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AVALDUS 
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise kohta 

_______________________________________________________________ 
(kohaliku omavalitsuse organ, kellele avaldus esitatakse) 

 
Mina,  _________________________________________________________ 

(ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht, elukoht, 
_______________________________________________________________ 

kodakondsus kuni 1940. a 16. juunini ja käesoleval ajal) 

palun registreerida minu avaldus vara suhtes, mis koosnes 
_______________________________________________________________ 

(näidata ära vara koosseis / võimaluse korral esitada täpsustatud andmed 
_______________________________________________________________ 

avalduse lisas esitatud tabelis / ja viited selle vara olemasolu 
_______________________________________________________________ 

ja kuuluvust tõendavatele dokumentidele) 

ja mis kuulus enne õigusvastast võõrandamist  _________________________ 
                                                                                            (endise omaniku nimi; 

_______________________________________________________________ 
kui taotleja ei ole endine omanik, siis näidata ära sugulusaste 

_______________________________________________________________ 
ja viide seda tõendavale dokumendile) 

Vara asukoht  ___________________________________________________ 
(enne õigusvastast võõrandamist ja käesoleval ajal, 

_______________________________________________________________ 
märkus vara säilimise kohta) 

Taotlen vara  ____________________________________________________ 
(ära näidata, millise vara osas taotletakse kompenseerimist, 

_______________________________________________________________ 
millise osas tagastamist) 

Õigusvastaselt võõrandatud vara väärtus oli võõrandamise hetkel 
_______________________________________________________________ 

(ära näidata dokument, mis tõendab vara väärtuse suurust) 

Enne õigusvastast võõrandamist lasusid varal kohustised: 
_______________________________________________________________ 

(viide dokumendile, mis näitab nende kohustiste olemasolu) 

Peale minu omavad õigust nimetatud varale: 
_______________________________________________________________ 

(esitada samad andmed, mis taotleja kohta) 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Vara õigusvastase võõrandamise aeg, koht ja viis _________________________ 

_________________________________________________________________ 
(viited vara õigusvastast võõrandamist tõendavatele dokumentidele) 

Asjaolude tõendamiseks on käesolevale avaldusele lisatud järgmised dokumendid: 
 1.    ______________________________________________________________ 

2.    ______________________________________________________________ 
3.    ______________________________________________________________ 
4.    ______________________________________________________________ 
5.    ______________________________________________________________ 
6.    ______________________________________________________________ 
7.    ______________________________________________________________ 

Taotleja (tema esindaja) allkiri 
________________________________ 

            
Märkused: 
1. Kui avalduse on koostanud taotleja esindaja, märgitakse andmed esindaja kohta (ees- ja perekonnanimi, 
aadress) ning lisatakse taotleja poolt tehtud notariaalselt tõestatud volikiri või advokaadi order. 
2. Avalduse lisa täidab kas taotleja või avalduse vastuvõtja taotleja (tema esindaja) juuresolekul. 
 

Avalduse lisa 
 

Andmed õigusvastaselt võõrandatud vara koosseisu kohta 
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Avalduse lisa täitmise juhend 

2. Iga eri liiki vara (maa, elamu, talu, tehas jne) märkida eraldi reale. 
3. Märkida vara asukoht käesoleval ajal, hävinud vara puhul aga hävimiseelne asukoht (maakond, linn, alev, muu 
asula, tänav jne). 
4. Märkida vara väärtus. 
5. Märkida, kas vara natsionaliseeriti, kollektiviseeriti, võõrandati õigusvastaste repressioonide käigus (sealhulgas 
massirepressioonide käigus), jäeti maha reaalse repressiooniohu tõttu või võõrandati õigusvastaselt ebaseaduslike 
otsuste alusel või ametiisiku omavoli tagajärjel. 
6. Märkida, millises seisukorras on vara käesoleval ajal (hävinud, oluliselt kahjustatud, kahjustatud, säilinud 
endisena, rekonstrueeritud, ümberehitatud või täiendatud). 
7. Märkida vara omanik (tiitlipärane valdaja) käesoleval ajal. 
8. Märkida, kas taotleja soovib vara tagastamist või kompenseerimist. 


