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Rahvaarvu pidev kasv on kaasa toonud maa defitsiidi, mis toob esile mitmesuguseid 

maakorralduslikke konflikte. Erateed on osa riiklikust infrastruktuurist ning erateedega 

seotud maakonfliktid mõjutavad ühiskonda, piirates üksikindiviidi ja ka suurema grupi 

liikumisvabadust. Eesti erateedega seotud maakonfliktid teravnesid peale maareformi, kui 

paljud teed muutusid erateede. Maakonflikte tekib juurde ka uute planeeringute ja 

tehingutega.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada erateedega seotud maakonfliktid ja kohtute 

käitumine Eestis 2010-2014 aastal kohtulahendite põhjal. Kohtulahendite analüüsimiseks 

kasutatakse Krista Rebase, magistritööst „Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid 

Eestis“, koostatud kohtute käitumismudelit. Uuringuks kasutati Riigi Teataja andmebaasis 

erateedega seotud kohtulahendeid, mille jõustumise kuupäev jäi ajavahemikku 

01.01.2010 - 31.12.2014. Antud perioodi kohta uuriti kokku 47 kohtulahendit. 

Töö tulemusena selgus, et peamised erateede kasutamisega seotud probleemid jagunevad 

kaheks – avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni puudub tee ja avalikult kasutatavalt teelt 

on kinnistuni tee, kuid seda ei saa/ei tohi kasutada. Kohus arvestas eelnimetatud 

konfliktide lahendamisel teeniva kinnistu omanike huve ja määras tee kasutamise tähtaja, 

asukoha ja tasu. Tulemuses välja toodud käitumismudelid võimaldavad probleemiga 

seotud isikutel saada ülevaate lahenditest ning säästa konflikti osapooltel aega, raha ja 

energiat.  

Antud metoodikat rakendatakse käesolevas töös uuemate, kui 2010 aastal jõustunud 

kohtulahendite põhjal. Lisaks sellele keskenduti rohkem konflikti tekkimisele ja 

lahendustele ning võrreldi saadud tulemusi Saksamaa maakonfliktidega ja selgitati 

kompromisslepingu võimalusi antud probleemi lahendamisel. 

Uurimustöö autor leiab, et antud teemat võiks uurida ka edaspidi. Seaduste muutumisega 

muutub ka kohtute käitumine. Lisaks sellele viiakse Eestis ellu erinevaid 

maakorralduslike toiminguid, mis toovad kaasa olulisi mõjutusi erateede kasutamises. 

Antud uurimustööd on võimalik kasutada ka Eesti maaelu arengu programmis, sest 

erateede rajamine ja korraldamine puudutab paljusid inimesi üle Eesti. 
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The continuous growth of population has led to the shortage of land, which will generate 

the various land use conflicts. Private roads are part of the national infrastructure and the 

land conflicts related to private roads influence society by limiting the freedom of 

movement of individuals and groups. The main problem has been the disharmony of the 

land reform, planning and operations.  

The aim of this research is to examine the land conflicts connected with the using private 

roads in Estonia 2010 – 2014. The author of this research has used qualitative survey 

method in this bachelor’s thesis. This has been prepared similarly as Krista Rebane master 

thesis "The land conflicts connected with the using private roads in Estonia" 2013. In the 

study, there were used judicial decisions related to private roads published in the State 

Gazette's (Riigi Teataja) database. The effective dates of the decisions were between 

01.01.2010 - 31.12.2014.  

As a result of this research , it appeared that the use of private roads are mainly divided 

into two - there is no road from the public road to the real estate or there is a road from 

the public road to the real estate, but it cannot or should not be used. Taking into 

consideration the parties' interests, the court rendered a decision to impose undue burdens 

to the servient properties, giving a time limit, location and cost for using the road. Courts 

behavioural models help individuals to get an overview of the problems that are related to 

the settlement of the conflict parties and to save time, money and energy. 

This methodology was applied in this study based on the recent court decisions. The 

results were compared with Germany’s land conflicts, while focusing more on the causes 

of the conflict and solutions. The possibilities were clarified for potential compromise 

agreement. 

The author of this bachelor`s thesis considers that this subject should be explored in the 

future, because changes in laws will change the courts decisions. In addition there are 

different kind of land use operations which will lead to significant influences in the use of 

private roads. This research can be used in the Estonian Rural Development program, 

because founding and organizing private roads affect many communities across Estonia. 
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SISSEJUHATUS 

ÜRO andmetel 2014. aasta seisuga on maailma rahvaarv kasvanud viimase 30 aastaga 

ligikaudu 30 protsenti (World Population data … 2014). Rahvaarvu pidev kasv on kaasa 

toonud maa defitsiidi, mis toob esile mitmesuguseid maakorralduslike konflikte (Wehrmann 

2008).  

 

Infrastruktuur on oluline ühiskonna toimingute toimimiseks. Erateed on osa riiklikust 

infrastruktuurist ning erateedega seotud maakonfliktid mõjutavad ühiskonda, piirates 

üksikindiviidi ja ka suurema grupi liikumisvabadust. Eesti erateedega seotud maakonfliktid 

teravnesid peale maareformi, kui paljud teed muutusid erateedeks (DIJK 2004). 

Maakonflikte tekib juurde ka uute planeeringute ja tehingutega. Samuti võivad 

maakonfliktid tekkida seaduste tõlgendamisel.  

 

Uurimustöö eesmärk on välja selgitada erateedega seotud maakonfliktid ja kohtute 

käitumine Eestis 2010-2014 aastal kohtulahendite põhjal. Eesmärgi täitmiseks analüüsitakse 

erinevaid kohtulahendeid, seaduseid ja teadusartikleid. Selle käigus selgitatakse 

maakonflikti olemust ja tehakse põhjalik ülevaade ja analüüs Eesti erateede seotud 

maakonfliktide kohta.  

 

Kohtulahendite analüüsimiseks kasutatakse Krista Rebase, magistritööst „Erateede 

kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis“, koostatud kohtute käitumismudelit. Mudeli 

kasutamine võimaldab süstematiseerida erinevaid kohtulahendeid ja võrrelda neid. Antud 

metoodikat rakendatakse käesolevas töös uuemate, kui 2010 aastal jõustunud kohtulahendite 

põhjal. Lisaks täiendatakse seda kompromisslepingutega ning uuritakse 

kompromissilepingu võimalusi juhtumite lahendamiseks. Kuna Saksamaa kohtusüsteem on 

eeskujuks Eesti kohtusüsteemile, siis on analüüsi tulemusi võrreldud ka Saksamaa erateede 

maakonfliktide lahendustega (Thomas 1997). 

  

Uurimustöö koosneb neljast osast: Esimeses peatükis selgitatakse probleemi olemust ja 

defineeritakse mõisteid, kasutades teadusartiklitest, seadustest ja raamatutest saadud 
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informatsiooni. Teises peatükis tutvustatakse käitumismudeli uurimise metoodikad ja 

koostatakse kokkuvõtlik tabel Riigi Teataja kodulehelt saadud kohtulahenditest ning 

koostatakse nende põhjal analüüs. Kolmandas peatükis võrreldakse kohtulahendite uuringu 

tulemusi ja koostatakse nende põhjal kohtute käitumismudelid aastate 2010 – 2014 kohta. 

Antud peatükk on jagatud erateedega seotud maakonflikti tüüpide ja alamtüüpide järgi. 

Neljas peatükk on arutelu, kus on välja toodud kokkuvõtlik tekst kohtute käitumisest, 

erateega seotud maakonfliktide lahendamisest ja ära hoidmise kohta.  

 

Teema on aktuaalne, sest eratee on infrastruktuuri oluline komponent, seda on vaja 

ühiskonna toimimiseks. Erateedega seotud probleeme on palju kajastatud meedias, mis 

näitab ühiskonna huvi antud teema vastu. Varasemalt on Eesti erateede maakonfliktide kohta 

kirjutatud 2013. aastal magistritöö Krista Rebane „Erateede kasutamisega seotud 

maakonfliktid Eestis“ ning mõned bakalaureusetööd: 2004. aastal L. Palmi „Põlva valla 

teedevõrgu uurimine maakorralduslikust aspektist“ ja 2011. aastal A. Laukase „Teede 

omandiõiguse probleemi analüüs“. Töö koostajale teadaolevalt ei ole veel erateedega seotud 

maakonfliktide kohta kirjutatud uurimustööd 2010-2014 aasta kohtulahendite põhjal ning 

võrreldud saadud lahendusi Saksamaa maakonfliktidega ja uuritud kompromisslepingu 

võimalusi selle probleemi lahendamisel.  

 

Töö koostaja tänab bakalaureusetöö valmimisele kaasa aidanud isikuid, eelkõige juhendajat 

Mariliis Toomi ja teema valimisel Siim Maasikamäed. 
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1.  ERATEEDEGA SEOTUD MAAKONFLIKTID 

1.1. Erateedega seotud maakonfliktide tekkimine ja määratlemine 

 

Maad maailmas juurde ei teki ja seda ei ole võimalik ümber paigutada, seetõttu on maa 

strateegilise tähendusega igale riigile (Seeder 2011). Rahvaarvu pidev kasv ja piiratud 

maaressursid toovad esile mitmesuguseid maakorralduslike konflikte, seoses konkurentsi 

kasvuga (Dunk 2011). Wehrmann (2008) väidab, et maakonfliktid tulenevad, kui osapooled 

ei ole jõudnud kokkuleppele maaga seotud omandiõiguse küsimustes: kasutamises, 

käsutamises ja haldamises. Samuti maakasutusest tingitud kulutustest ja kompenseerimises. 

Maakonflikt võib tekkida ka emotsionaalsetest pingetest või mõnel muul põhjusel. 

 

Infrastruktuur on oluline ühiskonna toimingute toimimiseks. Erateed on osa riiklikust 

infrastruktuurist ning erateedega seotud maakonfliktid mõjutavad ühiskonda (vt Tabel 1). 

See võib piirata üksikindiviidi ja ka suurema grupi liikumisvabadust. Eesti erateedega seotud 

maakonfliktid teravnesid peale maareformi, kui paljud teed muutusid erateedeks. 

Maakonflikte tekib juurde ka uute planeeringute ja tehingutega. Samuti võivad 

maakonfliktid tekkida seaduste tõlgendamisel.  

 

Tabel 1. Eraomandiga seotud maakonfliktid (Wehrmann 2008: 17-18) 

Konflikti tüüp Alamtüüp 

Maa sundvõõrandamine 

 Maa sundvõõrandamine avalikuks kasutamiseks ilma 

(piisava) hüvitiseta  

 Era- või ühismaa sundvõõrandamine eraettevõtetele ilma 

(piisava) hüvitiseta. Maa omanike ebaõiglane ümbera-

sustamine  

  Ebapiisav tasu  

Võõra varaga tehtavad tehingud 
 Vara müük omaniku loata 

 Vara rentimine/üürimine omaniku loata  

Ebaseaduslikud väljatõstmised 

pankade poolt  
  Pangad omandavad maad vaestes, kuid hea asukohaga 

rajoonides, andes elanikele üle jõu käivaid laene  

Maareformi tõttu tekkinud konf-

liktid  
  Sundvõõrandatud maad tahetakse tagasi, hõivatakse 

ebaseaduslikult või küsitakse hüvitist  
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Sõjaliste konfliktide järel tekki-

nud konfliktid  

 Tagasipöördunud pagulased või ümberasustatud inime-

sed tahavad maid tagasi või hüvitist  

  Omanike kaebused, et tagasipöördunud pagulased või 

ümberasustatud inimesed hõivavad maa ilma loata  

 Pagulaste kaebused, et ümberasustatud inimesed on 

nende maa ilma loata hõivanud 

  (Endine) valitsus on jaganud pagulaste endised maad 

teistele  

Eramaa ebaseaduslik kasutamine  

 Maa kasutamine omaniku loata (nt parkla või prügilana) 

 Omanik ignoreerib piiranguid (nt elamumaad kasuta-

takse ärimaana) 

 Maa illegaalne jaotamine 

 Hoone maksimaalse lubatud kõrguse ületamine 

  Omaniku loata kinnistul viibimine 

  Läbipääsuõiguse eiramine  

Pereliikmete vahelised vaidlused  

 Naisi ja lapsi ei lasta väärtuslikule põllumaale, ei lubata 

kinnistuid osta või seal liikuda  

 Pärandamisest tekkinud konfliktid  

 

Tabelis 1 on välja toodud eraomandiga seotud maakonfliktid. Kuna eratee on eramaa üks 

osa, on kaudne või otsene eratee konflikt seoses eramaa maakonfliktidega. Antud 

uurimustöös uuritakse erateega seotud maakonflikte, kus on esindatud konfliktid nagu: maa 

kasutamine omaniku loata (kasutatakse teed ilma loata, laiendatakse seda ilma loata või 

kuritarvitatakse raskemate masinatega läbisõiduks antud luba); omanik ignoreerib piiranguid 

(paneb avaliku tee kinni); maa illegaalne jaotamine (üks isik on juurdepääsuteest ilma 

jäänud); omaniku loata kinnistul viibimine (kasutatakse pahauskselt mugavusest 

juurdepääsuteena naabri õue); läbipääsuõiguse eiramine (eiratakse läbisõidu keelde ja 

kasutatakse raskemaid masinaid, kui antud teel lubatud); maa sundvõõrandamise eest 

saadakse ebapiisavat tasu (tee ehitamise eest ei saada piisavat hüvitist); maareformi tõttu 

tekkinud konfliktid. 

 

Kreekas teadlaste (Potsiou ja Ioannidis 2004) sõnul on põhilisteks erateedega seotud 

maakonfliktide tekkepõhjusteks: vastuoluline ja keeruliselt sõnastatud juriidiline 

õigusstruktuur, ebapiisavad ja vananenud piirkondlikud planeeringud, ebapiisav ja keeruline 

haldusstruktuur ning ruumiandmete puudumine. Samuti tõid nad välja vähese 

finantseerimisvalmiduse eluaseme rajamiseks ning tahtmatuse vastu astuda 

maakonfliktidele. See pärsib omakorda katastriüksuse legaliseerimist, mille tõttu tekivad 

ebaseaduslikud majapidamised. Lisaks võivad tekkida maakonfliktid piirkonna eriliste 

ajalooliste, poliitiliste, sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste tõttu.  
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Enamus meil esinevad erateedega seotud maakonfliktid on seotud maareformi elluviimisega. 

