
PIIRATUD ASJAÕIGUSED 

Kõik kinnisasjadega seotud asjaõigused tekivad kinnistusraamatusse kandmisega. Piiratud 

asjaõiguste kanne peab edasi andma asjaõiguse sisu nii, nagu osalised selles kokku leppisid. 

Seetõttu on vajalik sõlmida asjaõigusleping, mis peab olema notariaalselt tõestatud.  

Piiratud asjaõigused lõpevad nende kinnistusraamatust kustutamisega. Kande kustutamise 

aluseks on õigustatud isiku notariaalselt kinnitatud avaldus. Vajalik on ka puudutatud isikute 

nõusolek, mida asendab jõustunud kohtuotsus.  

Piiratud asjaõigused on servituudid, hoonestusõigus, reaalkoormatis, ostueesõigus ja 

pandiõigused (hüpoteek). Servituudid ja hoonestusõigus on kasutusõigused, reaalkoormatis ja 

hüpoteek on realiseerimisõigused, ostueesõigus on omandamisõigus. 

1) Servituut annab teisele isikule õiguse kinnisasja teatud viisil kasutada. Servituudi 

sisuks võib olla  õigus kasutada jalgrada, teed,  paigaldada torustikku või juhtmeid, 

püstitada elektriposte, pidada kauplust. Kinnisasja saab koormata servituudiga ka nii, et 

kinnisasja omanik kohustub hoiduma teatud tegevustest oma kinnistul. Väljavaate 

tagamiseks loodukaunile orule võib seada servituudi, mille sisuks on naaberkinnistule 

hoonete ehitamise keeld.  

Servituudid jagunevad reaalservituutideks ja isiklikeks servituutideks. Reaalservituudi 

puhul on õigustatud isikuks teise kinnisasja igakordne omanik, näiteks üle kinnisasja 

kulgevat teed võib kasutada naaberkinnistu igakordne omanik. Isiklikud servituudid 

jagunevad isiklikeks kasutusõigusteks ja kasutusvaldusteks. Isikliku kasutusõiguse 

puhul on õigustatud isikuks konkreetne  isik, näiteks on õigus teed kasutada naabrimees 

Paulil, mitte aga teistel. Isiklik kasutusõigus erinebki reaalservituudist ainult õigustud 

isiku poolest. Kasutusvalduse puhul ei määrata kinnisasja kasutamisel konkreetset 

kasutusviisi, vaid see annab kasutusvaldajale laiaulatusliku õiguse kasutada kinnisasja, 

näiteks saab seada kasutusvalduse põllumaa kasutamiseks.  

2) Hoonestusõigus annab õiguse omada ehitist võõral kinnisasjal. Piltlikult väljendades 

eraldatakse hoone maast, seega jääb kinnistu omanikule vaid õigus maaomandile, 

kinnistul asuvad hooned ja nendega kaasnev maakasutusõigus lähevad üle hoone 

omanikule. Hoonestusõiguse seadmisel on peaeesmärgiks hoone püstitamine, mitte maa 

kasutamine. Hoonestusõigus on kinnisasjaõigusega võrdne õigus, selle suhtes 



kohaldatakse kinnisasja sätteid. Hoonestusõigus kantakse eraldi kinnistuna 

kinnistusraamatusse. 

Hoonestusõigus on tähtajaline õigus, selle võib seada ainult kindlaks tähtajaks, kuid 

mitte kauemaks kui 99 aastaks.  

3) Reaalkoormatis annab teisele isikule õiguse nõuda kinnisasja omanikult teatud tegude 

tegemist või tasu maksmist. Reaalkoormatise sisuks võib olla näiteks tee 

korrashoidmine, mida kasutatakse reaalservituudi alusel või hoonestusõiguse tasu 

maksmine. Reaalkoormatise sisuks olevad sooritused saavad olla ainult perioodilised, 

ühekohekordne tegu nagu näiteks aia parandamine või servituuditasu  maksmine 

ühekordse maksena, ei saa olla reaalkoormatiseks.  

