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Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus

Vastu võetud 13.06.1991

I. Üldsätted

Paragrahv 1. Seaduse ülesanded
Omandireformialusteseadus määrab kindlaksomandireformi eesmärgi, sisu, objekti, subjektid ja omandireformi
korra ning on aluseks muudele omandireformiks vajalikele normatiivaktidele.
Paragrahv 2. Omandireformi eesmärk
(1) omandireformi eesmärk on omandussuhete ümberkorraldamine omandipuutumatuse ja vaba ettevõtluse
tagamiseks, omandiõiguse rikkumisegatehtudülekohtu heastamineningeeldusteloomine turumajandusele
üleminekuks.
(2)Omandireformikäigusvaratagastamine või kompenseerimine endistele omanikele või nende õigusjärglastele
ei tohikahjustadateisteisikuteseadusegakaitstudhuveega tekitada uut ülekohut.
Paragrahv 3. Omandireformi sisu ja objekt
(1)Omandireformi käigus tagastatakse võikompenseeritakse õigusvastaselt võõrandatud vara:
1) Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1990.a. 19.detsembri otsusega"Omandiõigusejärjepidevuse
taastamisest"ebaseaduslikuks tunnistatud normatiivaktide aluselnatsionaliseeritud vara (denatsionaliseerimine);
2)kollektiviseerimiselühistatud vara (dekollektiviseerimine);
3)õigusvastasterepressioonidega või muul omanikuõigusi rikkuval viisil võõrandatud vara.
(2) Omandireformikäigusmuudetakse vara omandivormi järgmiselt:
1)riigiomandusesolev varaantaksetasuta munitsipaalomandusse (vara munitsipaliseerimine);
2) riigi omanduses olev või munitsipaalomandusse antudvara antakse tasu eest või tasuta eraomandusse (vara
erastamine);
3)varem riigi poolt kooperatiivsetele,riiklik-kooperatiivseteleja ühiskondlikeleorganisatsioonideletasuta üleantud
vara tagastatakse Eesti Vabariigile(vara taasriigistamine).
(3)Varatagastatakse,kompenseeritakse võiantakseüle käesolevasseaduses ning muudes Eesti Vabariigi
normatiivaktides sätestatud tingimustel ja korras.
Paragrahv 4. Omandireformi õigustatud subjektid
Omandireformiõigustatud subjektidonisikud,sealhulgas riik,kellelon seaduse järgi õigus nõuda vara
tagastamistvõi kompenseerimistvõi õigus nõuda või taotleda vara tasu eestvõi tasuta üleandmist.
Paragrahv 5. Omandireformi kohustatud subjektid
Omandireformi kohustatud subjektid on riik ja teised isikud, kes on seadusejärgikohustatudomandireformi
õigustatud subjektidele vara tagastama või kompenseerima või vara tasueest või tasuta üle andma.
II. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine ningkompenseerimine
6. Vara õigusvastase võõrandamise mõiste
(1) Vara õigusvastanevõõrandamineonomaniku tahte vastaselt temalt vara üravõtmine või
tema panek olukorda,kus ta on sunnitud reaalse repressiooniohu tõttu vara ära andma või maha
jätma,kuinormatiivaktid,mille aluselvaravõõrandati,on tunnistatud ebaseaduslikeks või kui vara võõrandati
ebaseaduslike otsuste alusel või ametisikute omavoli tõttu.
(2)Vara õigusvastase võõrandamisena käsitatakse käesolevas seaduses natsionaliseerimist,kollektiviseerimist,
õigusvastaste repressioonide,sealhulgas massirepressioonide käigus ningmuul käesoleva paragrahvi 1.lõikes
toodud tunnustele vastaval viisil toimepandudvara võõrandamist ajavahemikus 16.juunist1940.a. kuni 1.juunini
1981.a.
(3) Õigusvastane repressioon käesoleva seaduse tähenduses on niikohtulik kui ka
kohtuvälinerepresseerimine(surmanuhtlus, vabadusekaotus,asumisele- võiväljasaatminevõiküüditamine)
ebaseadusliku võihiljemebaseaduslikukstunnistatudotsuse alusel.
(4) Reaalne repressioonioht käesoleva seaduse tähenduseson niikohtuliku kui ka kohtuvälise represseerimise
(surmanuhtluse, vabadusekaotuse,asumisele- võiväljasaatmise võiküüditamise) oht.
(5) Õigusvastaseltvõõrandatudvara tagastatakse või kompenseeritakse ühtsetel alustel, olenemata käesoleva
paragrahvi 2.lõikessätestatud õigusvastase võõrandamiseviisist,välja arvatudkäesolevaseadluse paragrahv 13
lg.3 ja paragrahv14 sätestatud juhtudel.