Maareformi eesmärk oli luua vabaturg ja erasektor ning efektiivne põllumajandus. Suurte 

kolhoosi- ja sovhoosimaade rahvale tagasi andmisega tehti asi keerulisemaks. Tekkinud 

killustatud maa takistas konkurentsivõimelise põllumajandustehnika kasutamist. Paljud 

maatükid jäid kasutusotstarbeta, sest neile ei saanud ligi või olid need liiga väikesed (DIJK 

2004). Seetõttu võib väita, et enamus meil esinevad erateedega seotud maakonfliktid on 

seotud maareformi elluviimisega.  

 

Tagantjärgi on puuduvate teede rajamine keeruline ja kulukas protsess. Tihti on koormatava 

kinnisasja omanikud vastu juurdepääsu teede rajamisele ja seavad teekasutajatele takistusi. 

Konflikti teekasutaja ja maaomaniku vahel rõhutavad ka vastuolulised õigusaktid. Eesti 

taasiseseisvumisega tagastati maad omanikele, sellega seoses muutusid paljud teed 

erateedeks. Kuid sel ajal puudus riiklik teepoliitika ja seadus, mis oleks korraldanud erateede 

kasutamist ja edaspidist korda peale erakätesse minekut.  

 

Sarnaselt Eestiga toimus üheksakümnendatel Inglismaal erastamiseprogramm, mis avaldab 

suurt mõju tänaseni sealses maakorralduses. Erastamiseprogramm oli oluline, et tekiks turul 

konkurents ja omandireform oli osa vabaturu tekkimisest (Helm, Tindal 2009). Maareform 

arendas Eestis demokraatiat, kuid ümberkruntimisel ja tagastamisel läksid paljud teed 

eraomanditesse (DIJK 2004). Maareformi eesmärk – kujundada riiklikul omandil rajanevad 

suhted ümber peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks, üldiselt saavutati aga 

eeldused maa efektiivseks kasutamiseks jäid saavutamata (Seeder 2011). Nii maareformi- 

ega omandireformi aluste seaduses ei ole sõnagi erateede kohta, mis võib olla üks põhjus, et 

efektiivset maakasutust ei saavutatud. Maareformi tulemusena tekkis palju maaomanike, kes 

võivad oma maal viibimise suhtes reegleid kehtestada. Seaduses on olemas küll kohustused 

ja õigused, mis omanikku ja kasutajat kaitsevad, kuid erateedega seotud maakonflikte on 

siiani rohkelt. 

 

Saksamaad ja Prantsusmaad peetakse kogenuteks riikideks maa planeerimise osas (Potsiou 

ja Ioannidis 2004) Saksamaa rakendatakse maakorraldamiseks maa konsolideerimist ehk 

ümberkruntimist. Väiksed ja killustatud maatükid liidetakse suuremateks. Selle eesmärk on 

eelkõige parandada infrastruktuuri ja ratsionaalsemat maakasutamist. Saksamaa 

maakorraldus näeb ette ümberkruntimisel ka teede rajamist ja parandamist. (Thomas 2004). 
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Maakorraldusega on seal tegeletud rohkem kui 150 aastat. Õigusakte maakorralduses on 

rakendatud sama kaua ning neid ei ole oluliselt muudetud (Thomas 2004). Seega on 

kasutatud ajast-aega ühtset süsteemi, mis tagab efektiivsema maakasutuse. Selline 

maakorralduse planeerimine võiks eeskujuks olla paljudele riikidel, sealhulgas Eestile 

 

 

1.2. Eratee mõiste ja erateede osakaal Eesti teede võrgustikust 

 

Eesti Vabariigi liiklusseadus § 4 kirjeldab teed, kui mõistet sõidukite ja jalakäijate 

liiklemiseks kasutatav maantee või tänav koos seda moodustavate sõidu- ja kõnniteede, 

teepeenarde, eraldus- ja haljasribadega. Mõiste haarab ka väljakuid, parklaid ja puhkeplatse.  

 

Teeseaduse § 5 teise lause kohaselt eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku 

kinnisasjal ning pole kantud avalikult kasutatavate teede nimekirja. Erateed võib kasutada 

üksnes kinnisasja omaniku loal. Nagu ülejäänud maa puhulgi, saab omaniku luba eratee 

kasutamiseks keskkonnaseadustiku üldosa seadus § 32 lõige 2 alusel eeldada, kui omanik ei 

ole väljendanud selget keeldu. Luba eratee kasutamiseks võib olla ka tinglik. Näiteks võib 

omanik keelata võõrastel tema tee peal sõidukitega liiklemise, lubades teed kasutada üksnes 

jalakäijatel. Eratee sõidukiga kasutamise keelamiseks on kohaseim kasutada vastavaid 

liiklusmärke, kuid võõrastel tuleb arvestada ka muul viisil väljendatud keeluga. Eratee 

omanikul on võimalik keelata ka tee kasutamine jalakäijate poolt, kasutades selleks 

samasuguseid tähiseid, kui ülejäänud kinnisasjal viibimise keelamiseks. Seega võib iga 

maaomanik oma erateel viibimise keelata, sest see on keskkonnaseadustiku üldosa 

seadusega § 32 kooskõlas. (Sarv 2014) 
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Joonis 1. Teevõrgu jaotus pikkuse järgi seisuga 01.01.2014. Allikas: (Maanteeameti 

aastaraamat… 2013:8) 

 

Kogu Eesti teede võrgustiku pikkus 01.01.2014 aasta seisuga oli 58 787 km (vt Joonis 1). 

Kus kohalikke maanteid oli 18 455 km, era- ja metsateid 18 398 km, kõrvalmaanteid 12 476 

km, tänavaid 5048 km, tugimaanteid 2406 km, põhimaanteid 1607 km ning jalg- ja 

jalgrattateid 397 km. Era- ja metsateede osakaal eesti teedest üsna suur 31,3 %, mida on 

peaaegu sama palju, kui kohalikke maanteid 31,4 % (Maanteeameti aastaraamat… 2013: 8). 

Ehk on see ka üks põhjustest, miks on palju probleeme eratee kasutamisega. Kui omanikke 

on palju, on ka soove ja arvamusi erinevad oma tee käsutamise suhtes. Teeseaduse § 5 teise 

lause kohaselt võib erateed kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal. Siit tekib aga probleem 

naabrite ja teiste teekasutajatega, kellel ühel või teisel põhjusel on vaja teed kasutada 

jõudmaks oma kinnisasja või mõne muu sihtmärgini nagu veekogu, marjametsa. 
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2. ERATEEDE KASUTAMISEGA SEOTUD 

MAAKONFLIKTID 2010-2014 AASTAL EESTIS 

2.1. Metoodika 

 

Uurimustöö eesmärk on välja selgitada erateedega seotud maakonfliktid Eestis 2010-2014 

aastal kohtulahendite põhjal. Põhjaliku analüüsi tegemiseks, Eesti erateedega seotud 

maakonfliktide kohta, uuritakse kohtulahendeid ja koostatakse kohtute käitumismudel. 

Käitumismudel on sarnastes tingimustes tekkinud probleemide põhjuste ja lahenduste 

muster (Rebane 2013). Kokkuvõtlikus tabelis (lisad 1, 2, 3 ja 4) on näha iga kohtulahendi 

kohta eraldi kohtusse pöördumise põhjused, lahendused, osapooled (juriidilised/füüsilised 

isikud), kohtuprotsessi kestvus, õigusaktid millele kohtuotsus tuginev ja üldine kohtute 

käitumine. Kokkuvõtliku tabeli põhjal valmib ülevaade kohtupraktikast iga konflikti 

alamtüübi kohta eraldi. Kohtute käitumismudelitel (joonised 5, 8, 10 ja 12) on konflikti tüüp, 

konflikti alamtüüp, konfliktide kirjeldus ja kohtute käitumine ehk lahendused. Eesmärgi 

täitmiseks kasutatakse ka teaduskirjanduse artikleid ja seaduseid, et anda ülevaade antud 

probleemistikust.  

 

Käitumismudel koostatakse sarnaselt Krista Rebase 2013 aasta magistritöös „Erateedega 

seotud maakonfliktid Eestis“. Lahendeid võrreldakse kvalitatiivset kirjeldavat 

juhtumiuuringu meetodil, kuna see sobib tervikliku empiirilise andmestiku töötlemiseks, mis 

hõlmaks ka kvalitatiivseid ja detaile iseloomustavaid seiku (Virkus 2010). 

 

Uuringuks saadakse andmed (kohtulahendid) justiitsministeeriumi haldusalas olevast Riigi 

Teataja koduleheküljelt. Mudeli koostamiseks valitakse periood 01.01.2010 kuni 

31.12.2014. Kohtuasjade valimisel lähtutakse, et lahendi jõustumise kuupäev jääks antud 

ajavahemikku. Kohtumenetluse alguskuupäev võib küündida varasemasse perioodi. 

Kohtulahenditest kõige varem alustati kohtuasjaga 2-02-128 2002 aastal. Kohtulahendite 

protsessi venimine on põhjustatud korduvatest edasikaebamistest ning täiendavate tõendite 

ja osapoolte kaasamisest. Kvalitatiivse metoodika kasutades on perioodi pikkus seejuures 
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piisav (Virkus 2010). Perioodi pikkus sai valitud lähtuvalt põhimõttest, et saadud andmete 

põhjal oleks võimalik teha üldistusi ning et tulemus täiendaks varasemalt tehtud Krista 

Rebase tööd. Lisaks sellele võrreldakse Eesti erateedega seotud maakonflikte Saksamaa 

praktikaga ja tuuakse välja lahendused, mida võiks Eestis parendada. Töös tutvustatakse ka 

kompromissilepingu eeliseid erateedega seotud maakonfliktide efektiivsemaks 

lahendamiseks. 

 

Kohtulahendite leidmiseks valitakse Riigiteataja kodulehelt kohtulahendite otsingust „Kõik 

kohtumenetlused“. Seejärel sisestatakse menetluse kuupäeva vahemik ja „Lahendi sisu 

otsingu“ lahtisse märksõna „eratee“. Lahendeid leitakse sellist viisi kasutades kokku 149. 

Millest filtreeritakse välja maakonfliktidega seotud lahendid ning järgi jääb 47 asjasse 

puutuvat kohtuasja. Leitud lahendite põhjal koostatakse kokkuvõtlik tabel käitumismudeli 

loomiseks (lisa 1).  

 

Andmete otsing on ajakulukas, sest failid avanevad ükshaaval ja salvestamiseks peab kõik 

lahendid ükshaaval läbi lugema ja salvestama. Samuti on dokumendid raskesti loetavad, sest 

erinesid üksteistest kujunduse ja ülesehituse poolest. 03.04.2015-16.04.2015 Riigi Teataja 

kodulehel kohtulahendite otsing ei toimi. 

 

 

2.2. Analüüs  

 

Andmete analüüsiks kasutatakse kvalitatiivset kirjeldavat juhtumisuuringu meetodit. 

Meetod võimaldab uurida küllaltki väikeste juhtumite arvuga ja perioodiga andmeid. Samas 

saab koostada sarnaste tulemuste põhjal ülevaatlikke tabeleid ja võrrelda tulemusi (Virkus 

2010). Erateedega seotud maakonfliktide käitumismudel eelmainitud meetodit kasutades on 

väljatöötatud Krista Rebase magistritöös. Ülevaatlikusse kohtupraktika mudelisse lisab 

uurimustöö autor omaltpoolt näitajad „seadused, millele kohtuotsus tugines“ ja „algataja“. 

Mudel koostamisel kasutatakse järgnevaid näitajaid: 

 

1. Konflikti tüüp 

2. Konflikti alamtüüp 

3. Lahendi number 
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4. Kohtutasand 

5. Põhjus(ed) 

6. Lahendus(ed) 

7. Hüvitise suurus tee kasutamise eest  

8. Hüvitise saamise põhjused 

9. Protsessi kestvus 

10. Kaasatud asutused 

11. Varasem kohtupraktika 

12. Seadused, millele kohtuotsus tugines 

13. Kohtulahendi alguskuupäev 

14. Kohtulahendi lõpukuupäev 

15. Algataja 

 

Konflikti tüübid on jagatud kaheks – avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni puudub tee ja 

avalikult kasutatavalt teelt on kinnistuni tee, kuid seda ei saa või ei tohi kasutada. Viimane 

nimetatud tüüp on jagatud omakorda kolmeks - kasutaja ei ole rahul olemasoleva teega, tee 

on füüsiliselt tõkestatud ja tee on juriidiliselt tõkestatud. (Rebane 2013) 
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3. KOHTULAHENDITE UURINGU TULEMUSED JA 

KOHTUTE KÄITUMISMUDELID 

3.1. Lahendite üldine jaotus kohtutasandi järgi ja protsessi kestvus 

 

Kohtulahendite analüüsiv tabel on lisas 1, 2, 3 ja 4. Analüüs on koostatud 01.01.2010 kuni 

31.12.2014 avaldatud kohtulahendite põhjal, mis käsitlevad erateedega seotud maakonflikte 

Eestis. Tulemusena võrreldaks, põhjuseid, lahendusi, hüvitise suurust, kohtulahendi perioodi 

pikkust ja muud kohtuasjadega seonduvat. Kokku analüüsiti 47 kohtulahendit. Halduskohtus 

võeti vastu 7 lahendit, maakohtus 17, ringkonnakohtus 22 ja riigikohtus 1.  

 

 

Joonis 2. Erateedega seotud maakonfliktide kohtuasjade jaotus kohtutasandi järgi 

01.01.2010-31.12.2014  

 

Lahenditest 28 on määrused ja 19 otsused. Määrusega lahendatakse protsessuaalseid 

küsimusi, teatud juhtudel on määrus ka menetlust lõpetavaks kohtudokumendiks. 

Kohtuotsus on kohtulahend, millega asi sisuliselt otsustatakse. (Abimaterjal kohtu teemal… 

2008). Kohtuotsus on siduv, kui otsuses on täpsustatud adressaadid, kuid see on siduv vaid 

osaliste jaoks (Riigikogu…2015). Kusjuures kohtuotsuse protsessi keskmine kogupikkus oli 
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22 kuud ja määrusel 26 kuud. Siinkohal tuleb arvesse võtta määrusega sisuliselt jätkatakse 

kohtuprotsessi ja uurimine on põhjalik.  

 

 

Joonis 3. Erateedega seotud maakonfliktide lahendite koguarv (otsused/määrused) ja 

keskmine kestvus kohtutasandi järgi 01.01.2010-31.12.2014  

 

Kohtulahendite keskmine protsessi kestvus (vt Joonis 3) on 24 kuud. Selgub, et I astme 

kohtumenetlus on kokku haldus- ja maakohtus 31 lahendit. Lahendusi maakohtus on 17, 

millest 13 määrust ja 4 otsust. Ning halduskohtus 14, millest 5 otsust ja 2 määrust. 

