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Poordurnine Eesti Vabariigi Riigikogu poole
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse fling Riigikogu kodu- ja tookorra seaduse
muutrnise seaduse vastuvötmisega 12. martsil 2014 on tekkinud vôimalus rahvaalgatuse konas
esitada kollektiivne poordumine kehtiva regulatsiooni muutmiseks vOi uhiskonnaelu parernaks
korraldamiseks. mule teostamine on Riigikogu pädevuses.
Eesu Uumike Liit edastab Riigikogu juhatusele kollektiivse poordumise omandireformi
kusimuses. Loodame koigi omandireformi kaigus ulekohut tunda saanud Eesti kodanike nimel,
et kaesolev poordurnine vOetakse menetlusse. Omandireform pole uldse veel labi kuigi antud
kusimusega on Lestis tegeldud juba 25 aastat.
Sunduurnike tekitamine ja nende koduoiguse rikkumine on seotud inimôiguste konventsiooni
teadliku rikkurnisega omandireformis. Lahtudes kollektiivse poOrdumise esitamise voimalusest
on meie eesmärgiks tostatada avalikkuses kusimus omandireformi kaigus Eesti kodanike
seadustega kaitstud huvide kahjustamisel tekitatud uue ulekohtu heastamise vajalikkusest ja
edastada oma nOudmised Riigikogule. Euroopa Liidu liikmesñigina on meil kohustus austada
inimOigusi, sealhulgas iga isiku koduOigust. millega omandireformis vastuollu mmdi.
Kaesoleva kollektiivse poordumisega esitame malupulgale salvestatuna elektroonilise nimekirja
toetusallkirja andnud isikutest koos isikute nirnede ja isikukoodidega fling ka paberkandjal
vastavad andmed ja pdördumise konkreetsete ettepanekutega seadusandluse muutmiseks fling
pohjenduse selle muutmise vajaduse kohta. (Eelnôu projekt: Omandireformi lUbiviimisel
tekkmud kabju huvitarnise seadus)
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Poördumiue Eesti Vabariigi Riigikogu poole
Toetan ffiigikogu poolt seadusandilku regulatsiooni kehtestamist, mis annaks vOi
maluse heastada omandireformi elluviimisega teldtatud ulekohus ja teldtatud kah
jud neile isikutele, kes jäid ilma nende kasutuses othud korterite sooduserastamise
vöimalusest.
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EELNOU PROJEKT
Omandireformi Iübiviimisel tekkinud kabju huvitamise seadus

§

1 Seaduse ülesanded.

Kllesolev seadus maarab kindlaks, kuidas ja mis tingimustel tuleb öigusriigi pohimotetel
kompenseerida Ornandireformi aluste seaduse (ORAS) rakendamisel ebavOrdse kobtiernise töttu
erastamisOigusest ilmajuetud Eesti elanikele pohiseaduse rikkumisega tekkinud varaline ja
moraalne kahju.

§2

Seaduse eesmärk.

(I) Kaesoleva seaduse eesrnflrgiks on tagada seadusandja pooh Omandireformi aluste seaduses
kehtestatud nOuete täitmine. et varade tagastamise voi kompenseerimisega endistele ornanikele
vöi nende OigusjirgIaste1e ei tohi kahjustada teiste isikute seadusega kaitstud huve ega tekitada
uut Ulekohut (ORAS § 2 Ig 2).
(2) Omandireformi elluviirnisel taitevorganite poolt massilise elamute ja nendes olevate korterite
tagastamine Oigusjarglastele ja nendes korterites seaduslikul aluse] elavate inimeste seadustega
kaitstud huvide rikkumine tuleb kannatanutele huvitada tekitatud kahju heastamise ted riiklikest
vahenditest.
(3) Kuesoleva seadusega mllaratakse kindlaks kahju kannatanud isiku mOiste ja isikute ring,
erastamisôigusest ilmajatmisega tekitatud kahju hUvitamise ulatus ja kord.

§3

Kabju kannatanud isikud.

