
 

 

 

 

 

  

Teie  16.11.2017  nr  

 

Meie  14.12.2017  nr 6-4/171562/1705747 

Libedustõrje, heakorraeeskiri ja koormis 

Lugupeetud [    ] 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole, sest Te pole rahul sellega, et Tartu linn ei alustanud 

heakorraeeskirja rikkumise kohta väärteomenetlust ega teinud kinnistuomanikule ka ettekirjutust. 

Kirjutasite, et kinnistuomanik oli jätnud kõnnitee hooldamata, jalakäija libises ja kukkus 

õnnetult. 

Tänan Teid olulise küsimuse eest. See, mil määral saab volikogu (arvestades ehitusseadustikku 

ja selle rakendusakte) oma määruses (heakorraeeskiri ja selle täitmiseks kehtestatav koormis) 

reguleerida kõnnitee koristust ning linna- või vallavalitsus rakendada kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse (KOKS) § 662 alusel rahatrahvi, vajab veel õiguslikku analüüsi. Teavitame 

Teid analüüsi tulemustest. Praeguses olukorras ei saa Tartu Linnavolikogu 14.03.2013 määrust 

nr 87 hinnata seadusega vastuolus olevaks. 

Linnas, alevis ja alevikus teega külgneva maatüki omanik peab korraldama sõidutee ja tema 

kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sh lume ja libeduse tõrje sel tasemel, et oleks võimalik 

seal ohutult liigelda (ehitusseadustiku ehk EhS § 97 lõige 6). EhS § 134 näeb ette rahatrahvid 

ehitisele (s.t ka kõnniteele) esitatavate nõuete rikkumise eest, kui see toob kaasa ehitisest lähtuva 

ohu varale või keskkonnale. Sellise väärteo kohtuväline menetleja on ka valla- või linnavalitsus 

(EhS § 141 punkt 1).  

Kui maatüki omanik rikub kõnnitee koristamise kohustust ning keegi on seetõttu saanud 

kehavigastuse või tervisekahjustuse, vastutab tekkinud kahju eest maaomanik (võlaõigusseaduse 

ehk VÕS § 1058 lõige 1). Kahju õigusvastasest tekitamisest tuleneva nõude aegumistähtaeg on 

kolm aastat alates ajast, mil õigustatud isik kahjust ja seda hüvitama kohustatud isikust teada sai 

või pidi teada saama (tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 150 lõige 1). Maakohtusse pöördumise 

kohta leiab infot aadressilt http://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/tsiviilasjad.  

Raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest on tervist kahjustav süütegu 

(karistusseadustiku § 119).  
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Vald ja linn teevad riiklikku järelevalvet kõnnitee korrashoiu üle (EhS § 130 lõige 2 punkt 5). 

Kui korrashoiu kohustust ei järgita ja kõnniteel on ohtlik liikuda (kuid kinnistuomanik või -

valdaja on suuteline ohu kiiresti kõrvaldama), võib vald või linn kui korrakaitseorgan 

kinnistuomanikku või –valdajat esmalt ohust teavitada (korrakaitseseaduse ehk KorS § 26). 

Samuti võib talle teha KorS § 28 lõike 1 alusel ettekirjutuse koos hoiatusega 

haldussunnivahendite rakendamise kohta. Juhul kui kinnistuomanik või -valdaja ohtu siiski 

tähtajaks ei kõrvalda, võib vald või linn seda asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud 

vahenditega ja korras ise teha (KorS § 28 lõige 2). Ka telefoni teel maaomaniku teavitamine või 

talle suulise ettekirjutuse tegemine on õiguspärane.  

Saadame selle vastuse ka Tartu Linnavolikogule (eemaldame eelnevalt Teie isikuandmed).  

Loodan, et selgitustest on abi.  

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

Koopia: Tartu Linnavolikogu (isikuandmed eemaldatud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vallo Olle  693 8445 

Vallo.Olle@oiguskantsler.ee 