Halduskohtus on protsessikestvus kõige lühem (14 kuud) ja sellele järgneb maakohus (19 

kuud). Ringkonnakohtu lahendite koguarv on kõige suurem (22 lahendit), millest 10 otsust 

ja 12 määrust. Protsessi pikkus ringkonnakohtus (34 kuud) on I kohtu protsessi kestvusest 

pikem. Riigikohtus võeti vastu üks määrus. Sinna jõuavad väga vähesed lahendid, sest 

enamasti on I või II astme kohus lahenduse leidnud. Kuid protsess oli ajaliselt kõige pikem 

(86 kuud).  

 

Joonisel 4 on näha erateedega seotud maakonfliktide kohtulahendite osapooled. Kõige enam 

satub kohtusse erateede konfliktiga füüsilised isikud. Seega eraisikud puutuvad kõige 

rohkem selliste konfliktidega kokku. 22 korral on juhtumi mõlemad osapooled füüsilised 

isikud ja 12 korral on füüsiline isik süüdistanud juriidilist isikut. Viimastest üheksal korral 
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on füüsiline isik kaevanud kohaliku omavalitsuse kohtusse. Seitsmel korral on osapoolteks 

juriidilised isikud ja kuuel korral kaebab juriidiline isik füüsilise isiku kohtusse.  

 

 

Joonis 4. Erateedega seotud maakonfliktide kohtuasjade osapooled kohtutasandi järgi 

01.01.2010-31.12.2014 

 

Järgnevalt on toodud lahendite üldised põhjused ja tulemused. Seda on tehtud konflikti 

tüüpide ja alamtüüpide kaupa.  

 

 

3.2. Avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni puudub tee 

 

Kohtumenetlusi on selle konflikti tüübi kohta kokku üheksa ja neist kaheksal juhul tagatakse 

juurdepääs kinnistuni. 2-08-69638 ja 2-09-63722 lahendi puhul määrati avaldajale erinev 

juurdepääs, kui avaldaja hagis palus. Asjaõigusseaduse § 156 lõige 1 kohaselt on omanikul, 

kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi 

seisvalt osalt (nn lahusmaatükilt), õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. 

Juurdepääsu asukoha, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kinnistuomanike kokkuleppel 

(Asjaõigusseadus 1993, § 156 lg 1). Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle 

kasutamise tasu kohus, võttes arvesse koormatud kinnisasja omaniku huve. Seadus ei 

kohusta siiski eratee omanikku nõustuma ja kokkulepet saavutama (Vaidebaum 2011). 2-08-

14083 lahend jääb sisuliselt tulemuseta, sest ringkonnakohus saatis maakohtusse asja uuesti 

läbi vaatamiseks. 
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Joonis 5. "Avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni puudub tee" konflikti kohtulahendite 

(otsused/määrused) arv ja keskmine protsessi kestvus kuudes kohtutasandi järgi 01.01.2010-

31.12.2014 

 

Kahel korral on langetatud kohtuotsus määrusega maakohtus, kus keskmine protsessi 

kestvus on seitse kuud. Ringkonnakohtus on uuritaval ajaperioodil seda tüüpi juhtumite 

kohta neli otsust ja kolm määrust, keskmine kestvus on 32 kuud. Keskmise hüvitise suurus 

maakohtus on 67 - 784 eurot aastas. Kalleima hüvitise maksab 2-14-52712 juhtumi puhul 

füüsiline isik, sest soovib kasutada maja ehitamiseks rasketehnikat, mis lõhub teed. Kui tee 

kinnistuni puudub siis enamasti tee ehitab ja selle kulud maksab juurdepääsu taotleja. 

Määratud hüvitiste suurus ringkonnakohtus on 24 - 200 eurot aastas. 
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Joonis 6. 01.01.2010-31.12.2014 kohtupraktika probleemis „Avalikult kasutatavalt teelt 

kinnistuni puudub tee“ 

 

Lahendites on selgitatud probleemi põhjused ja algpõhjuste kirjeldused. Põhjused on neljal 

korral seotud detailplaneeringu rajamata teega. Kolmel korral kinnistu müümisel tuleb välja, 

et kinnistul puudub juurdepääsu tee. Ühel korral kinnistu jagamisega jääb tee ühe osapoole 

kinnistule. Ühel korral maareformi elluviimisega. Järgnevalt on kirjeldatud konfliktide 

põhjused ja lahendused: 

1. detailplaneeringuga kavandati juurdepääs, kuid kinnistu omanik ei nõustu 

sellega (2-11-52068, 2-10-61778) või takistab mõnel muul viisil: 2-14-52712 omanik 

teeb määratud teealal ebaseaduslikke kaevetegevust, 2-09-11183 kinnistuomanik, 

kus tee on planeeritud on paigaldatud tõkke. Kõigi lahendite puhul annab kohus loa 

rajada planeeringus ettenähtud tee. Ringkonnakohtusse jõudsid lahendid 2-11-52068 

ja 2-09-11183, sest kinnistu omanik, kelle maale teed rajatakse, ei ole maakohtus 

määratud juurdepääsutee asukohaga rahul. Ringkonnakohus neid ei rahulda, sest 

kinnistu omanikule kellel puudub juurdepääs kinnistule peab asjaõigusseadus § 156 

lõige 1 olema see tagatud; 
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2. kinnisvara ostnud kinnistuomanikul puudus tee avalikult kasutatavalt teelt (2-12-

22740, 2-09-63722, 3-11-2954). Esimesel juhul rahuldas maakohus juurdepääsutee 

ehitamise nõude ja kasutada kinnisasja omaniku teed. Ringkonnakohus jättis otsuse samaks, 

kuid määras juurdepääsu tasuks kinnisasja omaniku teele 30 eurot aastas. Teise kohtulahendi 

puhul ostja kasutas heauskselt sisse tallatud rada oma kinnistule saamiseks. Kaitsja väitis, et 

avaldaja oli oma algatuslikult sõitnud üle tema rohumaa. Kohus ei rahuldanud avaldaja soovi 

rajada nimetatud kohta teed, kuid määrati teine tee juurdepääsu tagamiseks. Avaldaja ei 

olnud rahul tee pikkuse ja asukohaga põhjendades selle kulukust. Ringkonnakohus ei 

muutnud maakohtu otsust. Kolmanda lahendi puhul ei olnud ostja rahul, et ostud kinnistule 

ei ole rajatud valla poolt teed. Hagi ei rahuldata, sest vald on ettenähtud ulatuses teed 

ehitanud; 

3. kinnistu jagamisel jääb juurdepääsu tee ühe kinnistu piiridesse (2-08-14083). 

Teeomanik piirab tee kasutamist väravaga ja ei lubanud oma maale juurdepääsuteed rajada. 

Maakohus  rahuldab avaldaja nõude ja tagab juurdepääsu üle selle kinnisasja. Kostja ei ole 

nõus maakohtu otsusega, sest kohus ei ole arvestanud tema tee ehitamise kuludega. 

Ringkonnakohtus tühistab maakohtu otsuse ja asi läheb edasi uurimisel; 

4. maareformi elluviimisel on jäänud kinnistule juurdepääsutee määramata (2-08-

69638). Maakohus määras kinnistule juurdepääsuteeks teise variandi. Ringkonnakohus 

tühistas maakohtu otsuse ja määras kinnistule soovitud lühema tee. 

 

 

3.3. Avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni on juurdepääs, kuid seda ei 

saa või ei tohi kasutada 

 

Selle konfliktitüübi puhul on olemas kinnistuni tee, kuid vaidlus käib enamasti tee 

kasutamise üle. Probleemid tee kasutamise pärast on tekkinud enamasti maareformi, 

tehingute (detailplaneeringud, müümine ja kinnistu jagamine), õigusaktide ja loodusliku 

hävingu tõttu. 39 kohtulahend jaotuvad selle konfliktitüübi puhul omakorda kolmeks 

alamtüübiks: kasutaja ei ole rahul olemasoleva teega (11 lahendit), tee on juriidiliselt 

tõkestatud (18 lahendit) ja tee on füüsiliselt tõkestatud (9 lahendit).  

 

 



21 

 

 

3.3.1. Kasutajad ei ole rahul olemasoleva teega 

 

Antud alamtüübi kohta on sellel ajaperioodil kokk 11 lahendit (vt joonis 6): kolm määrust 

maakohtus, üks otsus ja kolm määrust halduskohtus ja kaks määrust ja kaks otsust 

ringkonnakohtus. Keskmine perioodi kestvus maakohtus on keskmiselt 24 kuud, 

halduskohtus 11 kuud ja ringkonnakohtus 59 kuud. Kohtuprotsessi kestvus minimaalselt üks 

kuu ja maksimaalselt 133 kuud, mis on 11 aastat. 2-02-128 kohtuprotsessi kestvus venis, sest 

kohtuotsuse peale on korduvalt edasi kaevatud ning kohtuasi on taas avatud. Hüvitis tee 

kasutamise eest määratakse kahel korral 6,35 eurot ja 120 eurot aastas. 

 

Joonis 7. „Kasutajad ei ole rahul olemasolevaga teega“ konflikti kohtulahendite 

(otsused/määrused) arv ja keskmine protsessi kestvus kuudes kohtutasandi järgi 01.01.2010-

31.12.2014 

 

Kaheksa lahendi korral ei rahuldatud avaldaja soovi. Seitsmel korral hagejate mugavus 

kasutada neile meeldivat teed, ei kaalu üles koormatava kinnistu privaatsus (Aavik…2014). 

3-13-1424 lahendi puhul soovib kinnistuomanik tee likvideerida, kuid seda ei rahuldatud, 

sest kinnistul puudub juurdepääsu tee. 2-02-128 ja 2-10-50127 kokkulepe saavutati 

kompromisslepingu teel. 2-09-30153 lahendi puhul määrati juurdepääs, kuni rajatav tee 

valmimiseni. Järgnevalt on kirjeldatud konfliktide põhjused ja lahendused:  

1. taheti teel kasutada raskemat masinat, kui tee seda ette näeb (2-11-50909 ja 2-05-

21703). Kuna kinnistule on kasutusluba määratud, ei lubata teed kasutada raskema 
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sõiduvahendiga kui sõiduauto. Teeseadus § 32 lõige 1 kohaselt ei tohi kahjustada ja 

risustada teed. Teeseadus § 401 1 lause kohaselt normidele mittevastavate mõõtmete, 

massi või teljekoormusega või muul viisil teerajatise püsivust ohustava sõidukiga 

liiklemise eest, samuti liiklemise eest liiklemiseks suletud teel või liiklemiseks 

mitteettenähtud teerajatisel karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut; 

2. ollakse detailplaneeringus kavandava tee vastu (3-09-1713, 3-12-2348). Esimese 

lahendis kardetakse, et tõkkepuu taha jääb üldkasutatav tee ja kallasrada. Ei rahuldata 

nõuet. Lahendusena on ette nähtud igale külaelanikule tõkkepuu pult, sest juurdepääs 

kinnistule peab olema tagatud. Teise lahendi puhul avaldaja kaebab, et tema 

juurdepääs on seoses naaberkinnistu tee ehitamisega jäänud ebaselgeks. Kaebust ei 

rahuldata ja põhjendatakse, et ka tema teele on tagatud juurdepääs; 

3. õigusaktidega on muudetud tee omadusi, mis ei meeldi avaldajale (3-10-260, 2-02-

128). Esimesel juhul avaldaja on vastu, et tee kustutati tänavate nimistust. Ei 

rahuldatud, sest tänava kustutamine tänavate nimekirjast ei muuda selle tee avalik-

õiguslikku seisundit; teeservituut seati ilma omaniku teadmata, omanikule on 

vastumeelt, et tee on avalikuks kuulutatud. Rahuldati kompromisslepinguga, vald 

pakkus, et hooldab ise teed; 

4. teekasutaja soovib teed laiendada võõra kinnisasja arvelt (2-08-52017), ehitades 

parkla oma sissesõidu ette. Ei rahuldatu, sest asjaõigusseadus § 68. lõige 1 kohaselt 

on vaid kinnisasja omanikul õigus hallata, käsutada ja kasutada oma kinnisasja. Selle 

lahendi puhul kinnisasja omanik, ei soovi, et tema maa arvelt teekasutaja 

parkimisalal laiendaks; 

5. taheti kasutada lühemat teed kinnistuni (3-10-849, 2-09-30153, 2-10-50127). 

Esimese menetluse algatajad soovivad kasutada juurdepääsuteena teise kinnistu 

õueala. Ei rahuldatud, tee kasutaja mugavus ei kaalu üles koormatava kinnistu 

privaatsus. Kolmanda lahendi puhul saavutati kompromissileping. Teise ja kolmanda 

lahendi puhul määrati ajaline juurdepääsutee, kuni avaldaja oma teed korrastab; 

6. taheti likvideerida olemasolevat juurdepääsuteed (3-13-1424). Ei rahuldatud, sest 

juurdepääs peab olema kinnistule tagatud. 
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Joonis 8. 01.01.2010-31.12.2014 kohtupraktika probleemis „Kasutajad ei ole rahul 

olemasoleva teega“. 

 

Kohtulahendite põhjal on valminud joonisel 9 kohtute käitumismudel konflikti alamtüübi 

„Kasutajad ei olnud rahul olemas oleva teega“ kohta. Perioodil 2010-2014 on selle konflikti 

alamtüübi kohta kokku 11 kohtuasja. Joonisel 9 on ära toodud nende konfliktide põhjused ja 

lahendused, mida kohtud rakendavad, kui kasutaja ei ole rahul olemasoleva teega. 

 

 

3.3.2. Tee on juriidiliselt tõkestatud 

 

Antud alamtüübi kohta kokku 18 lahendit (joonis 10): seitse määrust tehti maakohtus, kolm 

otsust halduskohtus ja neli otsust ja neli määrust ringkonnakohtus. Keskmine perioodi 

kestvus maakohtus on 18 kuud, halduskohtus 17 kuud ja ringkonnakohtus 25 kuud. 

Kohtuprotsess kestis minimaalselt kolm kuud maakohtus ja maksimaalselt 68 kuud 

ringkonnakohtus. Hüvitis tee kasutamise eest määratakse 18 kohtulahendist 12 korral. 
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Väikseim hüvitis on sel perioodil 25 eurot aastas ja suurim 1535 eurot aastas. Viimane 

hüvitis määratakse 2-09-56481 lahendi puhul, kuna kõnealust teed kasutab kinnistu raskete 

masinatega ja ärilisel eesmärgil määrati hooldustasu sellest lähtuvalt. 