Omandireformi seaduste rakendamise a] use! on kannatanud isikuteks elamispinna erastamise
Oiguse kaotanud isikud. Nendeks on:
1) isikud. kellel oh omavalitsuse poolt vaijastatud orderi alusel elarnuorganitega solmitud
eluruumi uurileping sehlele eluruumile/elamispinnale. mihline tagastati omandireformi kaigus
oigustawd subjekti omandusse;
2) isikud, kes olid eluruumi vahetussorderi alusel sohminud uue eluruumi tiurilepingu
e!uruumidesse, mis hiljem tagastati Oigusjargsetele subjektidehe, kui varem flUrniku kasutuses
olnud vahetatud eluruum kuulus hiljem erastamisehe Eluruumid erastamise seaduse (EES) alusel;
3) isikud. kes seadushikult kasutasid uurnikena eluruume ettevOtete poo!t omavahenditest ehitatud
korterites ja ametkondhikul elamispinnal. mis omandireformi kaigus anti üle koos muu
elamispinnaga vöi hooneosaga oigusiatud subjektide omandisse;
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4) isikud. kes kohtuotsuse aiusei vOi kohtusse esitatud noude lOttu olid sunnitud oma elukohast
lahkuma fling asuma elarna teise eiukohta vOl plirkonda;
5) isikud, kes olid ornandireformi kaigus seoses Oigustatud subjektile eluruumi uieandmisega
sunnitud ostma omale uue eiuruumi vol vaija ostma Oigustatud subjektiit seni enda kasutuses
oinud eIuruumi vOi mottelise osa elamust;
6) isikud, keHe heausksesse omandisse oil eiuruum erastatud ja kes jäeti omandireformi kaigus
jima kohtuiikust kaitsest. eelistades Oigusjargseid subjekte;
7) kOik rnuud isikud, kelleit omandireformi kaigus vOeti ära nende seaduslikus kasutuses oinud
eiuruumi uidistei vOrdsetei aiustei EVP-de eest erastarnise Oigusja vOimaius;

§ 4 Kabjukannatanuga vOrdsustatud isikud.
(1) Kathjukannatanuga vOrdsustatud isikud on temaga uhte leibkonda kuuiunud ja eluruumi
tagastamise ajai temaga koos elanud samasse eiuruumi sisse kirjutatud isikud.
(2) Uhes Ieibkonnas koos elanud isikud saavad esitada kornpensalsiooni saamiseks uhise noude
vOi uhineda mOne Ieibkonna iiikrne varern esitatud noudega.
(3) NoudeOigus kabju huvitarniseks on päritav ja litheb tile parijatele.

§S

Uue ülckohtu ja kabju tekitamise mäüratlus.

Kahju on tekitatud:
1) eiuruumi erastamisOigusest ilmajälmisega;
2) eiuruumi remondikuiude huvitamata jätmisega, kui need kulud olid hadavajahkud eiuruumi
sailirniseksja see eluruum anti hiljem tile Oigustatud subjektiie huvitamiskohustuseta;
3) seoses vuijatOstmisega oigustatud subjektiie tagastalud eiuruumist,
omanduses vOi kasutuses. kui Uurnik oil sunnitud ostrna uue eluruumi;
4) seoses ostueesOiguse rikkumisega (ORAS

§

mis oil

tiurniku heauskses

12-1 ig 8);

5) heauskseie uurnikule erastatud eiuruumi omandiOiguse hagimenetluses tuhistamisei
aigustatud subjekti vol kohahku omavalitsuse hagide aiusei, kui antud eluruum vOl eiamu osa

hiijem anti tile Oigustatud subjektiie;
6) moraalne kafiju seoses uumikele tekitatud ten’iseriketega ja rnoraaisete kannatustega
omandirefomfi kaigus.
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§ 6 Tekitatud

kabju olemus.

(1) Uumike ilmajatmisel voimalusest erastada terna valduses olev eluruum tekitati neile nil
varaline kabju ku ka moraalne kahju. millega rikuti oiguspärase ootuse ning vOrdse kobtiernise
printsipe.
(2) Eluruumi aravotmisel uumikult koos viimase poolt enne seadusliku valduse äravötrnist tehtud
parenduste. rernondi ja hoolduskulutustega tekitati otsene varaline kabju.
(3) Otsene varaline kahju on ka koik kulutused, mida uUrnik kandis teise elukoha otsimisega,
selleks pangalaenude vOtmise ja pangaintresside tasumisega.

§ 7 Tekitatud

kahju suurus.

