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Otsus "Omandireformi aluste
seaduse" rakendamise kohta

Vastu võetud 20.06.1991

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
1. Kehtestada "Omandireformialusteseadus"(edaspid i"Alused") käesoleva otsuse vastuvõtmise päevast.

2. Omandireformi käigusvara üleminek (tagastamine, munitsipaliseerimine,erastamine,taasriigistamine)
toimub vaid "Aluste" ning temast tulenevate normatiivaktide alusel."Alused" ei reguleeri
varatsiviilkäivetväljaspool omandireformi. Omandireformikäigus tagastatud ja erastatud varavõõrandamine,
väljaarvatudpärandamine,onkeelatudkuninimetatudvara võõrandamist reguleeriva seaduse kehtestamiseni.

3.Õhiskondlikudorganisatsioonid on "Aluste" paragrahv 9 tähendusesomandireformiõigustatudsubjektiks, kui
organisatsiooni(selts, korporatsioon, ühingjm.)tegevuse eesmärk ei olnud tulu saamine.

Eesti Vabariigi Valitsusel on õigus erandinaanda organisatsioonidele,mille põhikirjaline tegevus on katkenud või
milletegevuse eesmärk oli tulusaamine,neiltõigusvastaselt võõrandatud vara erastamisel ostueesõigus ja muid
eeliseid.

4. Kohaliku omavalitsuse organitel on õigus teha tagastatavates elamuteselavateleüürnikelesoodustusi uue
eluruumi andmisel ja korterite erastamisel.

5. Omandireformiõigustatudsubjektidele,keslahkusid EestistSaksa riigiga sõlmitud lepingute
alusel,õigusvastaselt võõrandatud varatagastamiseja kompenseerimise küsimused lahendatakse riikidevaheliste
lepingutega määratud korras.

6. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks:
1)esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule1991.a. 15.augustiksettepanekudEestiVabariigiskehtivateseaduste
kooskõlla viimiseks "Aluste" ja käesoleva otsusega;
2) viiaEestiVabariigiValitsusemäärusedningmuud normatiivaktid vastavusse "alustega" ja käesoleva otsusega;
3) määrata 1991.a. 20.juuliks kindlaks "Aluste" paragrahvist
16lg.2tulenevavaldusteesitamise,nendeläbivaatamise, tõendite esitamise ning hindamise kord;
4) määrata 1991.a.15.augustiks kindlaks "Aluste"paragrahvist12 lg.5 tulenev vara tagastamise
kord,paragrahvidest31 ja 41 tulenev vaidluste lahendamise kordning paragrahvist39lg.3 ja 6
tuleneverastamisesosalemisekord välismaalastele;
5) määrata 1991.a.1.augustiks kindlaks vara,mis on riigi varana vajalikEestiVabariigikuitervikusotsiaalse ja
majandusliku arengu tagamiseks,samuti vara, mida on otstarbekas erastadariiklike erastamisprogrammide
alusel;määrata kindlaks "Aluste"paragrahvist 23 tulenev vara munitsipaliseerimisekord ning alustada seejärel
kohe munitsipaliseerimist;
6)esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule1991.a. 15.septembriks "Aluste" paragrahvist 13 lg.3 ja 6 tulenevvara
kompenseerimisekorrajaulatuseningparagrahvist17lg.7 tulenev rehabiliteerimise lihtsustatud korra ja vara
võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra eelnõud;
7)esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule1991.a. 1.septembriks "Aluste" paragrahvidest40 ja 42 tulenev
kooperatiivsetevõi ühiskondlike organisatsioonidevara erastamise ja taasriigistamise korra eelnõud;
8)esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule1991.a. 15.septembriks"Aluste"paragrahvist 37tulenevrahvakapitali
obligatsioonide väljaandmisetingimusiningkorda sätestav eelnõu;
9) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1992.a.1.märtsiks eelnõu"Aluste" paragrahvides 17 ja 37
sätestatudväärtpaberite ja rahvakapitali obligatsioonide võõrandamise korra kohta;
10)määrata kindlaks erastamisele kuuluv vara ningmäärata nimetatudvaraligikaudneväärtus ja
esitadaEestiVabariigi Ülemnõukogule1991.a. 1.novembriksparagrahvist35tuleneva eelnõu kontseptsioon
erastamise jätkamise kohta;
11) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule1991.a. 1.oktoobriks"Aluste" paragrahvist 11 lg.2 tulenev
omandireformi objektiks oleva vara maksumuse määramise eelnõu;
12)tagada "Aluste" paragrahvis 16 lg.3 märgitudendiste omanike ja vara registri koostamine
1992.a.1.märtsiks,esitada EestiVabariigiÜlemnõukogule1992.a. 1.aprilliks "Aluste" paragrahvist17lg.4tulenev
kompenseerimiseviisijakorda sätestav eelnõu;
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13)esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991.a. 15.septembriks"Aluste" paragrahvist 14 tulenevühistatudvara
tagastamise jakompenseerimisekordasätestaveelnõu ning käesolevaotsuse 8.punktist tulenev kolhooside
reorganiseerimise ja likvideerimise korda sätestav eelnõu;
14) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule1992.a. 1.aprillikskäesoleva otsuse 2.punktist tulenev tagastatudja
erastatud vara edasist tsiviilkäivet sätestav eelnõu;
15)töötadavälja omandireformikorraldamiseksvajalikud organisatsioonilised ja majanduslikud abinõud.