 

 

Joonis 9. „Tee on juriidiliselt tõkestatud“ konflikti kohtulahendite (otsused/määrused) arv ja 

keskmine protsessi kestvus kuudes kohtutasandi järgi 01.01.2010-31.12.2014 

 

13 korral 18 lahendist rahuldatakse kohtuvaidlus I astme kohtus. Viiel korral jääb otsus 

muutmata ringkonnakohtus. Kolmel korral muudetakse I astme kohtuotsus ümber, kahel 

neist tühistatakse rahuldav otsus. Ühel korral tühistatakse maakohtu otsuse ja määratakse 

toimik uuesti läbivaatamisele. Üks halduskohtu otsus, kaks määrust ja kaks otsust 

ringkonnakohtus ja üks otsus maakohtus on vastuvõetud nii, et kasutati senist riigikohtu 

praktikat. Üheksal korral kaasatakse kolmanda osapoolena vallavalitsuse esindaja. Viiel 

korral on vaidluse osapooleks kohalik omavalitsus. 

 

Viiel korral on konflikti põhjused seotud detailplaneeringus rajamata teega, seitsmel korral 

kinnistule määratud õigusaktiga, kuuel korral maareformi elluviimisega, kus on probleem 

tingitud juba varasemast maakorraldusest. Järgnevalt on kirjeldatud konfliktide põhjused ja 

lahendused: 

1. tahetakse kasutada teed raskemate masinatega, kuna see piirab oluliselt kinnisasja 

kasutamist (2-13-32976, 2-10-38541, 2-12-29586, 2-12-9177). Esimesel ja teisel 

juhul avaldajal pole võimalik oma kinnistul ehitustööd alustada, kuna raskema 
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autoga kui 3,5 tonni ei tohi teed kasutada. Mõlemad nõuded rahuldati. Kolmanda ja 

Neljanda lahendi puhul on omanikul vaja kinnistule pääseda põllmajandus 

masinatega, et kasutada lähtuvalt sihtotstarbest kinnistut. Mõlemal juhul kohus 

rahuldab nõude, kuid määratud hüvitis on üsna suur või peab kasutaja ise 

teehooldamise eest vastutama; 

2. tahetakse hüvitist tee kasutamise eest (2-11-63380). Avaldaja soovib parkimismaja 

omanikult oma tee kasutamise eest hüvitist. Maakohus ei rahulda otsust, kuna antud 

tee kasutamiseks ei ole tehtud avaldust. Ringkonnakohus rahuldas otsuse, kuid selle 

kohtuotsusega seda veel ei tehtud; 

3. tahetakse vaidlustada valla otsust, et tema eratee on kuulutatud avaliketeede hulka 

(3-09-1655) Avaldaja on teinud tee ehitamisel ja korrastamisel investeeringuid ja ei 

soovi teed tasuta anda avalikuks kasutamiseks. Halduskohus rahuldas otsuse ja 

juurdepääsu määrus tühistati. Vald soovib otsust vaidlustada, kuid ringkonnakohus 

jätab otsuse muutmata; 

4. tahetakse vaidlustada otsus, et eratee on kuulutatud avaliketeede nimistust välja (3-

09-1145, 3-10-607, 3-10-150, 3-09-2666, 3-11-2544). Esimese lahendi puhul 

põhjendatakse süüdistust, et kaebaja juurdepääsutee venib tunduvalt pikemaks ja 

suurenevad tee hooldamiseks tehtavad kulutused ning otsus tehti ilma talle teadmata. 

Teisel juhul on see ainuke juurdepääsutee. Mõlema lahendi puhul kohus rahuldab 

otsuse, kuna vald rikkus menetlusnõudeid ning haldusakti vormistamisenõudeid 

teavitada asjasse puudutavat isikut. Kolmanda lahendi puhul soovib avaliku tee 

õigusi taastada kinnistu omanik äriliste eesmärkide täitmiseks. Halduskohus ei 

rahuldata nõuet, põhjendusega, et hageja ärihuvi ei kaalu üles kolmanda isiku õigust 

omandi ja kodu puutumatusele. Ringkonnakohus muudab halduskohtuotsust ja 

rahuldab nõude, valla määrus tühistati, sest katastriüksuse erastamise lepingus 

määrati juurdepääsu teeks antud tee. Neljanda lahendi puhul kohus kaebust ei 

rahulda, sest kaebaja käib kinnistul harva. Kohus lisab, et avalikul teel lasub 

kohustuste kogum, kus teeomanik peab taluma määramata isikute ringi poolt tee 

kasutamist. Viienda lahendi puhul tee kustutati kohalike teede nimekirjast ning 

kinnistuomanik on lubanud tee likvideerida, kusjuures see on kinnistule ainuke 

juurdepääsu tee. Halduskohus rahuldab otsuse ja keelab teeomanikul oma maja tee 

arvelt laiendada. Ringkonnakohus lükkab otsuse ümber, sest ekslikult on arvatud, et 

laiendatav ehitus piirab tee kasutamist; 
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5. puudub juurdepääsu luba, kuid tee, mis kinnistuni viib on olemas (2-09-56481, 2-07-

29463, 2-09-4740, 2-08-77888, 2-12-21396, 2-07-1689,2-10-33296). Avalikult 

kasutatavalt teele palutakse juurdepääsuluba mööda erateed. Kõik lahendid 

otsustatakse rahuldavalt, välja arvatud lahend 2-07-29463, kus kinnistu omaniku 

privaatsust arvestades määratakse teine juurdepääsutee antud kinnistule. 

 

 

Joonis 10. 01.01.2010-31.12.2014 kohtupraktika probleemis „Tee on juriidiliselt 

tõkestatud“ 
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Kohtulahendite põhjal on valminud joonisel 11 kohtute käitumismudel konflikti alamtüübi 

"tee on juriidiliselt tõkestatud" kohta. Eelnimetatud alamtüübi kohta uuritakse 2010-2014 

perioodil kokku 18 kohtulahendit. Sellel alamtüübil on kokku antud perioodil viis üldist 

põhjust. Mudeli eesmärk on lugejale anda ülevaade lahendustest, mida kohtud rakendavad.  

 

 

3.3.3. Tee on füüsiliselt tõkestatud  

 

Kohtumenetlusi on selle konflikti alamtüübi kohta kokku üheksa (joonis 12). 

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus § 33 3 lause kohaselt omanik ei või keelata eratee ega 

raja kasutamist jalgsi, jalgrattaga ega muul sellesarnasel viisil liikumiseks, kui kasutus 

põhineb väljakujunenud taval ega ole talle koormav. Seega teed mida on varem kasutatud ei 

tohi keelata kasutamast, kui see pole omanikule põhjendatult koormav. Koormav tähendab 

siinkohal näiteks, kui privaatsust häiritakse oluliselt. Kui tee kasutajal, kelle kinnistule ei vii 

teist teed avalikult teelt, võib pöörduda nõudega kohtusse. 

 

 

Joonis 11. „Tee on füüsiliselt tõkestatud“ konflikti kohtulahendite (otsused/määrused) arv ja 

keskmine protsessi kestvus kuudes kohtutasandi järgi 01.01.2010-31.12.2014 

 

Maakohtus on sellel ajaperioodil kokku viis lahendit, kaks otsust ja kolm määrust, kestvus 

oli 22 kuud. Ringkonnakohtus on vastuvõetud üks otsus ja kolm määrust ning ajaline kestvus 

keskmiselt 16 kuud. Riigikohtus on vastuvõetud üks määrus, mis tehti 86 kuuga. Neljal 

korral on kaasatud maa-amet või linna- või vallavalitsus. Viiel korral lähtutakse otsuse 

tegemisel varasemast kohtupraktikast. Kohtuprotsess kestab minimaalselt seitse kuud ja 
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maksimaalselt 86 kuud. 

 

Selle alamtüübi kohta uuritud kohtulahenditest on enamasti seotud maareformi 

elluviimisega, kokku kuuel korral. Pärast maareformi elluviimist on palju juhtumeid, kus 

kinnistud jäävad ilma juurdepääsu teest. Sest tee on jäänud eravaldustesse ja eratee omanik 

on selle tee, kas sulgenud või keelab seda kasutamast. Ühel korral on alamtüübi põhjuseks 

maaomaniku eksimus õigusakti vastu. Ühel korral müümine ja ühel korral looduslik häving. 

Järgnevalt on kirjeldatud konfliktide põhjused ja lahendused: 

1. juurdepääs kinnistuni on tõkestatud eratee omaniku poolt (2-13-6252, 2-12-39960, 

2-11-42184, 2-11-6050, 2-09-19344, 4-09-18460). Esimesel, teisel, kolmandal ja 

viiendal juhul piirab eratee omanik tee kasutamist aia või väravaga. Neljandal juhul 

ei luba teed hooldada, teha lumetõrjet, ega parandada teed, mis muudab olenevalt 

aastaajast tee füüsiliselt tõkestatuks. Kuuendal lahendi puhul seab eratee omanik 

tahtlikke füüsilisi takistusi teele, sest hageja ei olnud väidetavalt teadlik, et tee on 

avalik. Esimesel juhul jõuavad pooled kompromisslepinguni, eratee omanik lubab 

eemaldada takistava aia. Teistel juhtudel kohus rahuldab avalduse ja määratakse 

juurdepääs. Viienda kohtulahendi puhul ringkonnakohus muudab kohtuotsust 

osaliselt, resolutsioonis asendatakse sõna "mootorsõidukitega" sõnaga 

"transpordivahenditega". See on vajalik, et teel saaks liikuda ka 

lumekoristusmasinaga ja jalgrattaga; 

2. kaasomandis olev tee on ühe omaniku poolt tõkestatud (2-10-27039, 2-11-33862). 

Esimese lahendi puhul kuulub tee 1/3 osa kostjale ja 2/3 hagejale, kummalgi 

osapoolele on juurdepääs oma kinnistule üle teineteise kinnistu. Hageja piirab kostjal 

kasutada teed väljaspool tööaega, sest kostja ei võta osa ega hüvita tee korrashoidu. 

Kohus rahuldab selle otsuse nii, et kostja maksab hagejale 120 kuus ja hageja kostjale 

50 eurot kuus vastavalt tee jaotusele. Teisel juhul hageja ostis jagatud kinnistuga 

korteriomandi ning juurdepääsutee jääb teise osapoole valdusesse. Kohus rahuldas 

juurdepääsu õiguse; 

3. juurdepääs kinnistuni on takistatud loodusjõudude mõjul (2-06-39941). Tegemist 

riigikohtulahendiga, kus vaidlus on käinud 86 kuu. Alguse sai see teetruubi 

hävinemisega. Kinnistu omanikud taotlevad juurdepääsu avalikult kasutatavale teele 

võttes aluseks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 33 lõige 3 kohasel eratee 

kasutamine põhineb väljakujunenud tava (Keskkonnaseadustiku üldosa seadusalusel 
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2011, § 33 lg 3). Siinkohal on kohus seisukohal, et tuleb arvestada asjaoluga, et 

vaidlusalune tee ja eriti sellel asuv sild ei ole olnud ajalooliselt alati samasuguses 

olukorras, nüüdseks on see hävinenud. Kohus ei rahulda nõuet. 

 

Joonis 12. 01.01.2010-31.12.2014 kohtupraktika probleemis „Tee on füüsiliselt tõkestatud“ 

 

Kohtulahendite põhjal on valminud joonisel 13 kohtute käitumismudel konflikti alamtüübi 

"tee on füüsiliselt tõkestatud" kohta. Eelnimetatud alamtüübi kohta uuritakse 2010-2014 

perioodil kokku üheksa kohtulahendit. Sellel alamtüübil on kokku antud perioodil kolm 

üldist põhjust. Mudeli eesmärk on lugejale anda ülevaade lahendustest, mida kohtud 

rakendavad.  
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4. ARUTELU 

 

Infrastruktuur on oluline ühiskonna toimingute toimimiseks. Eesti teedest moodustavad era- 

ja metsateed 31,3 %. Erateed on osa riiklikust infrastruktuurist ning erateedega seotud 

maakonfliktid mõjutavad ühiskonda, piirates üksikindiviidi ja ka suurema grupi 

liikumisvabadust. Eesti erateedega seotud maakonfliktid teravnesid peale maareformi, kui 

paljud teed muutusid erateedeks. Maakonflikte tekib juurde ka uute planeeringute ja 

tehingutega. Samuti võivad erateedega seotud maakonfliktid ilmneda pärast erateel 

toimunud looduslikku hävingut, mis teel liikumist takistab ja muudab tavapärast tee 

toimimist.  

 

Uurimustöö autor on seisukohal, et uuritud maakonfliktid on vaid osa erateedega seotud 

maakonfliktidest. Uurimustöös uuriti Eestis erateedega seotud kahte tüüpi maakonfliktide: 

"avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni puudub tee" ja "avalikult kasutatavalt teelt on 

kinnistuni tee , kuid seda ei saa või ei tohi kasutada". Viimase kohta on kolm alamtüüpi 

"kasutaja ei ole rahul olemasoleva teega", "tee on füüsiliselt tõkestatud" ja "tee on juriidiliselt 

tõkestatud". 47 lahendit on jaotatud maakonflikti alamtüübi järgi nelja tabelitesse ja lisatud 

lisadesse 1, 2, 3, ja 4. Käitumismudelid ja koondtabel annavad ülevaate erateedega seotud 

maakonfliktidest 2010-2014. See võimaldab tutvuda kohtute käitumisega ja võimalike 

lahendustega. Välja toodud lahendused võimaldavad konfliktide esinemisel kohtuprotsessi 

kiirendada ja neid ära hoida. Omanike omavaheline kokkulepe võimaldab hoida kokku raha, 

aega ja energiat, hoida ära emotsionaalseid pingeid. Ka kohtus on otstarbekam teha 

pooltevaheline kompromissileping (Kõve 2006). See lühendab kohtuprotsessi, vähendab 

kohtukulusid ja osapooled jõuavad kahepoolsele kokkuleppele, mis võib kasulik olla 

mõlemale poolele. 
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Joonis 13. Erateedega seotud maakonfliktide kohtuasjade algne põhjus kohtutasandi järgi 

01.01.2010-31.12.2014  

 

Lahenditest selgus, et kõige rohkem tulenesid konfliktid maareformi elluviimisest (22 

korral) või varasemast kehvast maakorralduslikest planeeringutest. Paljudel juhtudel olid 

kinnistud planeeritud nii, et juurdepääsutee puudus kinnistule. 11 korral tekkis tüli õigusakti 

kehtestamisel, enamasti vallavalitsuses tehtud määruse vastu. Tehingutest tingitud konflikte 

oli kokku 13: seitsmel juhul oli konfliktid seotud detailplaneeringuga; viiel korral oli konflikt 

tekkinud müümisel ja ühel korral kinnistu jagamisel. Ning ühel korral ilmnes konflikt peale 

tee loodusliku hävingut.  

