib mõne kaasomaniku kasutuses olev osa olla kas väiksem või suurem, seda näiteks 

juhtudel, kui toad või korterid on erineva suurusega. 

Tavaliselt sõlmitakse kaasomandis oleva elamu kasutamiseks kasutuskorraleping, milles 

määratakse ära, millised ruumid on kaasomaniku ainukasutuses ning millised  hoone osad on 

ühiskasutuses. Selguse mõttes on mõistlik lisada kasutuskorralepingule elamu plaan, millel 

tähistada numbritega või erinevate värvidega, millised ruumid on kaasomanike ühiskasutuses 

ning millised iga kaasomaniku ainukasutuses. 

Kasutuskorra kokkulepe võib olla ka suuline. Kõige tavalisemaks näiteks selle kohta on 

nn. väljakujunenud kasutuskord, kus üks pere elab elamu esimesel korrusel, teine perekond 

teisel korrusel ning nii on see olnud aastaid. 

Et aga kokkulepe kasutuskorra osas kehtiks ka uue omaniku suhtes, peab see olema kantud 

kinnistusraamatusse. 

Kasutuskord määratakse enamuse otsusega siis, kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet 

kaasomandis oleva asja kasutamise osas. Teatud juhtudel ei ole enamuse otsust võimalik teha, 

näiteks on tegu kahe kaasomanikuga, kelle osad on võrdsed. Sellisel juhul saab kasutuskorra 

kehtestamist nõuda kohtu korras. 

Kui ühise asja kasutuskord ei ole kindlaks määratud, on kaasomanikul  õigus ühist asja 

kasutada nii, et see ei  takista teiste kaasomanike kaaskasutust. 

Kaasomanikul on õigus teha asja säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste kaasomanike 

nõusolekuta, kuid ta võib teistelt kaasomanikelt nõuda asja säilitamiseks vajalike kulutuste 

hüvitamist võrdeliselt nende osadega. Näiteks kui elamu katus hakkab vett  läbi laskma, võib 

üks kaasomanikest selle ära parandada ilma teiste kaasomanikega eelneva nõusolekuta. Samas 

saab ta nõuda kulude hüvitamist. 