7.Munitsipaliseerimiseleei kuulu vara,mille õigustatud subjektikson kohaliku omavalitsuse organ,kes
oma otsusegaon teatanudEestiVabariigiseadusevõiteistenormatiivaktide peatamisest,mittetäitmisestvõi
mittekehtimisesttema haldusterritooriumil.

8.Kehtestada,etkolhooside ja EKEsüsteemi organisatsioonideningnende vara osastamiseteelmoodustatud
uuteorganisatsioonide reorganiseerimine ja likvideeriminening nendepõhivahendite käsutamine võib
toimuda ainultsellekohases seadusesettenähtud korras,välja arvatud nende müükvõimuul alusel üleandmine
talupidajatele.

EestiVabariigi Valitsus võib nimetatud organisatsioonidele põhivahendite müügil, mahakandmise või muude
tehingute puhul teha erandeid.

9. Lugedakehtetukskõiktehingud,misrikuvadEesti Vabariigi ÜlemnõukoguPresiidiumi1990.a. 17.juuli
otsust "Privatiseerimisprotsessikorraldamiseesmajärgulistest abinõudest",samuti tehingud,mis on vastuolus
käesoleva otsuse 8.ja 10.punktiga ning on teostatud pärast otsusejõustumist. Sellisteletehingutele kohaldatakse
tsiviilkoodeksi paragrahv 52 sätteid.

10. Kehtestada,etlisaksEestiVabariigiÜlemnõukogu Presiidiumi1990.a.17.juuli otsuses"Privatiseerimisprotsessi
korraldamise esmajärgulistest abinõudest" sätestatule on keelatud ka riigi omanduses olevate ettevõtete
ja muudeorganisatsioonide põhikapitalina arvelevõetudkäibevahendite paigutamine ettevõttesse,
kooperatiivivõimuusseorganisatsiooni,milles osalevad füüsilisedisikud, samutiriiklike põhivahendite
mahakandmine.

11.Kehtestada,et Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1990.a.17.juuli otsus,samuti käesoleva otsuse 8. ja
10. punkt ei laiene:
1)riigiettevõttehaldusnõukogu või riiklikuaktsiaseltsi juhatuse otsusel põhivahendite müümisele ja nende või
käibevahenditepaigutamiseleettevõtetessevõimuusse organisatsiooni,milles osalevad füüsilised isikud,samutikui
nimetatud tehinguid on õigus teha rendilepingu järgi;
2)riigiettevõtete ja riiklike aktsiaseltside ningrendile antud amortiseerunud põhivahendite mahakandmisele;
3)väliskapitali osalusega ühisettevõtete asutamisele põhi- ja käibevahenditepaigutamiselettevõttealgkapitali
Eesti Vabariigi Valitsuse loal;
4) vastavalt Eesti Vabariigi 1990.a.13.detsembriseaduses "Riikliketeenindus-,kaubandus- jatoitlustusettevõtete
erastamise kohta" jaEestiVabariigiÜlemnõukogu 1990.a. 13.detsembri otsuses "Eesti Vabariigi seaduse
"Riiklike teenindus-,kaubandus- ja toitlustusettevõtete erastamine" kehtestamisestja rakendamisest" sätestatud
varadeerastamisele nimetatud seadusega kehtestatud korras,välja arvatudnimetatud otsuse 2.punktis sätestatud
vara.

12.Kehtestada,etkuniõigusvastaselt võõrandatudvara tagastamiseotsustamisenion vara praegustelvaldajatelõigus
sedarentida või muul viisil tiitlipärasesse valdusseandavõi uuendada nimetatud lepinguid vaid tähtaega
määramata (see säte ei laieneeluruumide üürilepingutele).Nimetatud lepingud kuuluvad omaniku nõudmisel
lõpetamisele kolme kuu jooksul, alates päevast, mil lepingujärgikasutajaleteatatakse vara tagastamise otsusest.

13.Peatadaõigusvastaselt võõrandatud maal kasvavametsa
peakasutusraiedkunimaatagastamiseküsimuseotsustamiseni. Pärast käesoleva otsusejõustumisttehtud
peakasutusraied õigusvastaselt võõrandatud maal loetakseebaseaduslikuks metsaraieksningselleeest
kohaldataksevastutustseadusega ettenähtud korras.

14. Kooperatiivsed ja ühiskondlikud organisatsioonid "Aluste"paragrahvide30 ja 40 tähenduses
onainultkolhoosid (sh. kalurikolhoosid) ja EKE süsteemi organisatsioonid ning nende vara osastamise teel
moodustatud uuedorganisatsioonid,ETKVL-i süsteemiorganisatsioonid,ühiskondlikudmassiorganisatsioonid
(NLKP,ametiühingud jm.) ning muud kooperatiivsed ja ühiskondlikud organisatsioonid, millele on tasuta üle
antud riigi vara.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A.Rüütel
Tallinn, 20.juunil 1991.
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