 

Konfliktid olid enamasti vajaduspõhised, kuid konfliktitüübi "Kasutajad ei ole rahul 

olemasoleva teega" olid enamus probleemid tingitud ökonoomsusest. Kasutaja soovis 

juurdepääsuteed määrata võõrale kinnisasjale, kuigi juurdepääs oli kinnistule tagatud. Seda 

eesmärgil, et tee on lühem või paremas korras. Kohus on seisukohal, et sellised põhjendused 

ei kaalu üles koormatava kinnisasja privaatsust. Paljudest kohtulahenditest kumas läbi ka 

emotsionaalsed konfliktid, kui üks osapooltest oli orienteeritud oma tahtmise saamisele. 

Tavaliselt olid süüdistused alusetud ja kohus ei rahuldanud neid.  

 

Kohtulahenditest selgus, et kõige enam tugines kohus lahenduse tegemisel 

asjaõigusseadusele § 156 lõige 1 kohaselt omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik 
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juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. 

Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei 

saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb 

arvestada seejuures koormatava kinnisasja omaniku huve. Huvide kaalutlusel arvestatakse 

tee asukoha määramisel tee taotleja alalist elukohta ja tavadest kujunenud tee asukohta. 

Asjaõigusseadusele § 156 teise lause kohaselt kinnistu jagamisel osa, mis kaotab ühenduse 

avalikult kasutatava teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni toimus, seda 

lubama väljakujunenud tava järgi (2-08-14083). 

 

Osapooled ei jõudnud kokkuleppele, kus peaks olema rajatava tee asukoht. Siinkohal kohus 

arvestas asjaõigusseadus § 178 lõige 2 kohaselt reaalservituuti tuleb teostada viisil, mis on 

teenivale kinnisasjale kõige vähem koormav. Asukoha valimisel kohtupraktikas lähtutakse 

veel väljakujunenud tavadega tee kasutamise osas (2-08-77888), kaalutakse uue tee 

ehitamiseks vajalike kulutustega, arvestatakse kinnistu naabrite huvide kaalutlust. Näiteks 

2-07-29463 lahendis oli kinnistu vaid 420 m² , kui sinna ehitada tee kataks see kinnistust 

liiga suure osa. Veel arvestati, et tee kulgeks võimalikult otse ehk tee pikkus oleks väiksem 

aga, et see ei tükeldaks liialt koormatavat kinnisasja (2-08-69638).  

  

Kohtulahenditest selgus, et paljude lahendite puhul oli tüli allikaks erateele tehtud kulutused 

ning 26 korral määras kohus tee kasutamise eest hüvitise. Teeseadus § 37 lõige 3 alusel on 

eratee omanikul õigus saada eratee kasutajalt tee kasutamisega seotud kulude katteks 

hüvitist. Konflikti allikaks oli ka avalikuks määratud erateede osas, kui vald seda omaniku 

sõnul ei hooldanud. Teeseadus § 4 lõige 3 kohaselt kannab vallavalitsus eratee omanikule 

hüvituse ja teehoolduse kulud. Hüvitise nõuti kohtu kaudu samuti, kui teed oli füüsiliselt 

rikutud. Selle olukorra kaitseks on teeseadus § 32 lõige 1 kohaselt on omanikul õigus nõuda 

tee või tee kaitsevööndi kahjustajalt või risustajalt teehoiukulude katteks hüvitist. Teeseadus 

§ 29 lõige 2 kohaselt tasuta tuleb võimaldada eratee kasutamist üldjuhul üksnes 

alarmsõidukitel, kaitseväe sõidukitel eriolukorras või sõjaseisukorra ajal ning juhul, kui 

avalikult kasutatav tee on avarii või loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks suletud. 

 

Üldise reeglina määratakse tasu juurdepääsu eest kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, 

määrab juurdepääsu kasutamise tasu kohus. Tasu kindlaksmääramise kohta on Riigikohus 

märkinud, et AÕS § 156 lg 1 alusel juurdepääsu kasutamise tasu määramine on kohtu 
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diskretsiooniotsus (Aavik…2014). Sealjuures arvestatakse omanike huve kinnisasjal. 

Uuringus selgus, et juriidilised isikud maksid suuremaid tasusid tee kasutamise eest, see võis 

olla tingitud rasketehnika kasutamisest teel ja ettevõttest tingitud liiklustihedusest. Samuti 

selgus lahenditest, et arvestati koormatava kinnistu maamaksuga ning varem tehtud 

kulutustega eratee rajamiseks ja hooldamiseks. Küll aga tagant järgi kohus ei määranud 

tasusid. Tasu on määratud kuu või aasta lõikes või siis ühekordse maksena.  

 

Lisaks hüvitistele vaieldi veel järgmiste tingimuste üle: ajaline piirang, massipiirang, 

kasutajate ringkond, parkimise keeld, kiirusepiirang, ehitatava tee laius. Ajaline piirang 

määrati, vastavalt siis tähtajatu või tähtajaline. Tähtajaline piirang oli enamasti vajalik 

kuniks kinnistule valmis teine tee. Kohus lähtus otsuse tegemisel asjaõigusseadusest § 156. 

Massipiirangut laiendas kohus kinnistu sihtotstarbest lähtuvalt (2-12-9177) ja mõnel muul 

olulisel põhjusel. Näiteks kui kinnistu, kes palus juurdepääsu luba on põllumajandusettevõte 

või kinnistule ei saanud elumaja ehitamiseks ligi rasketehnikaga (2-13-32976). 

Kiiruspiirangud rakendas kohus, kui sõidutee läbis õueala ja kui see häiris näiteks kariloomi 

(2-12-29586). Parkimise keeld kinnistul rakendati juhul, kui maaomanik tõestas, et pargitud 

auto häiriks tema privaatsust ja kinnistu otstarbekohast kasutamist, näiteks kariloomade 

ajamist (2-12-29586). Ehitatava tee laiuse määrati vastavalt massipiirangust tingitud 

rasketehnika kasutamisest (2-13-32976). Ühel korral sooviti ka laiendada teemaad 

parkimiseks koormatava kinnistu arvelt (2-08-52017). Siinkohal kohus ei rahuldanud otsust, 

sest see ei ole vajadus vaid mugavus. 

 

Kohtu poole pöörduti ka juhul, kui juurdepääsu kasutajad olid tee likvideerimise vastu (3-

13-1424) või omanik ei saanud seda mingil tingimusel teha (3-13-1424). Teeseadus § 23 lõige 

1 kohaselt on omanikul õigus eratee likvideerida, teavitades sellest eelnevalt kohalikku 

omavalitsust. Kohus arvestas poolte huvidega ja kui see tee oli ainuke juurdepääsu tee 

kinnistule siis teed likvideerida ei lubatud. Teistel juhtudel, kui oli võimalik teise tee 

rajamine, kasutamine või taastamine, määrati tähtajaline kasutusluba kuniks uue tee 

valmimiseni. Kohus rakendab ka esialgset õiguskaitset, takistades omanikul teed menetluse 

ajal likvideerimast. 

 

Paljud probleemid erateedega jääks ära, kui riik rahastaks ja hüvitaks erateede ehitamist ja 

hooldamist, nagu seda tehakse Rootsis (Borges 2006). Toetustega edendatakse eelkõige 
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maaelu arengut. See võimaldab võtta kasutusse rohkem kinnistuid nii elu-, kui ka 

põllumaana. Eestis toetab erateede ehitamist maaelu arendamiseks PRIA (Eesti maaelu 

arengukava…2015) ja vallavalitsused, kellel on tehtud sellekohane määrus. Seega tee 

omanikel on Eestis võimalik oma teed ehitada ja hooldada toetustega. Uurimustöö tegija on 

arvamusel, et rahvas ei pruugi alati olla nendest toetustest teadlikud ja neid ei määrata nii 

kergelt, sest PRIA on kehtestanud väga täpsed reeglid, kuidas neid toetusi saada. Seega peaks 

tegema rohkem teavitustööd omavalitsustes ja kajastama rohkem infot meedias. Lisaks ei 

määrata neid nii kergelt, PRIA on kehtestanud väga täpsed reeglid, kuidas neid toetusi saada. 

 

Maareformiga tekkinud maade killustust oleks saanud ära hoida maade ümberkruntimisega 

nagu seda tehti Saksamaal (Thomas 2004). Ümberkruntimisel rajatakse Saksamaal teid 

järgmiselt: esmalt uuritakse, kas keegi soovib antud piirkonnas maad müüa või siis loovutab 

iga kinnistu omanik ümberkrunditavas piirkonnas väikse tüki maad. Selle maa arvelt 

ehitatakse tee nii, et ära hoida nende omanike kinnistu kahjustamine, kelle maad tee läbib- 

anti asemele maad. Sundvõõrandamine on küll lubatud aga seda püütakse viia miinimumi 

(Thomas 2004). Sarnaselt Saksamaaga oleks võinud ka Eestis toimuda maareformi ajal 

ümberkruntimine eelnimetatud viisil, kus rajatakse tee koos ümberkruntimisega. Sellega 

oleks saanud ära hoida või vähendada erateedega seotud konflikte.  

 

Kuid ümberkruntimine on kulukas ja kulud kannab omanik. Maakorraldusseadus (1995)§ 6 

lõige 1 kohaselt maakorraldust finantseerib kinnisasja omanik. Võimalik on taotleda toetust 

riigilt aga protsess ise on aeganõudev ja keeruline, kuid see võimaldab vältida edaspidiseid 

maakonflikte. 

 

Ka kompromissilepingut kasutatakse kohtulahendina Saksmaal kordades rohkem. (Hueck 

2002). Kompromissilepingu eeliseks on kiirem kohtuprotsesse ja saavutatakse selline 

kokkulepe, mis on sobilik mõlemale osapoolele. Lisaks sellele annab see hea protsessuaalse 

tagajärje, mis lõpetavad õigusvaidluse (Proshin 2009) . Kui kohtuotsus on tihti ettearvamatu 

ja ei sobi ühele osapoolel ning sellest tekivad edaspidised vaidlused, siis 

kompromissilepingut täidavad mõlemad osapooled vabast tahtest. Eestis reguleerib 

kompromissilepingut tsiviilkohtumenetluse seadustik § 430. 
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Uurimustöö tegija on seisukohal, et kõige rohkem aitaks maakonflikte lahendada ja ära hoida 

naabrite omavaheline suhtlemine. Uuritud kohtulahenditest sõlmiti viiel korral 

kompromissileping. Need kohtulahendid kestsid 13-133 kuud, mis on külaltki pikk aeg 

kohtupraktikas. Kompromissileping on kohtus tehtud leping, miks siis ei võiks teha 

omanikud ilma kohtusse minemata lepingut. Selliseid lepinguid saavad kinnistuomanikud 

sõlmida Tartu Maakohtu kinnistusosakond, kus peetakse kinnistusraamatut 

(Kinnistusraamatuseadus 1993). Selline omavaheline leping aitaks säästa kulukatest ja 

pikaajalistest kohtuprotsessidest.  
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KOKKUVÕTE 

Uurimustöö eesmärk oli välja selgitada erateedega seotud maakonfliktid Eestis 2010-2014 

aastatel kohtulahendite põhjal. Eesmärgi täitmiseks uuriti kohtulahendeid, seaduseid ja 

teadusartikleid, et selgitada maakonflikti olemust ja teha analüüs Eesti erateede seotud 

maakonfliktide kohta. 47 lahendit, mis saadi Riigi Teataja kodulehelt, koondati lisadesse 1, 

2, 3 ja 4. 

 

Esmalt selgitati maakonflikti olemust ja tekkepõhjuseid. Maakonfliktid tulenevad, kui 

osapooled ei ole jõudnud kokkuleppele maaga seotud omandiõiguse küsimustes: 

kasutamises, käsutamises ja haldamises. Eesti erateedega seotud maakonfliktid teravnesid 

peale maareformi, kui paljud teed muutusid erateedeks. Maakonflikte tekib juurde ka uute 

planeeringute ja tehingutega.  

 

Andmete analüüsiks kasutati kvalitatiivset kirjeldavat juhtumisuuringu meetodit. 

Kokkuvõtliku tabeli põhjal valmis käitumismudel iga konflikti alamtüübi kohta eraldi. 

Koostatud käitumismudelites (joonised 6, 8, 10 ja 12) on välja toodud konfliktitüüp, konflikti 

alamtüüp, konfliktide kirjeldus ja kohtute käitumine ehk lahendused.  

 

Töötulemusena selgus, et peamised erateede kasutamisega seotud probleemid jagunevad 

kaheks – avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni puudub tee ja avalikult kasutatavalt teelt on 

kinnistuni tee, kuid seda ei saa/ei tohi kasutada. Viimane nimetatud tüüp jagunes omakorda 

kolmeks: „Avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni puudub tee“ konflikti puhul määras 

avalikult kasutatavalt teelt juurdepääsutee kohus. Kohus arvestas juurdepääsutee määramisel 

koormatava kinnistu omaniku privaatsuse riivet ja uue tee rajamisel mõistliku asukoha 

valikut. „Avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni on juurdepääs, kuid seda ei saa või ei tohi 

kasutada“ probleemi puhul lähtus kohus eelkõige asjaõigusseaduse § 156 lõige 1, mille 

kohaselt kinnistul, millel puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt on õigus seda nõuda. 

Kasutades olemasolevat teed määras kohus otsuse, mis keelas teed kahjustada. Samuti 

määrati vajadusel hüvitis ja kasutamise kord. „Kasutaja ei ole rahul olemasoleva 

teega“ probleemi puhul oli enamasti tingitud ökonoomsusest. Kasutaja soovis 
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juurdepääsuteed määrata võõrale kinnisasjale, kuigi juurdepääs oli kinnistule tagatud 

avalikult teelt. Seda eesmärgil, et tee on lühem või paremas korras. Kohus oli seisukohal, et 

sellised põhjendused ei kaalu üles koormatava kinnisasja privaatsust. 

