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Jahiseaduse § 6 „Maaomanike õigused jahinduses“ sätestab maaomaniku üldised õigused jahinduses sama 

seadusega sätestatud ulatuses ja korras. Näiteks on maaomanikul õigus korraldada oma maal 

väikeulukijahti, kuid selle õiguse realiseerimisel peab ta lähtuma jahiseaduse sätetest (taotlema väikeuluki 

jahiloa jne).  

 

Sama paragrahv annab maaomanikule õiguse jahiseadusega sätestatud ulatuses ja korras seada oma maal 

jahipidamiseks tingimusi või jahipidamine keelata. Seda maaomaniku üldist õigust täpsustab jahiseaduse 

§ 25 „Kinnisasja kasutamine jahipidamiseks“, mis sätestab järgmist: kui maaomanik ei ole oma maal 

jahipidamist keelanud, tohib ilma lepinguta jahti pidada piiramata või tähistamata kinnisasjal 

päikesetõusust päikeseloojanguni, kuid mitte lähemal kui 200 meetri kaugusel hoonest.  

 

Seega saab maaomanik oma maal jahipidamiseks tingimusi seada sõlmides jahipiirkonna kasutajaga  

lepingu, jahipidamist keelata saab ta aga ühepoolselt ilma lepingut sõlmimata.  

  

Jahiseaduse § 25 sätestab ka erandid, milliste puhul jahipidamine siiski võib toimuda vaatamata 

maaomaniku poolt kehtestatud jahipidamise keelule. Ühe erandina ei saa maaomanik keelata oma maal 

jahipidamist uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks Keskkonnaameti peadirektori kehtestatud korra 

kohaselt. Väga ohtliku loomataudi sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks on Keskkonnaameti 

peadirektor kehtestanud vastava korra oma käskkirjaga nr 1-1/16/321 31. augustist 2016 „Metssigade 

küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti vabariigi 

territooriumil.“ Käskkirjast lähtuvalt ei saa maaomanik oma maal metssea jahti keelata ega muul moel 

takistada. Kuna maaomanikul pole täna võimalik teha kaalutlusotsust metsseajahi lubamiseks või 

mittelubamiseks oma maal, ei saa ta ka nõuda metsseajahi kooskõlastamist.  

 

Kokkuvõtvalt: juriidiliselt korrektselt  oleks maaomanik pidanud oma kinnistutel jahipidamise lihtsalt 

keelama või jahipidamise tingimustes jahipiirkonna kasutajaga kokku leppima. Erandi metssigu tema 

kinnistutel küttida annab Keskkonnaamet peadirektori käskkiri. Maaomaniku teavitamine jahipidamisest 

tema kinnistul, kui maaomanik seda soovib, pole kindlasti jahipidamist takistavaks teguriks ning kuulub 

pigem igapäevase viisaka käitumise normide juurde. 
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