Paragrahv 7. Õigusvastaselt võõrandatud vara endised omanikudomandireformi õigustatud subjektidena
(1) Õigusvastaselt võõrandatudvara tagastamist või kompenseerimist on õigustatud nõudma:
1)füüsilisedisikud,kellevaranatsionaliseeritivõi kollektiviseerimise käigus ühistati,samuti
isikud,kellevara võõrandati õigusvastaste repressioonidekäigusjakes on rehabiliteeritud,kuinad elavad
käesolevaseadusejõustumise ajalalaliseltEesti Vabariigi territooriumil,miskäesoleval ajalallub Eesti Vabariigi
jurisdiktsioonile,või kui neiloli 1940.a. 16.juunil Eesti Vabariigi kodakondsus;
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2) füüsilised isikud,kelle vara võõrandatiõigusvastaselt ebaseaduslikeotsuste alusel või ametiisikute omavoli
tõttuvõi kesolidsunnitudreaalse repressiooniohu tõttu omavaraära andma või maha jätma,kui nad käesoleva
seaduse jõustumiseajal elavadalaliselt Eesti Vabariigi territooriumil,mis käesoleval ajalallub Eesti Vabariigi
jurisdiktsioonile,või kui neiloli 1940.a.16.juunil Eesti Vabariigi kodakondsus ning ebaseadusliku otsuse,
ametiisikute omavolivõi reaalse repressiooniohu olemasolu on kohtulikult tõendatud;
3)füüsilisedisikud,keson käesoleva lõike1.ja2. punktis tähendadatud isikute pärijad käesolevaseaduse
paragrahvis 8 sätestatud tähenduses ja tingimustel;
4) organisatsioonid käesolevaseaduse paragrahvis 9 sätestatud tähenduses ja tingimustel;
5) EestiVabariigikohalikuomavalitsuslikustaatusega vallad,alevidjalinnad,samuti maakonnadjavabariiklikud
linnad,kelleterritooriumil asus1940.a.16.juunil munitsipaalomandusse kuulunud õigusvastaselt võõrandatud
vara;
6) Eesti Vabariik vara osas, mis oli 1940.a. 16.juunil Eesti Vabariigi omanduses.
(2)Välisriikide,nende juriidiliste isikutejakodanike ningkodakondsuseta isikute,välja arvatud käesoleva
paragrahvi 1. lõike 1.-4. punktis nimetatud isikud, omanduses olnud ja Eesti Vabariigis asunud õigusvastaselt
võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise taotlused lahendatakse Eesti Vabariigi ja vastava riigi
vahelise kokkuleppega.
Paragrahv 8. Pärijad omandireformi õigustatud subjektidena
(1)Kuiõigusvastaselt võõrandatud vara endineomanikon surnudja ta on teinud testamendi,on
omandireformiõigustatud subjektiks testamendijärgsed pärijad testamendis määratud ulatuses.
(2)Endiseomaniku testament peab vastamaselletegemise ajalkehtinud seaduse nõuetele ja olema tehtud
ennetestamendis märgitudvaraõigusvastast võõrandamistvõipärastkäesoleva seaduse kehtestamist.
(3)Kuiõigusvastaselt võõrandatud vara endineomanikon surnudningtema testamenti
ei ole või see eivastakäesoleva paragrahvi2. lõikenõuetelevõitestamenteihõlmakogu
õigusvastaseltvõõrandatudvara,onkaskoguõigusvastaselt võõrandatudvaravõi selle testamendis
märkimataosaulatuses omandireformi õigustatud subjektid:
1)endiseomaniku vanemad,abikaasa jalapsedvõrdsetes osades;
2) endise omaniku lapse abikaasa, kui endise omaniku laps on surnud(sõltumata surma ajast),ning endise
oamniku lapselapsed jateisedalanejadsugulased, kuinendevanemon surnud (sõltumatasurmaajast),võrdsetes
osades,kusjuures neilon õigusnõuda ainult selle vara tagastamistvõikompenseerimist, millele oleks olnud õigus
nende abikaasal või vanemal.
(4) lapsendajatel ja lapsendatud on õigusvastaselt võõrandatud varatagastamiselvõikompenseerimisel võrdsed
õigused käesoleva paragrahvi 1. ja 3. lõikes näidatud isikutega.
(5)Õigusvastaselt võõrandatud vara pärijatenakäsitatakse ainultkäesolevaparagrahvitähendatudisikuid.
Kuiendise omanikupärijaonsurnud,ei lähe temalekuuluvapärandiosa taotlemiseõigusüle
temapärijatele,väljaarvatudkäesoleva paragrahvi 3. lõike 2. punktis tähendatud isikud.
Paragrahv 9. Organisatsioonid omandireformi õigustatud subjektidena
(1)Omandireformi õigustatud subjektid on EestiVabariigis kuni 1940.a. 16.juunini tegutsenud ühiskondlikud
organisatsioonid ja usuühingud, kui nende põhikirjaline tegevus ei ole katkenud.