 

Kohtupraktika analüüsi koostades selgus, et maakonflikte tekib erateedega maareformi, 

tehingute (detailplaneeringud, müümine ja kinnistu jagamine), õigusaktide ja loodusliku 

hävingu tagajärjel. Kõige rohkem tekitas probleeme maareform, mille üheks tagajärjeks on 

teede puudumine avalikust teest kaugemal asetsevatel kinnistutel. Seda oleks saanud ära 

hoida teede ümberkorraldamisega maareformi käigus nagu seda tehakse Saksamaal. 

Tehingutega tekib konflikte järjest juurde, sest uus olukord tekitab segadust juurdepääsutee 

puudumise ja võõra kinnistu koormamisel. Probleemide vältimiseks peaksid tehingud käima 

koos maaplaneerimisega ja osapooled võiksid ilma kohtusse pöördumata teha kokkuleppeid. 

Õigusaktidega seotud konfliktid tekkisid kõige rohkem kohalike omavalitsuste seatud 

määrusega, mis olid ekslikud või rikkus tee kasutajate huve. Selliste olukordade vältimiseks 

tuleks läbi viia enne määruse seadmist põhjalik analüüs tee kasutajate kohta. Eelkõige on 

oluline siiski naabrite omavaheline läbisaamine ja üksteisega arvestamine. 

 

Uurimustöö võimaldab tutvuda Eesti erateedega seotud maakonfliktidega. Töös välja toodud 

ülevaatlikud kohtute käitumismudelid võimaldavad probleemiga seotud isikutel saada 

ülevaate lahenditest, mis selliste probleemide puhul kohtus otsustatakse. Kulukate 

kohtuprotsesside ärahoidmiseks on eelnimetatud konfliktide osapooltel võimalik sõlmida 

kokkuleppeid, uurimustöös väljatoodud lahendite ja seaduste põhjal.  
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LAND CONFLICTS CONNECTED WITH THE USING 

PRIVATE ROADS IN ESTONIA 2010 – 2014 

Abstract 

 

The aim of this research is to examine the land conflicts connected with the using private 

roads in Estonia 2010 – 2014. In accordance with the aim of this research, the following 

objectives were set:  

1. to prepare for the years 2010-2014 on the basis of court decisions relating to 

conflicts of private roads summary table  

2. to explain the concept of land use conflicts  and bring out land conflicts connected 

with the using privet roads in Estonia ‘ 

3. to produce the behaviour of courts in resolving conflicts related to the use of 

private roads ‘ 

 

The methodology of conducting the research is based on the qualitative survey method in 

this bachelor’s thesis. This has been prepared similarly as Krista Rebane master thesis "The 

land conflicts connected with the using private roads in Estonia" 2013. In the study, there 

were used judicial decisions related to private roads published in the State Gazette's (Riigi 

Teataja) database. 

 

As a result of this research, it appeared  that the use of private roads are mainly divided into 

two - there is no road from the public road to the real estate or there is a road from the public 

road to the real estate, but it cannot or should not be used. Taking into consideration the 

parties' interests, the court rendered a decision to impose undue burdens to the servient 

properties, giving a time limit, location and cost for using the road. This methodology was 

applied in this study based on the recent court decisions. The results were compared with 

Germany’s land conflicts, while focusing more on the causes of the conflict and solutions. 

The possibilities were clarified for potential compromise agreement. 
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Courts behavioural models help individuals to get an overview of the problems that are 

related to the settlement of the conflict parties and to save time, money and energy. This 

research can be used in the Estonian Rural Development program, because founding and 

organizing private roads affect many communities across Estonia. 
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Lisa 1. Kokkuvõtlik tabel erateedega seotud maakonfliktid Eestis 2010-2014. Konfliktitüüp: Avalik kasutatavalt teelt kinnistuni puudub tee 

 

Lahendi nr 
Kohtuta-

sand 
Põhjus(ed) Lahendus(ed) 

Hüvitise 

suurus tee 

kasutamise 

eest ja selle 

põhjendus 

Prot-

sessi 

kestvus 

kuudes 

Kaasatud 

asutused 

Varasem 

koh-

tuprak-

tika 

Seadused Algus Lõpp Osapooled 

2-14-52712 

(määrus) 
Maakohus 

Detailplaneering. Avaldaja taotleb juurdepääsu 

määramist. Avaldajale määratud juurdepääsualal on 

teostatud ebaseaduslikku kaevetegevust ja see takis-

tab avaldajal detailplaneeringu järgset tee rajamist  

Rahuldati: Antud kinnistule määrati juur-

depääsu luba 

784,73 eurot 

aastas 
4    2.06.2014 14.10.2014 

juriidilised 

isikud 

2-11-52068 

(määrus) 

Ringkon-

nakohus 

Detailplaneering  Maakohus: Avaldaja soovib oma 

kinnistule pääsemiseks teed ehitada. Ringkonnako-

hus: Kostjad kaebavad otsuse edasi, sest väidetavalt 

on olemas kinnistu lähedalt kulgev tee 

Maakohus: Rahuldati. Määrati juurdepää-

suks tee ehitamise luba üle võõra kinni-

sasja. Ringkonnakohus: Ei rahuldatud, ot-

sus jäi muutmata 

 36 
Kohila 

vald 
 AÕS § 156 

27.10.201

1 
13.10.2014 

füüsilised 

isikud 

2-10-61778 

(määrus) 
Maakohus 

Detailplaneering. Hageja soovib juurdepääsutee 

ehitamise luba ja teeservituudi kinnistusraamatusse 

kandamist 

Rahuldati. Hageja on õigus pääseda üle 

kostja kinnistu mööda tulevast teed pidi 

67,10 eurot 

aastas 
9 

Tallinna 

linn 

3-2-1-85-

05,2-1-

14-06, 3-

2-1-41-

08 

AÕS § 156 

lg 1 ,AÕS § 

172 lg 1 

9.12.2010 6.09.2011 

juriidiline 

isik/ füüsi-

line isik 

2-08-69638 

(otsus) 

Ringkon-

nakohus 

Maareform. Maakohus: Kinnistule puudub tee ja 

juurdepääs. Ringkonnakohus: Hagejale ei sobi tee 

pikkus ja asukoht 

Maakohus: Ei rahuldatud juurdepääsu tee 

määramist läbi kostja kinnisasja. Kuid le-

piti kokku teine juurdepääs. Ringkonnako-

hus: Tühistas maakohtu otsuse ja määras 

hageja soovitud lühema tee juurdepääsu-

teeks 

200 eurot 

aastas 
31 

Padise 

vallava-

litsus 

 
AÕS § 156 

lg 1 

23.10.200

8 
16.05.2011 

juriidilised 

isikud 

2-12-

22740(mää-

rus) 

Ringkon-

nakohus 

Müümine. Maakohus: Hageja soovib juurdepääsu 

üle võõra kinnisasja. Ringkonnakohus: Kostjale ei 

sobinud määratud tee asukoht ja ta pakkus välja uue 

ning nõudis hüvitist tee kasutamise eest 

Maakohus: Rahuldati. Avaldajal on õigus 

kokkulepitud teed kasutada, kusjuures tee-

hoiu korraldamine jääb teeomaniku kohus-

tuseks. Ringkonnakohus: Tühistas maa-

kohtu määruse osaliselt ja määras hüvitise 

tee kasutamise eest 

30 eurot 

aastas. Osa-

poolte kok-

kuleppel 

17  
2-12-

22740/12 
 8.06.2012 18.10.2013 

juriidilised 

isikud 

2-09-11183 

(määrus) 

Ringkon-

nakohus 

Detailplaneering. Juurdepääsu ehitamine üle võõra 

kinnisasja ja selle liitmine olemasoleva teega. An-

tud juhul on kostja paigaldanud oma teele lamava-

politseiniku ja lubanud paigaldada tõkkepuu. Ring-

konnakohus: Kostja ei nõustunud veetrassi talumi-

sega tema kinnisasjal 

Maakohtus: Rahuldati osaliselt, määrati 

juurdepääsu luba avalikule teele. Ringkon-

nakohus. Ei rahuldatud. Maakohtu otsus jäi 

kehtima 

24 eurot 

aastas. Osa-

poolte kok-

kuleppel 

56   AÕS § 158 
17.03.200

9 
5.11.2013 

füüsilised 

isikud 
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2-09-63722 

(otsus) 

Ringkon-

nakohus 

Müümine. Maakohus: Hageja ostis heauskselt 

omale kinnistu, kus tutvustati talle juurdepääsu 

teena naaber kinnistult läbivat teed. Kostja ütlus on 

et hageja on omaalgatuslikult sõitnud üle põllu ja 

rohumaa. Ringkonnakohus. Hageja ei olnu nõus 

maakohtu otsusega, sest rajatav tee on liiga pikk ja 

kulukas 

Maakohus. Ei rahuldatud, kuid määramaks 

teine variant juurdepääsu tee loomiseks. 

Ringkonnakohus: Ei rahuldanud, avalda-

jate huvi pääseda oma kinnistule kõnealust 

kinnistut pidi ei kaalu üles puudutatud 

isiku huvi privaatsusele 

 23 
Toila 

vald 
 

TeeS § 4 ja 

10 ,AÕS § 

156 lg 1 

1.12.2009 1.11.2011 
füüsilised 

isikud 

3-11-2954 

(otsus) 

Ringkon-

nakohus 

Müümine. Halduskohus: Hageja ostis detailplanee-

ringu järgus oleva kinnistu, millel oli vallaga kok-

kulepe eratee ehitamise ja hiljem selle hooldamise 

osas 

Halduskohus. Ei rahuldatud, märgitakse, et 

vald on kokkulepitud ulatuses teed ehita-

nud, ning ostja pidi olema teadlik tee ehita-

mise kohutusest. Ringkonnakohus: Ei ra-

huldatud. Halduskohtu otsus jäi muutmata 

 25 

Jõe-

lähtme 

vald 

3-09-

1814 

TeeS § 52, 

TeeS § 4 

21.12.201

1 
7.01.2014 

füüsiline 

isik/ KOV 

2-08-14083 

(otsus) 

Ringkon-

nakohus 

Kinnistu jagamine. Maakohus: Hagejal puudub sea-

duslik juurdepääs avalikult kasutatava teega. Kostja 

on juurdepääsu piiranud väravaga. Hageja pöördub 

valla poole välja selgitamaks alternatiive. Ringkon-

nakohus: Kostja ei olnud rahul kohtu otsusega, sel-

gitades, et ei ole arvestatud tema tee ehituse kulu-

dega. 

Maakohus: Rahuldati. Määrati tähtajatu 

juurdepääs kinnistule. Ringkonnakohus: Ei 

rahuldatud, tühistati maakohtu otsus ja saa-

deti asi uueks läbivaatamiseks samale koh-

tule. 

3 x 22 eurot 

aastas (iga 

hageja mak-

sab kostjale) 

poolte kok-

kulepitud 

26  

3-2-1-33-

04, 3-2-

1-45-04, 

3-2-1-85-

05 

AÕS § 156 

lg 1 

14.04.200

8 
31.05.2010 

juriidiline 

isik/ füüsi-

line isik 
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Lisa 2. Kokkuvõtlik tabel erateedega seotud maakonfliktid Eestis 2010-2014. Konfliktitüüp: Avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni on juurdepääs, kuid seda ei saa või ei tohi 

kasutada. Konflikti alatüüp: Kasutaja ei ole rahul olemasoleva teega 

 

Lahendi nr 
Kohtuta-

sand 
Põhjus(ed) Lahendus(ed) 

Hüvitise 

suurus tee 

kasutamise 

eest 

Prot-

sessi 

kestvus 

kuudes 

Kaasatud 

asutused 

Varasem 

koh-

tuprak-

tika 

Seadused Algus Lõpp Osapooled 

3-09-1713 

(otsus) 

Haldusko-

hus 

Detailplaneering. Halduskohus: Detailplaneeringu 

järgi likvideeritakse osa külateest ja muudetakse 

erateeks. Hagejad on vastu ka väravate ehitamisele. 

Kaebuse kohaselt rikub detailplaneeringu kehtesta-

mine kaebaja õigust kasutada kinnistu koosseisu 

jäävat kallasrada ja avalikus kasutuses olnud küla-

teed 

Maakohus: Ei rahuldatud. Elektrooniliselt 

avatava tõkkepuu võtme saab iga külaela-

nik ja olemas on ka teine juurdepääsutee 

 30 
Torgu  

vald 
 

AÕS §-le 

155, 156 
6.08.2009 

16.01.201

2 

füüsiline 

isik/ KOV 

3-10-260 (ot-

sus) 

Ringkon-

nakohus 

Õigusaktid. Halduskohus: Linnavalitsus tühistas 

määrusega tee  tänavate nimekirjast. See ei meeldi-

nud hagejale, kartes, et tänaval muutuvad ka asja 

avalik-õiguslik seisund. Nimetatud tee on eratee, 

millele on määratud avalik juurdepääs. Ringkonna-

kohus: Avaldaja ei olnud nõus halduskohtu otsu-

sega. 

Halduskohus: Ei rahuldatud, väideti et tä-

nava kustutamine tänavate nimekirjast 

välja jätmisel ei muuda selle tee avalik-õi-

guslikku seisundit. Ringkonnakohus: Ei ra-

huldatud  

 15 
Kallaste 

linn 
3-08-748 

(TeeS) § 

51, § 6 ja § 

11 

1.02.2010 
19.04.201

1 

füüsiline 

isik/ KOV 

3-12-2348 

(otsus) 

Haldusko-

hus 

Detailplaneering. Hageja soovib oma teest 5m kau-

gusele ehitatava eratee likvideerimist, palub maan-

tee ameti sekkumist. Tema kinnistu väljapääs avali-

kult kasutatavale teele on jäetud ebaselgeks 

Ei rahuldatud. Tee ehitati nõnda, et kõigil 

oleks juurdepääs avalikult kasutatavale 

teele 

 6 
Maantee-

amet 

3-3-1-2-

01 
TeeS§ 23 8.11.2012 6.05.2013 

juriidilised 

isikud 

2-08-52017 

(määrus) 

Ringkon-

nakohus 

Müümine. Maakohus: Hageja on tasunud gaasitrassi 

servituudi eest kostjale 2557,54 eurot. Kostja ähvar-

dab rakendab hagejate kinnistule sissesõidutõkke. 

Hageja soovib ehitada oma aiavärava ette 9 meetri 

laiuse sillutisega sissesõidutee. Ringkonnakohus: 

Erimeelsus on hageja poolt makstud tasude suhtes 

Maakohus: Ei rahuldatud. Pole piisavalt 

tõendeid, et juurdepääs on takistatud, vaid 

vaidlus käib tee hüvitise üle, mida ei rahul-

datud. Hagejal ei ole võimalik teed laien-

dada. Ringkonnakohus: Ei rahuldatud. 