Reaalkoormatis on realiseerimisõigus, seega peab see olema rahaliselt hinnatav. Kui 

kinnisasja omanik jätab reaalkoormatise täitmata, näiteks jätab tasumata servituuditasu, 

on võimalik pöörata nõue kinnisasja vastu ja nõuda võlga läbi kinnistu sundmüügi.  

 

4) Pandiõigus tähendab pandipidaja õigust nõuda panditud vara müüki võla katteks, kui 

võlgnik seda õigeaegselt tagasi ei maksa.  

Hüpoteek ehk kinnispant on suunatud tagatud nõude rahuldamisele koormatud 

kinnisasja arvel. Hüpoteek on tagatis, millega saab tagada mistahes nõude, tavaliselt 

seatakse hüpoteek kinnisasja omaniku laenu tagatiseks. Hüpoteek ei kohusta 

laenumakseid tasuma, seda teeb laenusaaja laenulepingu alusel. Kinnisasja omanik peab 

aga arvestama sellega, et laenumaksete mittetasumise korral on hüpoteegipidajal 

(pangal) õigus nõuda võlgu oleva summa tasumist hüpoteegiga koormatud kinnisasja 

müügist saadavast rahasummast. 

5) Ostueesõigus on asja omandamise õigus tingimustel, milles müüja ostjaga kokku 

leppis. Ostueesõigust saab teostada, kui müüja on ostjaga sõlminud müügilepingu. 

Ostueesõigus võib olla seadusjärgne või tehingujärgne. Seadusjärgne ostueesõigus 

nähakse ette seadusega, näiteks kaasomanike ostueesõigus. Seaduse alusel tekkinud 

ostueesõigust ei kanta kinnistusraamatusse. 

Tehingujärgne ostueesõigus tekib kinnistusraamatusse kandmisega. 

Kinnistusraamatusse kantud ostueesõigus on piiratud asjaõigus. Oma sisult on see 

kinnisasja koormatis, mis piirab kinnisasja igakordse omaniku võimalusi kinnisasja 



vabaks võõrandamiseks. Ostueesõiguse võib seada teatud isiku või teise kinnisasja 

igakordse omaniku kasuks. 

 

MÕISTED 

Reaalservituut koormab kinnisasja teise kinnisasja igakordse omaniku kasuks selliselt, et teise 

kinnisasja igakordne omanik on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama (kasutusservituut), 

kinnisasjal ei tohi teatavaid tegevusi ette võtta (hoidumisservituut) või on välistatud kinnisasja 

omaniku mingi õiguse teostamine. 

Isiklik kasutusõigus on isiklik servituut, mis koormab kinnisasja sel viisil, et õigustatud isikul 

on õigus kinnisasja teatud viisil kasutada ja teostada kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma 

sisult vastab mõnele reaalservituudile. 

Kasutusvaldus on kõige laiaulatuslikum asjaõiguslik kasutusõigus, mis annab õigustatud 

isikule – kasutusvaldajale – õiguse kasutada kinnisasja ja omandada selle vilju.  

Reaalkoormatis on kinnisasja koormatis, mis ei anna reaalkoormatisega õigustatud isikule 

õigust kinnisasja kasutada, kuid annab õiguse nõuda koormatud kinnisasja igakordselt 

omanikult teatud aktiivset tegevust.  

Hoonestusõigus on tähtajaline õigus omada kinnisasjal sellega püsivalt ühendatud ehitist. 

Ostueesõigus on õigus, mille teostamise korral loetakse ostueesõigust omava isiku ja müüja 

vahel sõlmituks müügileping samadel tingimustel, milles müüja ostjaga kokku leppis.  

Pandiõigus koormab asja selliselt, et isikul, kelle kasuks pant on seatud, on õigus pandiga 

tagatud nõude rahuldamisele panditud vara arvel, kui nõuet ei ole kohaselt täidetud. 

Hüpoteek koormab kinnisasja selliselt, et isikul, kelle kasuks hüpoteek on seatud 

(hüpoteegipidajal), on õigus hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja 

arvel. 


