
OMAND JA VALDUS 

OMAND 

Tavakeeles pole kellelegi omandi mõiste võõras. Juba väike laps teab, et talle toodud 

mängukann on tema oma ning tema otsustab, kes ja kui kaua sellega veel mängida võib. 

Omanikuna on tal õigus hoida mänguasja enda käes, ise mängida sellega või anda see ära 

sõbrale.  Samamoodi võib korteriomanik otsustada, mida oma korteriga teeb võib kuidas seda 

kasutab – kas elab ise korteris, majutab sinna ämma või üürib selle hoopis välja. Omanik võib 

korteri laenu tagatiseks pantida, pojale kinkida, sõbrahinnaga tuttavale müüa või üritada 

müüki turuhinnast oluliselt kõrgema hinnaga. Seega on omand täielik võim oma asja üle. 

Omand ehk omandiõigus tähendab, et omanikul on õigus talle kuuluvat asja vallata, kasutada 

ja käsutada.  

Omanikul on õigus nõuda, et teised isikud ei rikuks tema õigusi, samuti rikkumise tagajärgede 

kõrvaldamist. Korteriomanik saab näiteks nõuda üürnike väljakolimist, kui üürileping on 

lõppenud, maaomanikul on õigus nõuda teekasutajalt tee korrashoiutööde tegemist, kui selles 

kokku on kokku lepitud jms.  Oma õiguste kaitseks võib omanik pöörduda kohtusse ning tal 

on õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Omanikul on nõudeõigus igaühe vastu, kes 

õigusliku aluseta tema asja valdab. Kuid vaidluse korral peab omanik tõendama, et talle 

kuuluva asi on võõras ebaseaduslikus valduses.  

 

MÕISTED 

Omand on täielik võim asja üle. Omanikul õigus asja vallata, kasutada ja käsutada. 

Valdamine on asja üle faktilise võimu teostamine. 

Kasutamine seisneb tarbimises ja sellelt vilja saamises. Tavaliselt kasutab asja omanik ise, 

kuid ta võib selle kasutamise ka teistele edasi anda, näiteks korteri üürile anda.  

Käsutamine on asja juriidilise staatuse määramine, eelkõige asja võõrandamine ja 

koormamine asjaõigustega.  



 

VALDUS 

Kui omand on täielik võim asja üle, andes omanikule õiguse asja vallata, kasutada ja 

käsutada, siis valdus on tegelik võim asja üle.  See tähendab, et konkreetne asi on valdaja 

käes või tema mõjusfääris ning ta saab vabalt sellega ümber käia. Valdus eeldab 

juurdepääsuvõimalust konkreetsele asjale.  Korteri valdusest saame rääkida siis, kui valdajal 

on juurdepääs korterisse – tal on võtmed, ta teab turvakoode jms.  

Valdaja on tavaliselt ka asja omanik. Kuid valdajaks võib olla ka mõni muu isik, kellele 

omanik on valduse üle andnud, näiteks omaniku perekonnaliikmed või üürnikud. Müüja võib 

pärast müügilepingu sõlmimist olla korteri valdajaks seni, kuni ta ostjale kui uuele omanikule 

valduse üle annab.  Seega ei pea asja valdaja tingimata olema selle omanik. Kui omanik on 

üürilepingu alusel korteri valduse üürnikule üle andnud, loetakse üürnik korteri otseseks 

valdajaks. Korteri üürile andmisega kaotab omanik õiguse üürikorterisse kui  üürnik koju igal 

ajal siseneda ja seal omaäranägemist mööda toimida. Nii muutub korteriomanik üürilepingu 

kehtivuse ajaks korteri kaudseks valdajaks.  

Mitte kõik  isikud, kelle on sissepääs ruumidesse ja ka õigus seal viibida, ei ole ruumi 

valdajad. Kontoritöötajad omavad õigust viibida bürooruumides täites seal oma tööüleandeid, 

ei ole äriruumi valdajad. Koduses majapidamises abiks olevad lapsehoidjad või koduabilised 

pole samuti korteri valdajad, kuigi nad omavad sissepääsu ja õigust viibida korteris, kus nad 

abiks on. Kontoritöötajaid, lapsehoidjaid, koduabilisi jt isikuid, kes ruumides toimetavad teise 

isiku korralduse alusel, nimetatakse valduse teenijateks.  

Valdusega võib aga tegu olla siis, kui asi on isiku käes või mõjusfääris, kellel aga õiguslik 

alus selleks puudub. Sellisel juhul räägitakse seaduslikust ja ebaseaduslikust valdusest. Kui 

mees asuda elama mahajäetud majja, on tegemist hõivaja ebaseadusliku valdusega.     

Isik, kes ise asja üle tegelikku võimu ei teosta, kuid kellel on otsese valdajaga selline 

õigussuhe, millega ta on andnud asja ajutise valdamise sellele isikule, on kaudne valdaja.  

Valdajaks ei ole isik, kes teostab tegelikku võimu asja üle teise isiku korralduste kohaselt 

tema majapidamises või ettevõttes, neid isikuid nimetatakse tinglikult valduse teenijateks. 



Valdusega on tegu ka siis, kui isik teostab asja üle faktilist võimu, omamata selleks õigust. 

Valdus on seaduslik või ebaseaduslik sõltuvalt sellest, kas see põhineb õiguslikul alusel või 

mitte.  Valdus loetakse seaduslikuks, kuni ei ole tõendatud vastupidist. 

Valdus võib olla ka mitme isiku  käes korraga. Nii näiteks võib kinnistul olla mitu 

kaasomanikku või üürikorterit kasutada samaaegselt mitu isikut.  Kui mitu isikut valdab asja 

ühiselt, on tegemist kaasvaldusega. Kui kaasomanikud lepivad kokku kasutuskorras ja 

määrava ära, millist reaalosa igaüks kasutab, on tegemist osavaldusega.  

 MÕISTED  

Valdus on tegelik võim asja üle. 

Otsene valdaja on isik, kelle tegeliku võimu all on asi. 

Kaudne valdaja on isik, kes ise asja üle tegelikku võimu ei teosta, kuid kellel on otsese 

valdajaga selline õigussuhe, millega ta on andnud asja ajutise valdamise sellele isikule.  

Valduse teenija on isik, kes teostab tegelikku võimu asja üle teise isiku korralduste kohaselt 

tema majapidamises või ettevõttes.  

Seaduslik valdus on valdus, mis põhineb õiguslikul alusel. 

Ebaseaduslik valdus on valdus, millel puudub õiguslik alus.   

Valdus on heauskne, kui valdaja ei tea ega peagi teadma, et tema valdusel puudub õiguslik 

alus. 

Valdus on pahauskne, kui valdaja teab või peab teadma, et tema valdusel puudub õiguslik 

alus või et teisel isikul on suurem õigus asja vallata. Valdus loetakse heauskseks, kuni ei ole 

tõendatud vastupidist.  

Kaasvaldusega on tegemist siis, kui mitu isikut valdab asja ühiselt.  

Osavaldusega on tegu juhul, kui isik valdab asjast kindlaksmääratud reaalosa. Kui isik valdab 

asja tervikuna, on tegemist täisvaldusega. 

  