Maakohtuotsus jäi muutmata. 

 22   
TeeS § 25, 

AÕS § 158 
31.07.2008 

22.05.201

0 

füüsiline 

isik/ juriidi-

line isik 

3-10-849 

(määrus) 

Haldusko-

hus 

Maareform: Kaebaja soovib kasutada juurdepääsu 

teena teisele isikule kuuluvat õue 

Ei rahuldatud. Kinnistul on olemas vahetu 

juurdepääs avalikult kasutatavale teele. Sa-

muti põhjendab kohus, et kaebaja esindajal 

puudub volitus. Lisaks pole määratletud 

kaebuse nõuet ja täpsustanud asjaolusid. 

Maksmata on ka riigilõiv 

 1    5.04.2010 
11.05.201

0 

füüsiline 

isik/ KOV 

2-10-50127 

(määrus) 
Maakohus 

Detailplaneering. Avaldaja taotleb juurdepääsu oma 

kinnistule üle võõra kinnisasja. Kinnistu omanik ei 

nõustu, kuna tema kinnistu suurus on 0,4 ha ja juur-

depääsutee häirib oluliselt tema privaatsust. On ole-

mas ka teine juurdepääsutee 

Rahuldati taotlus kompromissilepingu teel. 

Avaldaja palub kohtuistungil 5 kuu kasu-

tusluba kõnealusele teele, seni kuni ta on 

rajanud sõidukõlbliku tee oma kinnistul 

asuva hooneni 

 20    12.10.2010 6.06.2012 
füüsilised 

isikud 

2-11-50909 

(määrus) 
Maakohus 

Maareform. Avaldaja taotleb juurdepääsu oma kin-

nistule. Puudutatud isikud väidavad et avaldaja on 

ladustanud teele kivihunniku. Puudutatud isik väi-

dab, et avaldaja kasutab teed raskete masinatega 

ning lisab, et huvitatud isik peaks tee eest sellisel 

juhul hoolt kandma 

Ei rahuldatud. Sest kohus leiab, et juurde-

pääs on maaomanike poolt tagatud. Arves-

tades puudutatud isikute vajadust pääseda 

aastaringselt oma kinnistule, ei saa lubada 

avaldajal liigelda sõiduautodest raskemate 

masinatega 

 18   
TeeS § 37, 

TeeS § 32 
21.10.2011 

16.04.201

3 

füüsilised 

isikud 
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3-13-1424 

(otsus) 

Haldusko-

hus 

Maareform. Hageja tahab tee likvideerimist, sest 

soovib kasutada põllumaad täies mahus, väites et 

tee ja sellekõrval kuusehekk on hooldamata. 

Ei rahuldatud. Määrati kostjale piiramatu 

tee kasutusluba. 

6,35 

eur/aastas 
6 

Karksi 

vald 
 

TeeS § 52, 

AÕS § 156 

lg 

1.07.2013 
31.12.201

3 

füüsilised 

isikud 

2-05-21703 

(otsus) 

Ringkon-

nakohus 

Maareform. Maakohus: Hageja esitas hagi avaliku 

tee kasutamiseks tehtavate takistuste kõrvaldami-

seks. Raskendatud on veokitega juurdepääs. Osa 

teest kuulub kostjale ja osa hagejale. Erastamisega 

on tee jäetud avalikuks ja jagatud omanike vahel 

pooleks. Ringkonnakohus: Hageja ei nõustu maa-

kohtu otsusega ja kaebab edasi 

Maakohus: Ei rahuldatud. Kohus leiab, et 

kostja tõend  et aia  vahele jääb 3, 9 m 

laiune ala, mis tagab juurdepääsu hageja 

kinnistule. Ringkonnakohus: Ei rahuldatud 

 66   

TeeS § 

4,AÕS § 

155, Maa-

KatS § 20 

6.12.2005 
25.04.201

1 

füüsilised 

isikud 

2-09-30153 

(määrus) 
Maakohus 

Maareform. Hageja soovib määrata juurdepääsu 

teed üle võõra kinnisasja. Kostja soovib antud teed 

likvideerida, sest tema kinnistu seda kasutamiseks 

ei vaja. Hageja palub pikendada tee kasutamist 4 

kuud, et taastada endist juurdepääsuteed või rajada 

uus kohtu poolt määratud asukoht 

Rahuldati. Määrati juurdepääs üle võõra 

kinnisasja tähtajaliselt, kuni teise eratee 

valmimiseni 

10 eurot 

kuus 
33  

3-2-1-85-

05 

AÕS § 

141,TeeS § 

23 

25.06.2009 
27.02.201

2 

füüsilised 

isikud 

2-02-128 

(määrus) 

Ringkon-

nakohus 

Õigusaktid. Maakohus: Esitati vastu hagi teeservi-

tuudi seadmiseks väitega, et teele on seatud teeser-

vituut tema teadmata. Kostjal on olemas küll teine 

tee aga see on vastavalt ilmastikutingimustele läbi-

matu. Ringkonnakohus: Tee omanik kaebas otsuse 

edasi. Kohtus on käidud mitmeid kordi sama prob-

leemiga, sellepärast venis ka üldine kohtuprotsess 

Maakohus: Rahuldas juurdepääsu tee. 

Ringkonnakohus: Rahuldati kompromissle-

pinguga. Vald lubas ise olemasoleva tee 

kasutajale korrastada 

 133 Saue vald   29.04.2002 
12.04.201

3 

füüsilised 

isikud 
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Lisa 3. Kokkuvõtlik tabel erateedega seotud maakonfliktid Eestis 2010-2014. Konfliktitüüp: Avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni on juurdepääs, kuid seda ei saa või ei tohi 

kasutada. Konflikti alatüüp: Tee on juriidiliselt tõkestatud 

 

Lahendi nr Kohtutasand Põhjus(ed) Lahendus(ed) 

Hüvitise 

suurus tee 

kasuta-

mise eest 

ja selle 

põhjendus 

Prot-

sessi 

kest-

vus 

kuudes 

Kaasa-

tud asu-

tused 

Varasem 

koh-

tupraktika 

Seadused Algus Lõpp 
Osapoo-

led 

3-09-1145 

(otsus) 
Halduskohus 

Õigusaktid. Eratee on avalikust kasutamisest 

väljaarvatud,  mis teeb hageja juurdepääsu 

tee pikemaks. Paigaldatud on märgid, mis ei 

luba tee kasutamist 

Rahuldati. Haldusaktiga ei arvestatud kõigi osapoolte 

huvidega. Tühistati otsus määrata kõnealune tee ava-

liku kasutatavate teede nimekirjast välja 

 11  
3-3-1-57-

07 

TeeS  § 4 

lg 3, TeeS 

§ 25 lg 4 

26.05.2009 26.04.2010 

füüsiline 

isik/ 

KOV 

2-09-56481 

(määrus) 
Maakohus 

Maareform. Avalikult kasutatavate teele juur-

depääsuõiguse taotlemine üle võõra kinni-

sasja. Kõnealune tee on ainuke juurdepääsu 

tee olnud ka varasemalt 

Rahuldati. Määrati tähtajatu juurdepääsuõigus kinnis-

tule 

1535 

eur/a. 

põhjendu-

seks toodi 

tee ehitus- 

ja hool-

duskulud 

3 
Maardu 

linn 
 

(TsÜS) § 

5,AÕS § 

53, AÕS § 

63, AÕS § 

141 

28.10.2009 2.02.2010 

juriidili-

sed isi-

kud 

2-12-9177 

(määrus) 

Ringkonna-

kohus 

Maareform. Maakohus: Hageja taotleb oma 

kinnistule  kuivati) sihtotstarbest lähtuvat 

juurdepääsu avalikult kasutatavale teele. 

Ringkonnakohus: Kinnistu omanik takistab 

tee kasutamist 

Maakohus: Rahuldas. Kinnistu omanikule määrati 

tähtajatu juurdepääs avalikult kasutatavale teele pii-

ranguteta. Uue tee rajamine on majanduslikult eba-

mõistlik. Tee kasutaja lubab tee hooldamise ja kor-

rastamise kohustuse võtta täies mahus enda kanda. 

Ringkonnakohus: Otsus eratee osas jäi muutmata 

50 eurot 

aastas 
23  

3-2-1-44-

11 ,3-2-1-

143-07, 3-

2-1-66-05 

AÕS-i § 

156 
5.03.2012 3.02.2014 

juriidi-

line isik/ 

füüsiline 

isik 

2-13-32976 

(määrus) 
Maakohus 

Detailplaneering. Avaldaja palub juurdepääsu 

oma krundini üle võõra kinnisasja, kuhu ei 

vii ühtegi teed. Tee omanik lubab oma teed 

kasutada aga mitte üle 3,5 tonni raskusel ma-

sinal. Mis tähendab, et avaldajal pole võima-

lik oma kinnistul ehitustööd alustada. Ehitajal 

on vaja kinnistuni pääseda 30 tonniste veoki-

tega nagu ekskavaator, betoonisegisti jms 

Rahuldati osaliselt. Juurdepääs on tagatud sõiduki-

tega kogumassiga kuni 30 tonni 

17,69 eu-

rot aastas 
5    10.07.2013 10.12.2013 

füüsili-

sed isi-

kud 

2-11-63380 

(määrus) 

Ringkonna-

kohus 

Maareform. Maakohus: Avaldaja taotleb oma 

tee kasutamise eest tasu. Parkimismaja kasu-

tajad kasutavad pidevalt juurdepääsuteena 

seda erateed. Eratee omanik taotleb parkimis-

maja omanikult hüvitist. Ringkonnakohus: 

Avaldaja kaebas otsuse edasi 

Maakohus: Ei rahuldatud. Kohus leiab, et antud teele 

ei ole tehtud avaldust juurdepääsutee taotlemiseks. 

Ringkonnakohus: Rahuldas, kohus on seisukohal, et 

tasu tuleb määrata, kuigi selle kohtuotsusega seda ei 

tehtud 

 25   
AÕS § 156 

lg 1 
22.12.2011 24.01.2014 

füüsiline 

isik/ ju-

riidiline 

isik 

2-07-29463 

(määrus) 

Ringkonna-

kohus 

Maareform. Maakohus: Hageja nõuab üle 

naabri kinnisasja juurdepääsu luba, kus see 

on varasemalt toimunud. Ringkonnakohus: 

Avaldaja esitas vastuväite, milles palusid vä-

hendada õigusteenuse tasusid 

Maakohus: Rahuldati osaliselt. Määrati teine juurde-

pääsu tee üle 2 kinnistu, mis on nendele maaomani-

kele vähem koormav. Avaldajal tuleb tee ise rajada. 

Ringkonnakohus: Ei rahuldatut 

34,36 eu-

rot kuus 
68  

3-2-1- 

48-10, 3-

2-1-45-

04, 3-2-1-

5-06 

AÕS § 68 

,AÕS § 156 
9.08.2007 8.03.2013 

juriidili-

sed isi-

kud 
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3-10-607 

(otsus) 
Halduskohus 

Õigusaktid. Halduskohus: Hageja ei ole nõus 

valla poolt kehtestatud erateel kustutamisega 

avalikult kasutatavate teede hulgast. See tee 

on ainus juurdepääs tema kinnistule 

Rahuldati kaebus ja tühistada vallavolikogu otsus  35 

Jõe-

lähtme 

vald 

 

TeeS § 23  

,TeeS § 

52,PS § 32, 

AÕS § 155 

10.03.2010 8.01.2013 

füüsili-

sed isi-

kud 

3-09-1655 

(otsus) 

Ringkonna-

kohus 

Õigusaktid. Halduskohus: Hageja ei ole nõus 

valla poolt kehtestatud erateel lasuva koor-

mava haldusaktiga, muuta eratee avalikult 

kasutatavaks teeks. Ringkonnakohus: Vald 

soovib kohtu otsust vaidlustada 

Halduskohus: Rahuldas. Eratee avaliku juurdepääsu 

määrus tühistati. Ringkonnakohus: Ei rahuldanud. 

Nimetatud lepingus oleks pidanud olema nähtud ette 

eratee kasutamise kord, tähistus ja hüvitis eratee 

omanikule ning teehoiukulude kandjad 

 18 
Viimsi 

vald 

3-2-1-5-

06,3-04-

447, 3-04-

447, 3-04-

447 

TeeS § 4, 

AÕS § 68, 

AÕS § 155 

30.07.2009 13.01.2011 

juriidi-

line 

isik/KO

V 

2-09-4740 

(määrus) 
Maakohus 

Maareform. Hageja soovib määrata tähtajatu 

juurdepääsu üle naabri kinnistu. Kinnistus-

raamatusse sellekohase märkuse kandmiseks. 

Läbirääkimised kinnisasja omanikuga on tu-

lemusteta 

Rahuldati. Juurdepääsuõigus määrata juurdepääsu-

teena. Teekasutajad peavad hooldama teed 

Ühe-

kordne 

tasu 

830,85 

eurot ja 

edaspidi 

15 eurot 

kuus 

32 
Valjala 

Vald 

3-2-1-33-

04 
 5.02.2009 5.10.2011 

juriidi-

line isik/ 

füüsiline 

isik 

2-08-77888 

(otsus) 

Ringkonna-

kohus 

Maareform. Maakohus: Hagejal on juurde-

pääs vaid läbi kostja kinnistu, kus seda teed 

on kasutatud alates 1940 aastast. Kostja aga 

takistab teed kasutamast, põhjendades, et ha-

gejal on veel 2 juurdepääsuteed. Ringkonna-

kohus: Kostja kaebab otsuse tema teed kasu-

tada edasi, põhjendades turismikeskuse kü-

lastajad häirivad tema privaatsust ja taluma-

japidamist. Lisaks leiti et hageja pole kokku 

leppinud kolmandate isikutega, kelle maad 

tee läbib 

Maakohus: Rahuldati. Juurdepääsu tee asukoht jäi 

kohta, kus see on juba ajalooliselt välja kujunenud. 

Ringkonnakohus: Kutsus kohtusse kõik kinnisasjade 

omanikud, kust oleks juurdepääs võimalik. Saadeti 

uueks läbivaatamiseks maakohtusse 

2400 

krooni  

aastas ehk 

153,39 

eurot. Ko-

hus mää-

ras mõist-

liku tasu. 

