
Kutsume Teid osa võtma 9.aprillil 2015 hotellis „Dzingel“ (Tallinn, Männiku tee 89)  toimu-

vast koolitusest ”Kas kinnistuomaniku õiguste absoluutsus Eestis on müüt?” 

 

Koolitus annab süsteemse ülevaate omanike õigustest, kinnisomandi ulatusest ja kinnisasja 

piiride kindlaksmääramise õiguslikest alustest, samuti omanike õiguste kitsendamise 

võimalikest alustest ja sellise tegevuse vastavusest põhiseadusele. Põhjalikumat käsitlust 

leiavad ka kinnisomandi eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud kitsendused. Koolitusel 

käsitletakse samuti viimase aasta jooksul muutunud õigusruumi: nii võõral kinnisasjal 

viibimise võimaluste muutust kui ka 1.juulist 2015 jõustuvaid muudatusi  ehitus- ja 

planeerimisõiguses. Kõigi koolituse teemade juures lisanduvad teoreetilisele käsitlusele 

praktilised näited viimase aja kohtulahenditest. Koolitusele on oodatud nii kinnistute 

omanikud kui ka avaliku võimu (riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste) esindajad, 

kelle igapäevatöö seondub lisaks kinnistute valdamise ja kasutamise korraldamisele ka 

erinevate avalik-õiguslike piirangute seadmisega kinnisomandile. 

 

 

Koolituse läbiviijaks on Andrus Lauren, Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kinnisva-

raosakonna juhataja. Koolitaja on pikaajaliste kogemustega praktiseeriv jurist kinnisvaraõigu-

se valdkonnas. A.Lauren on lugenud  Estonian Business Schoolis, TTÜ Tallinna Kolledžis ja 

Tallinna Tehnikakõrgkoolis kinnisvaraõiguse ja äriõiguse kursuseid, samuti koostanud palju-

de seaduste kogumikke, mis on ilmunud viimaste aastate jooksul. 

 

Iga osavõtja saab kaasa koolitusematerjali, milles sisaldub loengute lühikokkuvõte koos kaa-

sustega kohtupraktikast. 

 

Selleks, et saaksite just Teid huvitava probleemi kohta selgust meie koolituselt, olete oodatud 

edastama oma küsimusi lektorile juba enne koolitust aadressil: kivinurme1@hot.ee 

 

Sihtrühm: kinnisvarafirmade maaklerid, hindajad ja kinnisvaraspetsialistid, riigiasutuste 

riigivaraspetsialistid, linna- ja vallavalitsuste munitsipaalvara spetsialistid, kõik, kes plaanivad 

osaleda kinnisvaratehingutes 

 

Koolituse  päevakava: 

 

9.15-10.00. Registreerimine ja hommikukohv 

10.00 - 11.30 Omand ja omandiõiguse kitsendused: teooria ja tegelik praktika 

o Omand ja valdus 

o Kinnisomandi ulatus 

o Kinnisomandi seadustest tulenevad kitsendused 

o Õigus viibida võõral maatükil ja kasutada naaberkinnisasja.  Mis muutus 

keskkonnaseadustiku üldosa seaduse jõustumisel? 

o Naabrusõigused 

o Kahjulikud mõjutused 

 

11.30-12.30 Lõuna 

 

12.30 - 14.00 Avalik-õiguslikud seadusjärgsed kitsendused ja muudatused õigusruumis 

o Milles väljendub avalik huvi kinnisasjade omandiõiguse kitsendamiseks? Mis on 

üldse avalik huvi?  

o Sundvõõrandamine ja sundvaldus 
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o Planeerimismenetlus planeerimisseaduses ja omaniku võimalused selles osaleda. Mis 

muutub selles osas uue planeerimisseaduse jõustumisel 1.juulil 2015? 

o Mis muutub kinnisasjade omanike jaoks ehitusseadustiku jõustumisel 1.juulil 2015? 

o Omandi kasutamise ja käsutamise kitsendused tulenevalt looduskaitseseadusest 

o Omandi kasutamise ja käsutamise kitsendused tulenevalt muinsuskaitseseadusest 

 

14.00-14.15 Kohvipaus 

 

14.15-15.45  Kinnisomandi tehinguga seatavad kitsendused 

o Millised kitsendused võivad üldse tehingust tuleneda? 

o Millal seada reaalservituuti ja millal isiklikku kasutusõigust? 

o Servituudi olemus ja sisu asjaõigusseaduse kohaselt 

o Näiteid elust enesest- teeservituut versus juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt, 

teoorias ja kohtupraktikas 

 

Registreerimise tingimused: 
- soodushind kuni 27. märtsini 109 eurot ( käibemaks ei lisandu, sest pole 

käibemaksukohuslane) 

- ühest firmast/asutusest 2 või enama osavõtja registreerumisel soodushind 99 eurot 

- hind alates 28.märtsist 119 eurot ( käibemaks ei lisandu, sest pole käibemaksukohuslane) 

- ühest firmast/asutusest 2 või enama osavõtja registreerumisel soodushind 109 eurot 

- mitteosalemisest teatamine enne 2.aprilli – tagastatakse kogu raha või tühistatakse 

väljastatud arve. Hilisemal teatamisel või teatamata jätmisel osalustasu ei tagastata ja 

väljastatud arve kuulub täies mahus tasumisele. 

- registreerimine lõpeb 2.aprillil 

 

Hind sisaldab konverentsi materjale, lõunat ja kohvipause . 

Registreerija andmed 

Nimi 

 

Ettevõte/asutus ja aadress 

 

Amet 

 

Telefon 

 

E – post 

 

Registreerimissoov  palume saata e-post: kivinurme1@hot.ee 

 

Täiendav info:  5534832 (Madis Kallion) 
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