(2)Käesoleva paragrahvi 1.lõikes märgitudorganisatsiooni õigustollaomandireformiõigustatud
subjektikstunnistabja mitme organisatsiooni vahelised vaidlused lahendab kohus.
Paragrahv 10. Organisatsiooni omandireformi õigustatud subjektikstunnistamise kord
(1)Kohus,saanud käesoleva seaduse paragrahv 9lg.1märgitud organisatsiooniltavalduseomandireformi
õigustatudsubjektiks tunnistamisekohta,avaldab kümne päevajooksulvabariiklikus ajalehes vastava kuulutuse.
(2)Kolmekuu jooksul kuulutuse ilmumisepäevastarvates peavadkõik isikud,kellel on vastuväiteid esitatud
avaldusele, teatama sellest kohtule.
(3)Kohus peab asja läbivaatamisele kutsuma lõikkäesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes nimetatud isikud.
(4)Käesoleva paragrahvi 1.lõikes märgitud avaldustuleb esitadakohtuleorganisatsiooni1940.aasta16.juuni
asukoha järgi.
Paragrahv 11. Õigusvastaselt võõrandatud vara omandireformi objektina
(1)Omandireformi objektiks onõigusvastaselt võõrandatudmaajamuudloodusobjektid, ehitised, laevad,
põllumajandusinventar, tootmishoonetesisseseade,aktsiadja osatähed, arvestamata neil lasunud võlgu.
(2)Omandireformi objektiks oleva vara maksumusmääratakse kindlaks Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt
kehtestatud korras.
Paragrahv 12. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine
(1) Riigi- ja kohalikuomavalitsuse organid, teised juriidilised jafüüsilisedisikud, kelle omanduses asub
omandireformi objektiks olev õigusvastaselt võõrandatud vara,on kohustatud selle õigustatud subjektidele
tagastama, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.
(2)Kuitagastamisele kuuluvat vara onõigustatudnõudma mituisikut,kuulub vara tagastamisele,kui vähemalt
üksisik sedanõuab,kusjuures vara tagasisaanud isik peab kompenseerima teistele isikutele nende osa.
(3) Omandireformi objektiks olev õigusvastaseltvõõrandatud vara ei kuulu tagastamisele, kui:
1) omandireformi õigustatudsubjektidei nõua vara tagastamist, vaid soovivad selle kompenseerimist;
2) vara ei ole säilinud endisel individualiseeritaval kujul;
3) vara on füüsilise isiku heauskses omanduses;
4)varaksonriigi, juriidiliseisikuvõi munitsipaalomandusesolev ehitis,mida valdavad füüsilisedvõi juriidilised
isikud rendilepingu alusel ja õigustatud subjektei olenõusülevõtmasellestlepingusttulenevaidõigusija kohustusi;
5) Eesti VabariigiÜlemnõukoguotsuselpraegu riigi omanduses oleva kultuuri- või sotsiaalobjekti või riikliku
kaitse aluseobjektitagastamine kahjustab EestiVabariigihuvevõi kohalikuomavalitsusevolikoguotsuselpraegu
munitsipaalomandusesvõi tema haldusterritooriumil asuva juriidiliseisiku omanduses oleva kultuuri-
väisotsiaalobjekti või kohaliku kaitse aluse objekti tagastamine kahjustabkohaliku haldusüksuse huve;
6)varaasub territooriumil,mis käesoleval ajal eiallu EestiVabariigi jurisdiktsioonile.Nimetatudvaratagastamise
küsimusedlahendatakse riikidevahelisteläbirääkimistega. Omandireformiõigustatudsubjektidel on
õigusnõudanimetatud varakompenseerimist,millisel juhul nad kaotavad õigusenõudahiljem vara tagastamist.
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(4)Riigi,juriidilise isiku või munitsipaalomanduses olev elamu,midafüüsilisedisikud
kasutavadeluruumiüürilepingu alusel,kuulubtagastamisele ainult juhul,kuiomandisreformi õigustatudsubjekt,kes
nõuab elamu tagastamist,võtabendale kõik üürnikuga varem sõlmitud üürilepingust tulenevad õigusedja
kohustused.Tagastatavaselamus elavatel üürnikel on seljuhul õigus taotleda uue eluruumi saamist.
(5)Varatagastamise protseduurilisedküsimusedotsustab EestiVabariigiValitsus või kohaliku
omavalitsusetäitevorgan Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.
(6)Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võikohalikuomavalitsuse volikoguotsuselvõib vara tagastamisel
teha kohustuseksselle senise sihtotstarbelise kasutamisevõiselle vara kohta kehtestatud kaitsereziimi
täitmise.Nimetatud kohustuse täitmine tagatakseEestiVabariigi Valitsuse võikohalikuomavalitsuse täitevorgani ja
omandireformi õigustatud subjekti vahelsõlmitud lepinguga.