(1) Tekitatud varalise kahju suuruse määrarnise aluseks on kannatanult ära voetud elarnispinna
turuväärtus antud asukohas Oigusjärglasele tagastarnise momendil, eeldusel, et kannatanu saaks
reaalse voirnaluse samaväärse elamispinna omandarniseks samas asukohas.
(2) Tekiiatud varalise kahju hulka isikutel, kes olid sunnitud ostrna endale elamispinna.
arvestatakse ka pangalaenu protsendid.
(3) KOigi nende isikute puhul. kellelt omandireformi kaigus vOeti ära voimalus nende seaduslikus
kasutuses oleva elarnispinna erastamiseks uldistel vordsetel alustel ( 3 p 6 ) ja on sunnitud elama
samal pinnal uurnikuna, on varaliseks kahjuks nende p0011 elamispinna omanikule makstav üüri
summa.

§ 8 KahjunOudcid Iäbivaatav organ
(I) Kaesoleva seaduse alusel esitatavad nouded vaatab labi kohailku omavalitsuse juurde
moodustatud Lepituskomisjon, mule tegevust flnantseerib Eesti riik. Lepituskomisjoni töökorra
ja liikmete tegevust reguleeriva pOhirnüaruse kehtestab Rahandusministeerium.
(2) Lepituskomisjoni moodustatakse 5-7 liikrnelisena, selle liikrned määrab kohalik omavalitsus,
kusjuures uhe liikme neist esitab Eesti Uumike Liit.

§ 9 Tekitatud kahju

töendamine.

(1) Tekitatud kahju olemuse ja suuruse toendiks on igasugune seadusega satestatud
menetlusvormis olev teave, mule alusel saab kindlaks määrata kannatanul kahju olemasolu ja
selle suurust. samuti muud vaidluse suhtes tahtsust omavad asjaolud.
(2) TOendiks vOib ofla tunnistaja titlus, vaidlejate poolte ja kolmandate isikute seletused,
dokumentaalne bend, paikvaatlus, eksperdi arvamus.
(3) Oigusjarglase poolt temale tagastatud korteri vol maja rnuumisel on kannatanu varalise kahju
suuruseks rnuflgilepinguga kindlaks mudratud müügi hind.
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(4) EVP Laenuga korteri ostmisel on kannatanu reaaise kabju suuruseks temalt aravOetud korteri
vailrtus, mis on kindlaks maaratud kinnisvaraeksperdi poolt esitamiseks pangale laenu votmiseks.
(5) Vaidluse tekkimisel varalise kahju suuruse tile maäratakse see kindlaks ekspertiisiga.

§

10 Tekitatud kahju huvitamise kord.

(1) Tekilatud rnoraalse kabju huvitamine toimub kannatanu taotluse alusel Eesti Vabariigi
Rahandusministeeriumi pooh.
(2) Taotluse vormi ja taotLuse esitamise korra kehtestab rahandusminister orna rnäärusega.

§ 11

Tekitatud kabju hüvitamisc vahendid.

Vahendid riigi poolt lekilatud varalise kahju huvitamiseks saadakse riigieelarvest vol ka riigi
vOlakirjade mtiügist. Omandireformi aluste seadusega ette nahtud oigusvastaselt vOorandatud
varade kompenseerimiseks eeldas seadusandja vajalike riiklike vahendite olemasolu juba seaduse
vastuvOtmisel, mida tuleks kasutada nüud tekitatud ulekohtu heastamiseks.

§

12 Vaidjuste lahendamise kord.

Käesoleva seaduse täitmisest tulenevad vaidlused, mida Lepituskomisjon ci suuda lahendada,
Iahendatakse kohtu korras.

§

13 Avalduste esitamise tuhtajad.

(1) Kahjukannatanutel on Oigus esitada oma nOuded selle kohaliku ornavalitsuse aadressil, kus oil
nende vilmane elukoht kaesoleva seaduse möistes kahju tekitamise paeval. Kohalik omavalitsus
korraldab avalduste vastuvOtu ja arvestuse ning suunab avalduse Lepituskomisjonile.
(2) Kompensatsiooni saamiseks avalduste esitamiseks antakse kahjukannatanutele vOi nende
pärijatele aega 24 kuud arvates käesoleva seaduse jOustumise paevast.
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