20 
Polli 

vald 
 

AÕS § 156 

lg 1, AÕS 

§-dele 64 

20.11.2008 2.07.2010 

füüsili-

sed isi-

kud 

2-12-21396 

(määrus) 
Maakohus 

Maareform. Avaldajad paluvad määrata 12 

kinnistule avalikult kasutatavalt teelt mööda 

olemasolevat erateed juurdepääsu tee. Kostja 

ei ole nõus tee kasutamisega, sest rikub tema 

privaatsust õuealas 

Rahuldati. Kohus leiab, et antud teed on kasutatud 30 

aastat ja kostja pidi sellega arvestama juba kinnistu 

soetamisel. Juurdepääs sai tagatud 

25 eurot 

aastas iga 

kinnistu 

kohta ehk 

12x 25 

eurot 

14    30.05.2012 9.07.2013 

juriidi-

line isik/ 

füüsiline 

isik 

2-10-38541 

(määrus) 
Maakohus 

Õigusaktid. Hageja soovib üle võõra kinnistu 

kasutada erateed oma kinnistuni pääsemi-

seks, et vedada 5 kuu jooksul ehitusmaterjali 

oma krundile 

Rahuldati ja tehti kompromissileping. Avaldaja peab 

hooldama ja hoidma teed korras 

100 eurot 

aastas 
10    10.08.2010 16.06.2011 

füüsili-

sed isi-

kud 

3-11-2544 

(otsus) 

Ringkonna-

kohus 

Õigusaktid. Maakohus: Hageja taotleb üle 

võõra kinnistu juurdepääsu luba. Ringkonna-

kohus: Tee kustutati erateede kohalike teede 

nimekirjast. Kinnistu omanik, kelle maapeal 

eratee asub soovib laiendada oma elamut ja 

sellega kaob eratee. Hageja pöördus kohtusse 

selle määruse tühistamiseks, selgitades et tee 

on ainuke juurdepääsu tee tema kinnistule 

Maakohus: Rahuldati ajutine juurdepääsu tee. Ring-

konnakohus: Ei rahuldatud, ekslikult on väidetud, et 

planeeritud elamu piiraks teel liikumist 

25 eurot 

aastas 
18 

Puhja 

vald 

3-3-1-28-

06 
AÕS § 156 31.10.2011 26.04.2013 

füüsiline 

isik/ 

KOV 

2-07-1689 

(määrus) 
Maakohus 

Maareform. Hageja taotleb üle võõra kinni-

sasja juurdepääsuteed avalikult kasutatavale 

teele, sest kinnistuni ei vii ühtegi teist teed. 

Rahuldati. Sõlmiti kompromissileping 

120 eurot 

aastas. 

Poolte 

kokkulep-

pel 

48 
Salme 

vald 
 AÕS § 178 9.01.2007 18.12.2010 

füüsili-

sed isi-

kud 
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3-10-150 

(otsus) 

Ringkonna-

kohus 

Õigusaktid. Halduskohus: Vald muutis avali-

kult kasutatava tee erateeks, mis hageja liiku-

mist antud teelõigul piirab. Ringkonnakohus: 

Hageja taotleb halduskohtu otsuse muutmist. 

Halduskohus: Ei rahuldatud. Kohus jäi seisukohale, 

et hageja ärihuvi ei kaalu üles kolmanda isiku õigust 

omandi ja kodu puutumatusele. Hageja 12 pealine 

hobusekari lõhub teed. Ringkonnakohus: Rahuldati. 

Valla määrus tühistati, sest katastriüksuse erastamise 

lepingus määrati juurdepääsu teeks antud tee 

 11 
Veriora 

vald 
 TeeS § 4 19.01.2010 24.12.2010 

füüsi-

line/ 

KOV 

2-12-29586 

(määrus) 

Ringkonna-

kohus 

Maareform: Maakohus: Avaldajate taotleb 

juurdepääsu teed oma kinnistult üle võõra 

kinnisasja. Ringkonnakohus: Avaldaja ei ole 

rahul määratud teehooldustasudega 

Maakohus rahuldas avalduse osaliselt ja määras kin-

nistult tähtajatu ja piiranguteta juurdepääsu avalikult 

kasutatavale teele. Kohus ei piiranud teel mootorsõi-

dukite massi. Kuid määrati suurim lubatud kiirus 20 

km/ha ja parkival autol töötava mootori aega, et see 

ei segaks ega ohustaks omaniku privaatsust, ega loo-

made rahu. Ringkonnakohus: Ei rahuldatud. Maa-

kohtu otsus jäi muutmata 

424,66 

eurot aas-

tas 

14 
Harku 

vald 

3-2-1-42-

10 

AÕS § 

63,TeeS § 

37 lg 3, 

AÕS § 156 

lg 1 

30.07.2012 7.10.2013 

füüsili-

sed isi-

kud 

2-10-33296 

(määrus) 
Maakohus 

Maareform. Hageja palub juurdepääsu tee 

määramist avalikult kasutatavale teele üle 

naabri kinnisasja 

Rahuldati. Kohtumenetluse ajal keelati kostjal takis-

tada juurdepääsu üle tema kinnisasja oma kinnistule. 

Hageja peab kuni 2013 aasta lõpuni maksma 50 eurot 

aastas teekasutus tasu, või kuni maanteeamet planee-

ritava juurdepääsu valmis saab. Hagi lõppeb kompro-

missiga, see tähendab, et osapooled jõuavad kokku-

leppele 

50 eurot 

aastas 

kuni 2013 

aasta lõ-

puni 

13    9.07.2010 2.08.2011 

füüsili-

sed isi-

kud 

3-09-2666 

(otsus) 
Halduskohus 

Õigusaktid. Kaebajale ei meeldinud, et avalik 

tee, mis on tema kinnistule ainuke juurdepää-

sutee, erateeks määrati 

Ei rahuldatud. Kinnistule pääsemiseks on vaja 3 isiku 

kinnistu ületamist, mis tuleks eelnevalt kokku lep-

pida. Kohus leiab, et kaebaja käib kinnistul harva ja 

tee ei oma avaliku funktsiooni. Kinnistule juurdepää-

suks soovitab kohus teha kokkulepe teeomanikuga, 

millega ka omanik nõus oli. Lisatakse, et avalikul teel 

lasub kohustuste kogum, kus teeomanik peab taluma 

määramata isikute ringi poolt tee kasutamist 

 6 

Jõe-

lähtme 

vald 

 

TeeS § 

33,TeeS § 

1, TeeS § 4, 

TeeS § 5 

17.11.2009 18.05.2010 

füüsiline 

isik/ 

KOV 
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Lisa 4. Kokkuvõtlik tabel erateedega seotud maakonfliktid Eestis 2010-2014. Konfliktitüüp: Avalikult kasutatavalt teelt kinnistuni on juurdepääs, kuid seda ei saa või ei tohi 

kasutada. Konflikti alatüüp: Tee on füüsiliselt tõkestatud 

 

Lahendi 

nr 

Kohtuta-

sand 
Põhjus(ed) Lahendus(ed) 

Hüvitise suu-

rus tee kasuta-

mise eest ja 

selle põhjen-

dus 

Prot-

sessi 

kestvus 

kuudes 

Kaasatud 

asutused 

Varasem 

kohtuprak-

tika 

Seadused Algus Lõpp 
Osapoo-

led 

2-13-6252 

(määrus) 
Maakohus 

Maareform. Avaldaja soovib oma suvilale taotleda 

juurdepääsu, kuid tee on blokeeritud 

Saavutati kompromissileping. Maa 

omanik lubab eemaldada aia või ehi-

tada tee läbipääsuks värav 

75 eurot aastas 21   AÕS § 156 8.02.2013 28.10.2014 
füüsilised 

isikud 

2-11-

33862 

(määrus) 

Maakohus 

Kinnistu jagamine. Hageja ostis korteriomandi millega 

jagati kinnistu. Kostja takistab väravate lukustamisega 

juurdepääsu kinnistule 

Rahuldati. Hageja on õigus pääseda 

üle kostja kinnistu mööda kokkulepi-

tud teed tähtajatult kõigi transpordilii-

kidega 

120 eurot aas-

tas. Arvesta-

takse maa-

maksu  

27 

Nõmme Lin-

naosa Valit-

suse, Tal-

linna linn 

3-2-1-14-06, 

3-2-1-85-05 

AÕS § 156 

lg 1,AÕS § 

63 lg 1 p 4 

29.07.2011 16.10.2013 
füüsilised 

isikud 

2-10-

27039 

(otsus) 

Maakohus 

Hüvitise määramine. Hageja soovib kolme aasta jook-

sul tehtud teehooldamise kulude hüvitist ja iga-aastast 

korralist hüvitist. Hageja piirab kostjal kasutada teed 

väljaspool tööaega. Tee asub 1/3 Kostja maal ja 2/3 ha-

geja maal, kummalgi osapoolel on juurdepääs oma kin-

nistule vaid üle teineteise kinnisasja (tee on piiril) 

Rahuldati osaliselt. Ei rahuldatud taga-

siulatuvat kolme aasta hüvitist. Rahul-

dati hageja nõue juurdepääsu tasu 120 

eurot kuus. Määrati kostjale tähtajata 

ja ajalise piiranguteta juurdepääs moo-

torsõidukitega. Rahuldati kostja nõue 

juurdepääsu tasu hagejalt 50 eurot 

kuus 

Kostja maksab 

hagejale 120 

eurot kuus ja 

hageja maksab 

50 eurot kuus 

kostjale 

42   

AÕS § 156 

lg 1 , TeeS § 

37 lg 3 

8.06.2010 30.11.2013 
juriidili-

sed isikud 

2-12-

39960 

(määrus) 

Maakohus 

Maareform. Hagejad taotlevad juurdepääsuluba üle 

võõra kinnisasja. Juurdepääs puudub avalikult kasuta-

tavalt teelt, kuna kinnistu omanik ehitas eratee ja avali-

kutee vahele kinnise värava 

Rahuldati. Määrati tähtajatu juurde-

pääs kinnistule avalikult teelt 
20 eurot aastas 15  

3-2-1-45-04, 

3-2-1-14-06, 

3-2-1-41-08 

AÕS § 156, 

AÕS § 141 
4.10.2012 19.12.2013 

füüsilised 

isikud 

2-06-

39941 

(määrus) 

Riigiko-

hus 

Looduslik häving. Kolm kinnistuomaniku taotlevad 

varem kasutatud teelt juurdepääsu avalikult kasutata-

vale teele. 2002. aastal lõhkus suurvesi teetruubi ja 

teeomanik taastas tee ainult enda hooneteni, sealjuures 

kaevas tee oma krundipiiril üles. Hagejad soovivad 

juurdepääsutee taastamist väitega, et teine juurdepääsu-

tee on liiga pikk. Ringkonnakohus: Hagejad kaebasid 

otsuse edasi, sest teine tee on suurvee ajal läbimatu 

Maakohus: Ei rahuldanud. Teele silla 

ehitamine koos paisjärve tammiga on 

liiga kulukas. Kohtuprotsessi ajal tegi 

Paistu Vallavolikogu avalikuks juurde-

pääsuks teise tee. Ringkonnakohus: Ei 

rahuldatud, sest tee taastamine oli liiga 

kulukas 

 86 

Maantee-

amet, Paistu 

vald 

3-2-1-45-04 

AÕS § 173, 

AÕS § 229, 

AÕS § 179 

28.12.2006 9.01.2014 
füüsilised 

isikud 

2-11-

42184 

(määrus) 

Ringkon-

nakohus 

Maareform. Maakohus: Taotletakse juurdepääsu. Maa 

omanik takistab teekasutamist tõkkepuuga. Avaldajate 

kinnistul asub selle võimaliku juurdepääsukohal söötis 

aiamaa. Ringkonnakohus: Kostja väitel on avaldaja 

teetõkke eemaldanud omavoliliselt 

Maakohus: Rahuldati. Määrati juurde-

pääsu luba. Ringkonnakohus: Ei rahul-

datud 

 9    8.09.2011 24.05.2012 
füüsilised 

isikud 

2-11-6050 

(määrus) 

Ringkon-

nakohus 

Maareform. Avalikult kasutatavate teele juurdepää-

suõiguse taotlemine üle võõra kinnisasja. Kostja takis-

tab avaldajal teel liikumast. Kostja ei luba teed hool-

dada, teha lumetõrjet, ega parandada teed. See tee on 

ainuke juurdepääs hageja õuealale. Kuid kinnistut läbi-

vad veel 2 teed-metsatee ja põllutee, mis ei ole sõi-

duautodega sõltuvalt aastaajast läbitavad. Ringkonna-

kohus: Hageja taotleb tee tasuta kasutamist ja pakub 

teemaa ära ostmist 

Maakohus: Rahuldati. Hooldustasu-

dega tuleb kinnistu omanikul juurde-

pääsutee läbipääs tagada. Ringkonna-

kohus: Ei rahuldatud. Maakohtu otsus 

jäi muutmata 

50 eurot aas-

tas. 
9 

Tabivere 

vald 
  15.02.2011 5.11.2011 

füüsilised 

isikud 
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2-09-

19344 

(otsus) 

Ringkon-

nakohus 

Maareform. Maakohus. Kostja on sulgenud eratee tõk-

kepuuga ning piirab sellega hagejal kinnistule juurde-

pääsu. Ringkonnakohus: Kostja ei nõustu, et teele ei 

pandud piiranguid sõiduki kategooriate osas ja ei nõus-

tunud juurdepääsu eest nõutava tasu suuruse osas 

Maakohus: Rahuldati. Hagejale mää-

rati avalik juurdepääs läbi kostja kin-

nistu. Ringkonnakohus: Muudeti osali-

selt maakohtu otsust. Otsuse resolut-

sioonis asendatakse sõna "mootorsõi-

dukitega" sõnaga "transpordivahendi-

tega" 

26,72 eurot 

kuus osapoolte 

kokkuleppel 

30  3-2-1-85-05 

AÕS § 156 

lg 1,LE § 2 

lg 48 

30.04.2009 12.10.2011 
füüsilised 

isikud 

4-09-

18460 

(otsus) 

Maakohus 

Õigusaktid. Hageja kaebas valla otsuse peale, milles 

teda trahviti 50 trahviühikuga. Valla otsus oli trahvida 

hagejat kuna ta paigaldas avalikult kasutatavale teele 

takistavaid liikluskorraldusvahendeid 

Maakohus tühistas väärteoasja ja lõpe-

tas menetluse. Vald eksis avalikutee 

määramisel sellega, et ei teavitanud 

sellest teeomaniku, millega tekkis 

trahv 

 7 
Jõelähtme 

vald 
3-1-2-2-06 

TeeS § 40 lg 

1 
9.09.2009 5.04.2010 

füüsiline 

isik/ KOV 
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