Paragrahv 13. Õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimine
(1) Kui omandireformiobjektiks olev õigusvastaselt võõrandatudvaraon hävinud,kui seda eitagastatakäesoleva
seaduse paragrahv 12 lg.3. ja 4. alusel või kui varaks on aktsiad võiosatähed, kompenseeribselleriik.
Füüsilisedisikud, juriidilisedisikudja kohalikudomavalitsuseorganid,kelle omanduseson õigusvastaselt
võõrandatud vara,mida ei tagastata käesoleva seaduse paragrahv 12 lg.3 ja 4 sätestatud juhtudel,
või kelleomanduses vara on hävinud või muul viisil temaomandusest väljaläinud,ei ole kohustatud
kompensatsioonimaksma,välja arvatud käesoleva seaduse paragrahvis 14 sätestatud juhud.
(2) Vara väärtuskompenseeritakse käesoleva seaduse paragrahv 7 lg. 1 punktides 1-4 nimetatud isikutele.
(3) Õigusvastaselt represseeritudja rehabiliteeritud isikutelekompenseeritakse Eesti Vabariigi
Ülemnõukogumääratud ulatuseskasee õigusvastaselt võõrandatudvara,miseiole käesoleva seaduse
paragrahv11lg.1alusel omandireformi objektiks.
(4) Saamata jäänud tulu ei kompenseerita.
(5) Vara väärtus kompenseeritakse õigusvastasevõõrandamise aegsestmaksumusestlähtudes.Kui tagastatava
vara väärtuson vähenenud,kompenseeritakse väärtuste vahe. Kui tagastatava vara väärtus onsuurenenud,
kompenseerib isik, kellele vara tagastatakse, väärtuste vahe.
(6)Kui ei ole võimalik tõendada õigusvastaselt võõrandatud vara maksumust,kompenseeritakse see Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu määratud ulatuses.
Paragrahv 14. Ühistatud vara tagastamine või kompenseerimine
(1)Kolhoosideloomisel ühistatudvaratagastataksevõi kompenseeritaksesamadel alustel muu
õigusvastaseltvõõrandatud varaga,kuikäesolevast seadusestvõi muudest EestiVabariigi seadustest ei tulene
teisiti.
(2) Ühistatudvarajaselleendisteomanikeregister koostatakse käesoleva seaduse paragrahv 16 lg.3 märgitud
korras eraldi registrina.
(3) Kui ühistatudvaraeiole võimalik tagastada, kompenseerib selle Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras:
1)kolhoos, milleasutamiselvaraühistati, kolhoosi reorganiseerimise korral see kolhoos,mille omandusseühistatud
vara anti;
2) muu juriidilineisik, misonasutatud kolhoosi reorganiseerimiselvõilikvideerimisel, kuitaonkolhoosi
õigusjärglanevõi talle on üle antud kas kogu kolhoosi varavõi osa sellest;
3) riik, kui varaühistamiselasutatudkolhoos on reorganiseeritudriiklikul omandil põhinevaksettevõtteks;kui
kolhoosiõigusjärglast ei ole või seda ei ole võimalikkindlaks määrata;kuikolhoosil või tema
õigusjärglaselpuudubselleks vara.
(4)Kolhoosipooltkäesoleva seadusejõustumisehetkeks tagastatudvõikompenseeritud
ühistatudvaratasaarvestatakse käesoleva paragrahvi 3. lõikes märgitud kompensatsioonidega.
(5)Kuiõigustatud subjekt on talupidaja,ontalteiste isikute ees eelisõigus saada kompensatsiooni natuuras.
(6)Eesti Vabariigi vastava seaduse aluselvõibühistatud varatagastadakäesoleva seaduse paragrahv 17
lg.2sätestatust varem.
Paragrahv 15.Natsionaliseeritud maa tagastamise või kompenseerimise erisused
Natsionaliseeritudmaavõimuudeloodusobjektide tagastamisel või kompenseerimisel rakendatakse käesolevat
seadust, kui Eesti Vabariigi maaseadusest ei tulene teisiti.
Paragrahv 16. Õigusvastaselt võõrandatud varatagastamise või kompenseerimise avalduste esitamine ja arvestus
(1)Omandireformi õigustatud subjektidel onõigusesitada õigusvastaseltvõõrandatud vara tagastamise
võikompenseerimise avaldusikuni1991.a.27.detsembrini.Avaldusele lisavadnad nendel olevad dokumendid vara
kuuluvuse,koosseisu jamaksumuse kohta.
(2)Avaldusteesitamisejaläbivaatamiseningtõendite esitamisejahindamisekorra määrab kindlaksEestiVabariigi
Valitsus.
(3)EsitatudavaldustealuselkoostabEesti Vabariigi Valitsus endiste omanike javara registri.
Paragrahv 17. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kord
(1)Vastavalt käesoleva seaduse paragrahv 16 lg.3märgitud
registrissekantudvaramaksumusele,millekindlaksmääramise korrakehtestabparagrahv11lg.
2järgiEestiVabariigi Ülemnõukogu,antakse omandireformi õigustatud subjektidele Eesti Panga
pooltväljalastudnimelinejapärandatavväärtpaber. Nimetatudväärtpaberit ei anta ühistatudvarakompenseerimisel
kolhoosivõimuujuriidiliseisikupooltkäesolevaseaduse paragrahv 14 lg. 3 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel.
(2)Õigusvastaseltvõõrandatudvaratagastataksepärast endisteomanikejavara registrikoostamistEestiVabariigi
Valitsuse või kohalikuomavalitsuse täitevorgani otsusel käesolevaparagrahvi1. lõikesmärgitudväärtpaberialusel
käesoleva seaduse paragrahv 12 sätteid järgides.
(3) Õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseeritakse käesolevaparagrahvi 1.lõikes märgitud
väärtpaberivahetamise kauduaktsiate või muu erastamisele kuuluva vara vastu võimuul viisil.
(4)Kompenseerimiseviisi ja korra määrabkindlaksEesti Vabariigi Ülemnõukogu.
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(5) Omandireformi õigustatud subjektiks oleval isikul ei ole õigustnõudaõigusvastaseltvõõrandatud
varatagastamistvõi komepenseerimistselle vara osas,mis on talle jubatagastatud või kompenseeritud.
(6)Isikutele,kelle vara võõrandati repressioonidetõttu võikesolidsunnitud vara ära andma
võimahajätmareaalse repressiooniohutõttu, ametiisikuomavolivõiebaseadusliku otsusealusel,tagastatakse või
kompenseeritakseomandireformi objektiksolev õigusvastaselt võõrandatud varapärast rehabiliteerimistunnistuse
või võõrandamiseõigusvastasust tõendava kohtuotsuse esitamist.Nimetatud isikud peavad pöörduma
kohtussevõi vastavasse riigiorganisse kohtuotsuse või rehabiliteerimistunnistusesaamiseks6kuujooksulkäesoleva
seaduse vastuvõtmisest.
(7)Eesti Vabariigi Ülemnõukoguvõibkehtestada rehabiliteerimise või vara võõrandamise õigusvastasuse
tõendamise lihtsustatud korra.
Paragrahv 18.Tehingudõigusvastaselt võõrandatud varaga ja vastutus selle vara säilimise eest
(1) Kuniomandireformiobjektiksoleva õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise küsimuse otsustamiseni
onriigi- ja kohalikuomavalitsuseorganitel ning teisteljuriidilistelja füüsilistelisikutel,kelleomandusesvõi
valdusesvaraon, keelatudvara omandivormi muuta,kui käesolevastseadusestei tulene teisiti. Seda keeldu
rikkuvad tehingud on kehtetud.
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes märgitud vara omanikud ja valdajad on kohustatud tagama vara säilimise.Kui
seda kohustust ei täideta, peavad nad hüvitama kahju.
Paragrahv 19. Õigusvastaselt võõrandatud varatagastamise või kompenseerimisega seotud vaidluste
lahendamine
Õigusvastaseltvõõrandatud varatagastamisestvõi kompenseerimisest tulenevad vaidlused lahendatakse kohtu
korras.
III. Munitsipaliseerimine
Paragrahv 20. Munitsipaliseerimise mõiste
Munitsipaliseerimine käesoleva seaduse tähenduses on omandireformi käigus riigi omanduses oleva vara
üleandmine valla,alevi, linna, vabariikliku linna või maakonna omandusse (edaspidi munitsipaalomandusse)või
nimetatud omavalitsusüksusteühisesse omandusse koos edaspidise erastamiskohustusega või ilma selleta.
Paragrahv 21. Munitsipaliseerimise objekt
(1)Munitsipaliseerimiseobjekton riigiomandusesolev vara,mis asub vastava valla,alevi,linna, vabariikliku
linna või maakonna territooriumil ja mis ei ole vajalik Eesti Vabariigi kuitervikusotsiaalse ja majandusliku
arenguu tagamiseksning mille erastamist eioleotstarbekasläbi viia riiklike erastamisprogrammide
alusel.Munitsipaliseerimisele mittekuuluva vara nimekirja kinnitab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium.
(2) Maa ja muude loodusobjektide munitsipaliseerimine toimub Eesti Vabariigi maaseaduses sätestatud
tingimustel ja korras.
Paragrahv 22. Munitsipaliseerimise subjektid
(1) Munitsipaliseerimise õigustatud subjekt on valla, alevi, linna,vabariiklikulinnaja
maakonnaomavalitsusevolikogu, kellelon õigus nõuda tema territooriumil asuva riigiomanduses
olevamunitsipaliseerimiselekuuluvavara üleandmist munitsipaalomandusse. Kuni valla,
alevi või linna omavalitsuslikustaatusejuriidilisetunnustamiseni EestiVabariigiseadusega
ettenähtudkorrasonnendemunitsipaalomandusseantavavarasuhtes õigustatud subjekt vastav küla-,alevi- või
linnanõukogu,kesvõibnõudanende territooriumil asuva varaandmistteise tasandi kohaliku omavalitsuse haldusse.
(2) Munitsipaliseerimise kohustatudsubjekt on need riigiorganid,kes on kohustatud seaduses
sätestatudtingimustel jakorrasüleandma riigi omandusesolevavara munitsipaalomandusse,samuti teise tasandi
kohaliku omavalitsuse volikogu, kes on kohustatud vastavalt käesoleva seaduse paragrahv 25punktile 4 nende
haldusesse antud vara üle andmaesmatasandi omavalitsuse organitele.
Paragrahv 23. Munitsipaliseerimise kord
(1) Riigivaraantaksemunitsipaalomandusse käesoleva seadusekohaselt tasuta Eesti Vabariigi Valitsuse
otsusealusel ja Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.
(2)Kohaliku omavalitsuse volikogu võibtaotleda munitsipaalomandusseantavavaraüleandmist etapiviisiliselt
vastavalt kohalikuomavalitsusevalmisolekule asuda munitsipaalomandusse antavat vara valdama, kasutama ja
käsutama.
Paragrahv 24. Omandiõiguse üleminek vara munitsipaliseerimisel
(1) Riigi vara üleandmine munitsipaalomandusse vormistatakse kohaliku omavalitsuseorganijaEestiVabariigi
Valitsuse määratud riigivalitsemisorgani poolt allakirjutatud aktiga.
Omandiõigusüleantavalevaraleläheb ülenimetatudakti allakirjutamise hetkest.
(2) Käesoleva paragrahvi1. lõikes nimetatud akti allakirjutamisehetkest lähevad kohalikuomavalitsuseorganile
üle kõik senisõlmitudlepingutesttulenevadõigused ja kohustused.
Paragrahv 25.Teisetasandi kohaliku omavalitsuse organ esmatasandi munitsipaalomandi haldajana
Kunivalla, alevivõilinnaomavalitsusliku staatuse juriidilise tunnustamisenivõtabnende munitsipaalomandusse
üleantavavaravastuning haldab seda teisetasandikohaliku omavalitsuse täitevorgan, kes:
1)võibnimetatud vara võõrandada,tasu eestvõitasuta kasutusseandavaidvastavaküla-, alevi- võilinnanõukogu
otsusel;
2) võibreorganiseeridavõilikvideerida ettevõtteid, asutusivõi muid organisatsioone vaid vastavaküla,alevi- või
linnanõukogu otsusel;
3) onkohustatudtagamanimetatudvarasäilimise ja kasutamise küla, alevi või linna huvidest lähtudes;
4) on kohustatud nimetatud vara üle andma valla,alevivõi linnavolikogulekolme kuu jooksul,arvates
valla,alevivõi linna nõudeesitamisepäevastpärasttema omavalitsusliku staatuse tunnustamist.
Paragrahv 26. Maakonna omandusse antav vara
(1)Maakonna munitsipaalomandusse annab riikainultselle vara,mison vajalik maakonna omavalitsuse
organitetegevuseks ning maakonna elanike ühisteks vajadusteks.
(2)Kohaliku omavalitsuse esmatasandi huve tulebeelistada maakonna huvidele, kui ei ole kaalukat põhjust
otsustada teisiti.

Leht 4 / 6 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus



(3) Mitme esmatasandihaldusüksuse elanike ühisteks vajadusteks
kasutatavavaraüleandmiselmunitsipaalomandusse tuleb eelistadamitmeesmatasandi omavalitsusüksuse ühist
omandust maakonna omandusele.
Paragrahv 27. Õigusvastaselt võõrandatud vara munitsipaliseerimine
Kuiõigusvastaselt võõrandatud vara antakse munitsipaalomandusse, läheb varatagastamisekohustus
üle kohaliku omavalitsuse organile.Maakonnavalitsuse halduses olevaningvallale,alevilevõi linnale
üleandmiseksmääratudvara tagastab maakonnavalitsus endisele omanikule seadusesettenähtud korras,
käesolevaseaduseparagrahvis25punktis1toodud piirangut sel juhul ei rakendata.
Paragrahv 28. Erastamiskohustusega munitsipaliseerimine
(1)EestiVabariigi Valitsusvõibmunitsipaliseerimisele kuuluva vara üleandmise otsuses ette näha vastava
kohaliku organikohustuse erastadamunitsipaalomandusseantavvaramääratud tähtajal.
(2)Ülalmärgitudkohustuse täitmata jätmisekorralläheb erastamiskohustusega munitsipaalomandusse antud vara
tagasi riigi omandusse, kes viib erastamise ise läbi.
Paragrahv 29. Munitsipaalomandusseantudvaraseniste valdajate õiguslik seisund
Kohalikuomavalitsuse organid määravad neile üleantava vara senistevaldajate(ettevõtete,asutusteningmuude
organisatsioonide)õigusliku seisundi kolme kuujooksulalates munitsipaalomandiõiguse tekkimise hetkest.
Paragrahv 30.Kooperatiivseteja ühiskondlike organisatsioonide varaüleminek munitsipaalomandusse
(1) Kohaliku omavalitsuse organil onostueesõigus kooperatiivsetejaühiskondlike
organisatsioonidening juriidiliste isikute omanduses oleva vara võõrandamisel,mison vajalik kohaliku
haldusüksuseelanikkonnasotsiaalseks ja kultuuriliseks teenindamiseks. Kui kohaliku omavalitsuse organ ei
kasuta ostueesõigust,on tal nimetatud vara võõrandamiselõigus nõuda uuelt omanikult vara senise sihtotstarbega
kasutamist.
(2)Kooperatiivsete ja ühiskondlike organisatsioonidening teistejuriidiliste isikute omanduses olev vara,mis on
vajalik kohalikuhaldusüksuseelanikesotsiaalseksjakultuuriliseks teenindamiseks,antaksetasueest võitasutaüle
munitsipaalomandussekohaliku omavalitsuse volikoguettepanekul Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusel, kui
selle vara omanik muudab varasenisesihtotstarbegakasutamist, halvendades sellega haldusüksuse elanike
olukorda.Nimetatud vara nimekirja kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu,millest teatatakse vara senisele
omanikule.Nimekirjakinnitamisepäevastalatesontehingud nimekirja kantud varaga keelatud ja seda keeldu
rikkuvad tehingud kehtetud.
Paragrahv 31. Vaidluste lahendamine seoses munitsipaliseerimisega
(1) Vaidlused seosesriigivara munitsipaalomandusse andmisegalahendatakse Eesti Vabariigi Valitsuse
pooltmääratud korras.
(2) Käesoleva paragrahvi 1.lõike kohaselt tehtudotsusega mittenõustumisel on õigus pöörduda kohtusse.
IV. Erastamine
Paragrahv 32. Erastamise mõiste
Erastamine onomandireformikäigusriigi ja munitsipaalomandusesolevavaratasu eest võitasutaandmine füüsiliste
isikute omandusse või nende ühisesse omandusse.
Paragrahv 33. Erastamise objekt
(1) Erastamise objekt on riigi või munitsiaalomandusesolev vara, mida ei ole vajaEestiVabariigi või kohaliku
omavalitsusüksusesotsiaalse ja majanduslikuarengutagamiseks jätta riigi või munitsipaalomandusse.
(2)Maaja muude loodusobjektide erastaminetoimubEesti Vabariigi maaseaduses sätestatud tingimustel ja korras.
Paragrahv 34. Erastamise subjektid
(1)Erastamiseõigustatud subjektid onkäesolevaseaduse paragrahv7lg.1 punktides 1-4 nimetatud
isikud,samutiEesti Vabariigisalaliselt elavad füüsilised isikud võiainultnende isikuteühisel omandil põhinevad
Eesti Vabariigis registreeritud aktsiaseltsidjateised majandusühingud,kuiaktsiaseltsvõi majandusühing on
moodustatud omanike vara ühendamise teel,mitte varem eksisteerinud juriidilise isiku vara osastamise teel.
(2)Erastamiseõigustatud subjektid onkäesolevaseaduse paragrahvis 39 märgitud isikud seaduses sätestatud
tingimustel ja korras.
(3)EestiVabariigiseadusega võiberastatavavaraeri liikidepuhulõigustatud subjektide ringi piiratavõiesitada neile
lisatingimusi.
(4)Erastamise kohustatud subjektid onneedriigiorganid, kesonkohustatudseaduses ettenähtudtingimusteljakorras
erastamariigi omanduses oleva vara,ning kohaliku omavalitsuse organid,kesonkohustatud
käesolevaseaduseparagrahvis28 sätestatud juhul erastama munitsipaalomandusse antud vara.
Paragrahv 35. Erastamise korraldamine
(1) Eesti Vabariigi Valitsus korraldab riigi omanduses oleva varaerastamistja määrab
kindlakserastatavadobjektid,kui Eesti Vabariigi seaduses ei ole ette nähtud teisiti.
(2)Munitsipaalomandusesoleva varaerastamistkorraldab valla, alevi, linna, vabariikliku linna või maakonna
valitsus.
(3)Varaerastatakseetapiviisiliseltobjektideerisusi arvestades Eesti VabariigiÜlemnõukogu poolt kehtestatud
tingimustel ja korras.
Paragrahv 36. Erastamise viisid
(1)Erastamisepeamineviis on varamüükõigusvastaselt võõrandatudvara kompenseerimisel välja
antudväärtpaberiteja rahvakapitali obligatsioonide eest.
(2)Erastatavatvaramüüakseigalviisil,miseiole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.
(3) Eesti Vabariigi seadusega võidakse ette näha peale müügi ka muid erastamise viise.
Paragrahv 37. Rahvakapitali obligatsioonid
(1)Eestis alaliselt elavatele isikuteleantakse rahvakapitaliobligatsioonid,mille väljaandmise tingimusedja
korraningväärtuse määramise alused kehtestab EestiVabariigi Ülemnõukogu.
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(2)Rahvakapitali obligatsioonid on nimelisedja pärandatavad. Neid saab kasutada ainult erastatava vara
ostmisel.
Paragrahv 38. Ostueesõigused vara erastamisel
(1)Varaerastamisel on ostueesõigusvastavaltkäesoleva seaduseparagrahvidele17ja37väljaantudväärtpaberi ja
obligatsiooni omanikul.
(2) Eesti Vabariigi Valitsus või kohaliku omavalitsuse organ võibanda ostueesõiguse erastatava ettevõtte
või selle allüksuse töötajateleettevõttevõi selle allüksuse valdusesolevavara suhtes,kohalikele elanikele
antudhaldusterritooriumil erastatava varasuhtesvõierastatavavaralepingujärgsele kasutajale.
Paragrahv 39. Välismaalaste osavõtt erastamisest
(1) Välisriikide kodanikud, kodakondsuseta isikud ning nende kapitalil põhinevad juriidilised isikud
(edaspidivälismaalased) võivadosta EestiVabariigis erastamise käigusmüüdavatvara. Välismaalasenakäsitatakse
käesolevas paragrahvis ka neidEesti Vabariigis registreeritud aktsiaseltse ja muidmajandusühinguid, mille
aktsionäride või osanike hulgas on välismaalasi.
(2)Eesti Vabariiigi Riigivaraamet kooskohaliku omavalitsuseorganigakoostab erastatava varanimekirja,mida
kavatsetaksemüüa välismaalastele,ning esitabselle kinnitamiseks Eesti Vabariigi Ülemnõukogule.
(3) Välismaalanepeabomaostusoovist teatama Eesti Vabariigi RiigivaraametileEestiVabariigiValitsuse poolt
kehtestatud korras.
(4) Eesti VabariigiRiigivaraametpeab välismaalaste registrit ning korraldab neile koos Eesti Pangaga Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu pooltkinnitatudobjektidemüükikas oksjoni, äriideede konkursi või aktsiate müümise
teel.
(5)Varamüüakse välismaalasteleainultvabalt konverteeritava valuuta eest.
(6) Oksjoni, äriideede konkursija aktsiate müügi läbiviiminetoimub Eesti Vabariigi Valitsusepooltkehtestatud
korras.
(7) Eelisõigus varaerastamiselonmuudel võrdsetel tingimustelnendelvälisriikide kodanikelningkodakondsuseta
isikutel,kesolid1940.a.16.juuni seisugaEestiVabariigi kodanikud, ja nende otsestel järeltulijatel.
Paragrahv 40.Kooperatiivsete või ühiskondlike organisatsioonide vara erastamine
(1) Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võib oma otsusegakohustada kooperatiivset,riiklik-
kooperatiivsetvõiühiskondlikku organisatsioonierastama nende omanduses olevat varakäesolevas seaduses või
muus Eesti Vabariigi seaduses kehtestatud korras.
(2)Kolhoosi vara andmine eraomandusse tasu eest või tasuta toimubainultkäesolevasseadusesjaselleseaduse
alusel vastuvõetud normatiivaktides sätestatud korras.
Paragrahv 41. Vaidluste lahendamine seoses erastamisega
(1)Vaidlusedseoses riigi või munitsipaalomandusesoleva varaerastamisega lahendatakse Eesti
VabariigiValitsusepoolt määratud korras,kui Eesti Vabariigi seaduses ei ole ette nähtud teisiti.
(2)Käesoleva paragrahvi 1.lõike kohaselt tehtud otsusega mittenõustumisel on õigus pöörduda kohtusse.
V. Taasriigistamine
Paragrahv 42. Vara taasriigistamine
(1)Vara taasriigistamine käesoleva seadusetähenduseson tasutaüleantud riigivara tagastamine Eesti
Vabariigiomandusse kooperatiivsete,riiklik-kooperatiivsetejaühiskondlike organisatsioonide omandusest.
(2) Vara taasriigistamine toimub Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt määratud korras,kusjuuresvaidlused seoses
vara tagastamisenõudega kuuluvad ühe poole hagi alusel lahendamisele kohtus.

 

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A.Rüütel
Tallinn, 13. juunil 1991.

Leht 6 / 6 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus


