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AVALDUS 
järelevalve teostamiseks õigustloova akti põhiseaduslikkuse üle 

 

 

Avaldajad: Vandeadvokaat Urmas Ustav, vandeadvokaat Margus 

Poola, advokaat Margus Reiland 

Advokaadibüroo LEXTAL 

Rävala pst 4, 10143 Tallinn 

Telefon: 6400 250, faks: 6400 260 

E-post: urmas.ustav@lextal.ee; margus.poola@lextal.ee; 

margus.reiland@lextal.ee   

 

Avaldajate taotlus: Juhindudes ÕKS § 17 palun: 

1. teha Riigikogule ettepanek viia 

looduskaitseseaduse § 20 kuni 202 sätted 

kooskõlla põhiseaduse §-ga 32 koostoimes 

põhiseaduse §-ga 11, mis tagaks, et suure 

rahalise väärtusega kaitstavat loodusobjekti 

sisaldava kinnisasja omanikele tasutakse 

omandipõhiõiguste olulise riive eest kohest ja 

õiglast tasu.  

 

 

I Sissejuhatus ja kehtiv õiguslik olukord 

1. Käesoleva avalduse esitamise ajendiks on küsimus, kas looduskaitse seaduse 

(LKS) § 20 kuni 202 on kooskõlas PS § 32 lg 1 II lausega (või alternatiivselt PS 

§ 32 lg 2) koostoimes PS §-s 11 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega.  

 

2. Avaldajate poole on pöördunud mitmed kliendid, kes on avaldanud arvamust, et 

LKS § 20 kuni 202 on vähemalt osaliselt vastuolus põhiseadusega ning LKS-i 

tulevikus tehtavad muudatused süvendavad põhiseadusega vastuolu veelgi.  

  

3. LKS alusel saab riik kehtestada kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja 

(edaspidi: KLSK) suhtes looduskaitselised piirangud. Need piirangud mõjutavad  

KLSK omandipõhiõigust negatiivselt, sest takistavad oluliselt KLSK valdamist, 

kasutamist ja käsutamist. 

 

4. Kuna riigi poolt KLSK-dele kehtestatud looduskaitselised piiranguid välistavad 

tihti kinnisasja sihtotstarbelise kasutamise, on riik sätestanud omandipõhiõigust 

oluliselt piirava olukorra heastamiseks LKS-is kindla protseduuri. Põhimõtteliselt 

on KLSK omanikul oma omandipõhiõiguse riive heastamise saavutamiseks kaks 
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varianti: kas (a) taotleda KLSK omandamist riigi poolt või (b) osaleda riigile 

kuuluva kinnisasja võõrandamiseks korraldataval enampakkumisel ja 

tasaarvestada KLSK väärtus riigi nõudega enampakkumisel omandatava(te) 

kinnistu(te) ostuhinna tasumiseks. 

 

KLSK omandamise menetlus 

 

5. KLSK omandamise menetluse kehtestab LKS § 20 lg 1, mille kohaselt kaitstavat 

looduse üksikobjekti sisaldava või kogu ulatuses kaitsealal, hoiualal või 

püsielupaigas asuva kinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord 

oluliselt piirab, omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga kinnisasja 

väärtusele vastava tasu eest. Seega omandab riik omaniku avalduse korral 

KLSK omanikuga sõlmitava kokkuleppe alusel need kinnistud, mille kasutamist 

looduskaitselised piirangud oluliselt kitsendavad. 

 

6. LKS § 20 lg 4 sätestab täiendava tingimusena, et riik omandab KLSK-d 

avalduste laekumise järjekorras. Keskkonnaministeeriumi kodulehel avaldatud 

maa omandamise avalduste laekumise järjekorra andmetel oli riigile 

01.05.2012 seisuga esitatud ja rahuldamata avalduste arv 416, kusjuures riigi 

poolt omandamist ootavate kinnistute arv on suurem, kuivõrd mitmed 

avaldused hõlmavad enamat kui üht kinnistut.1 Sealjuures on nimekirjast näha, 

et hetkel tegeleb riik 2004. aastal ja 2005. aasta alguses esitatud avalduste 

alusel kinnistute omandamise menetlemisega. 

 

7. Eelnev tähendab seda, et isik, kes ootab riigi poolt KLSK omandamist LKS § 20 

lg 1 alusel, peab oma omandipõhiõiguse olulise riive eest tasu ootama enam kui 

7 aastat. Arvestades viimaste aastate riigieelarvetes selliste kinnistute 

omandamiseks eraldatud rahasummasid, ei ole ette näha nende kinnistute 

omandamise kiirenemist.2 Samas ei tekita selline KLSK-de 

omandamismenetlus, mille tegelik realiseeritavus sõltub üksnes 

riigieelarve võimalustest, KLSK omanikele mistahes selgust, millal 

nende kinnistu omandatakse. KLSK-de omanikele ei ole kuidagi tagatud, et 

riik sätestab järgneva eelarveaasta riigieelarves KLSK-de omandamiseks 

ettenähtud summa vähemalt eelmise eelarveaasta mahus. Samuti võib ette 

tulla olukordi, kus riik otsustab eelarveaasta käigus enamuse KLSK-de 

omandamiseks mõeldud summast eelarvest välja võtta, mille tulemusel KLSK-

de omandamine aeglustub veelgi. Nii juhtus näiteks 2009. aastal, mil KLSK-de 

omandamiseks oli riigieelarves ettenähtud 54 079 736 Eesti krooni (ca 

3 456 325 eurot), kuid negatiivse lisaeelarve menetlemise käigus vähendati 

KLSK-de omandamiseks ettenähtud summat 35 500 000 Eesti krooni (ca 

2 268 864 euro) võrra, mille tulemusel nähti 2009. aasta riigieelarves lõpuks 

KLSK-de omandamiseks ette üksnes 18 579 736 Eesti krooni (ca 1 187 462 

eurot). Eelarves KLSK-de omandamiseks ettenähtud summade vähendamisel 

saab aga riik omandada ka vähem KLSK-sid, mis omakorda pikendab aega, 

mille vältel peab KLSK omanik oma omandipõhiõiguse riive eest hüvitist 

ootama. 

 

Osalemine riigivara müügi enampakkumisel ja tasaarvestus 

 

8. Lisaks KLSK omandamise menetlusele on KLSK omanikul LKS § 201 ja § 202 

alusel võimalik osaleda riigile kuuluvate kinnisasjade enampakkumisel ja 

                                                 
1 http://www.envir.ee/1077214 
2 KLSK-de omandamiseks riigieelarves eraldatud summad on viimastel eelarveaastatel olnud sarnased ja 
2011. aastal on summa isegi mõnevõrra langenud. Nii oli selleks eesmärgiks 2010. aasta riigieelarves 
planeeritud 50 000 000 Eesti krooni (st ca 3 195 582 eurot); 2011. aastal 3 195 582 eurot ja 2012. aasta 
riigieelarves 3 190 000 eurot. 

http://www.envir.ee/1077214
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taotleda riigi kinnisvara ostuhinna maksumuse tasaarvestamist temale kuuluva 

KLSK maksumusega. 

 

9. Samas seab olulise piirangu enampakkumisel võidetud kinnistute ja KLSK 

väärtuste tasaarvestamiseks LKS § 202 lg 3, mis sätestab, et kui KLSK väärtus 

ületab enampakkumisel omandatava(te) kinnisasja(de) müügihinda, siis riik 

tasaarvestuse teostamisel hinnavahet ei hüvita. Samuti ei võimalda seadus 

kasutada seda hinnavahet järgnevatel enampakkumistel omandatavate 

kinnistute eest tasumiseks. 

 

10. See tähendab, et kui isikule kuulub näiteks KLSK väärtusega 100 000 eurot ja 

ta osaleb riigivara müügi enampakkumisel ning võidab enampakkumise ühe 

kinnisasja osas, mille väärtus on 20 000 eurot, siis võib ta küll kasutada oma 

õigust taotleda ostuhinna tasaarvestamist, kuid sellisel juhul saab ta riigilt oma 

kinnistu eest hüvitist üksnes 20 000 eurot ning ülejäänud osast õiglasest 

hüvitisest on ta sisuliselt sunnitud loobuma. 

 

11. Siinjuures on oluline märkida, et tavaliselt on riigi poolt enampakkumisel 

müüdavate kinnistute alghinnaks 12 000 kuni 17 000 eurot.   

 

12. Põhimõtteliselt on võimalik, et KLSK omanik tasaarvestab oma kinnistu 

väärtuse mitme enampakkumisel omandatava kinnistu (sh ka mitmelt erinevalt 

enampakkumiselt omandatava kinnistu) ostuhinna summaga, millisel puhul on 

ka saadav hüvitis suurem, kuid sellele on riik tasaarvestuse korra ning 

halduspraktikaga seadnud olulisi piiranguid, mis praktikas muudavad suurema 

väärtusega KLSK omanikele ostuhinna tasaarvestuse kaudu õiglase hüvitise 

saamise enamasti võimatuks. 

 

13. Alates 09.11.2009 kehtib LKS § 201 lg 4 sõnastuses, mille kohaselt kui isik on 

osalenud enampakkumisel ja enampakkumise võitnud ning soovib ostuhinda 

tasaarvestada, siis peab ta taotluse tasaarvestuseks esitama 5 tööpäeva jooksul 

enampakkumise tulemuste teatavakstegemisest arvates. Sealjuures nõutakse 

taotluses konkreetsete kinnistute ja nende ostuhinna näitamist ning hilisem 

taotluse muutmine ja täiendavate kinnistute lisamine taotlusesse ei ole 

võimalik. Tuleb märkida, et kuni 08.11.2009 oli LKS § 201 lg 4 kohase 

tasaarvestuse taotluse esitamise tähtaeg 2 nädalat. 

 

14. See tähendab, et kui kuni 08.11.2009 oli KLSK omanikul aega 2 nädalat, et 

pärast enampakkumise võitmisest teadasaamist veel teisi enampakkumisi võita 

ja seega suurendada tasaarvestatava riigivara ostuhinna kogusummat ning 

tasaarvestada enda KLSK mitme omandatava riigi kinnisasja ostuhinnaga, siis 

uus alates 09.11.2009 kehtiv regulatsioon muutis selle faktiliselt võimatuks – 5 

päeva jooksul mitme enampakkumise võitmine on väga keerukas ja arvestades 

riigi halduspraktika muutumist ka sisuliselt võimatu.  

 

15. Nimelt on Maa-amet, kes riigivara müügi enampakkumisi faktiliselt läbi viib, 

alates 2009. aasta sügisest muutnud oma halduspraktikat ning hakanud 

enampakkumisi korraldama harvemini ja väiksemas ulatuses kui varem. Kui 

varasemalt toimus 2-3 enampakkumist nädalas, siis nüüd viiakse 

enampakkumisi läbi 1-2 korda kuus. Seega on enampakkumised hajutatud 

pikemale perioodile, mis praktiliselt välistab võimaluse tasaarvestust taotleda 

kinnistute ostuhinna osas, milliste omandamise õiguse on isik saanud erinevate 

enampakkumiste tulemusel, kuivõrd tasaarvestuse taotluse esitamise tähtaja 

(st 5 tööpäeva) jooksul ei toimu rohkem kui üks enampakkumine. Maa-ameti 

poolt keskmiselt ühe enampakkumise käigus müüdavate kinnistute hulka ning 

kinnistute väärtusi arvestades on aga reeglina välistatud, et suurema 
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väärtusega KLSK omanikud suudaksid selle käigus võita enampakkumise niivõrd 

suure hulga kinnistute osas, et nende ostuhindade summa oleks võrdne või 

suurem KLSK väärtusest (arvestada tuleb, et avaliku enampakkumise käigus ei 

saa KLSK omanik enampakkumisel osalejate arvu ja pakkumissummasid ette 

näha). Vähemasti on selline lahendus ebatõenäoline juhul, kui KLSK omanik 

üritab kinnistuid omandada nende tegelikule väärtusele vastava hinna eest. 

 

16. Ülalnimetatud seaduse regulatsiooni ja halduspraktika tulemusel on saavutatud 

olukord, kus suuremate ja väärtuslikumate KLSK-de omanikel ei ole mõistlikult 

võimalik läbi enampakkumistel osalemise ja omandatava(te) kinnistu(te) 

ostuhinna tasaarvestamise taotlemise oma kinnistute eest õiglast hüvitist 

saada. Nimelt ei ole harva ja väikeses mahus toimuvate enampakkumise puhul 

väärtuslikumate kinnisasjade omanikel võimalik enampakkumisi võita nii 

paljude kinnistute osas, et nende kinnistute koguväärtus oleks ligilähedanegi 

nendele kuuluva kinnisasja väärtusele. Samas ei hüvita riik KLSK ja 

enampakkumisel omandatava(te) kinnistu(te) väärtuse vahet (LKS § 202 lg 3) 

ega võimalda ka tasaarvestusest „ülejäävale“ KLSK väärtusele vastavat summat 

edaspidistel enampakkumistel tasaarvestuseks kasutada. 

 

17. Väärtuslik KLSK on allakirjutanute hinnangul KLSK, mille väärtus ületab 60 000 

eurot, sest õiglase hüvitise saamiseks peaks kinnistute tasaarvestamisel KLSK 

omanik enampakkumisel võitma ca 5-6 kinnistut, mis aga on eeltoodud 

põhjustel väga keeruline, tavaliselt ka võimatu. 

 

18. Sisuliselt on seega väärtuslikumate KLSK omanikel valida, kas (a) oodata üle 7 

aasta järjekorras, millal riik kinnistu omandab, või (b) tasaarvestada oma 

kinnistu väärtus mõne enampakkumisel omandatava kinnistu väärtusega ja 

saada seeläbi riigilt hüvitist üksnes väikeses osas oma kinnistu õiglasest 

väärtusest. 

 

 

II Kehtiv õiguslik regulatsioon on vastuolus PS § 32 lg 1 II lausega 

19. PS § 32 lg 1 II lause kohaselt võib omandit omaniku nõusolekuta võõrandada 

ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese 

hüvituse eest. 

 

20. Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes on leitud, et sundvõõrandamisena PS 

§ 32 mõttes ei tule käsitleda mitte üksnes sellist omandi võõrandamist, mis 

formaalselt on käsitletav sundvõõrandamisena. De facto sundvõõrandamisena 

võib käsitelda ka olukorda, kus isiku omandiõigust on nii ulatuslikult piiratud, et 

ta on faktiliselt täielikult jäetud ilma oma omandiõiguse teostamise 

võimalusest.3 Lisaks sellele selgitab õigusteooria, et materiaalse 

sundvõõrandamise teooria järgi peetakse sundvõõrandamiseks ka olukorda, kus 

omanikule jääb küll omand alles, kuid tema võimalusi omandiõiguse teostamisel 

on rängalt piiratud. Sellest teooriast on varasemas praktikas lähtunud ka 

Riigikohus.4 Samuti lähtub materiaalsest sundvõõrandamise mõistest Euroopa 

Inimõiguste Kohus (EIÕK).5  

 

                                                 
3  E.J. Truuväli jt. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine, täiendatud väljaanne. Juura 

2009, lk 327. 
4 K. Ikkonen. Omandipõhiõigus ja selle piirid. Juridica. 2006, nr 1, lk 63. Autor rõhutab artikli leheküljel 64 

kuni 65, et sundvõõrandamise formaalne teooria jääb tänapäeva vajaduste jaoks kitsaks ning ka Riigikohus 
on sundvõõrandamise materiaalset teooria kohaldumist kaudselt aktsepteerinud. 
5
 Vt nt Euroopa Inimõiguste Kohtu 23.09.1982 lahend Sporrong ja Lönnroth vs Rootsi (nr 7151/75; 

7152/75).   
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21. Ka õiguskantsler on oma hiljutisest taotluses Riigikohtule asunud seisukohale, 

et PS tõlgendamisel tuleb lähtuda materiaalse sundvõõrandamise mõistest ning 

teatud juhtudel (nt kui tehnovõrkude ja -rajatiste talumiskohustuse tõttu 

läbivad metsamaad kõrgepingeliinid) on võimalik jaatada de facto 

sundvõõrandamist, mis jääb PS § 32 lg 1 II lause kaitsealasse.6 Ehkki viidatud 

taotluse lahendamisel ei võtnud Riigikohus sisulist seisukohta õiguskantsleri 

seisukohtade osas, mis puudutasid PS § 32 lg 1 II lauset, võib vastava 

Riigikohtu lahendi punktist 52 aru saada, et Riigikohus pidas õiguskantsleri 

lähenemist võimalikuks.7 

 

22. Seega kohaldub PS § 32 lg 1 sätestatud sundvõõrandamise hüvitise 

regulatsioon ka juhtumitele, kus riik piirab ulatuslikult isikute omandipõhiõigust. 

 

23. LKS § 20 kuni § 202 puudutavad just sellist de facto sundvõõrandamise 

olukorda nagu õigusdogmaatikas silmas on peetud. Viidatud sätete kohaselt 

omandab riik üksnes selliseid kinnistuid, mida omanik sihtotstarbeliselt 

kasutada ei saa ja mille suhtes on omaniku võimalus omandiõigust teostada 

riigi poolt praktiliselt võimatuks muudetud.  

 

24. Eeltoodut kinnitab sisult analoogne PlanS § 30 p 1, mille kohaselt on kohalik 

omavalitsus kohustatud kinnisasja omaniku nõudel omandama kinnisasja 

kohese ja õiglase tasu eest, kui planeeringuga piiratakse oluliselt kinnisasja 

senist kasutamist või muudetakse senine kasutamine võimatuks. Kui PlanS § 30 

p 1 sätted puudutavad planeeringuga kehtestatud piiranguid, siis LKS § 20 kuni 

202 kohalduvad looduskaitseliste piirangute puhul. Mõlemad sätted on PS § 32 

lg 1 II lause kaitsealas, seejuures kui PlanS § 30 p 1 on kohese ja õiglase tasu 

nõuet korratud, siis LKS § 20 kuni § 202 puhul tuleb see nõue otse PS § 32 lg 1 

II lausest.   

 

25. Eeltoodust saab teha üldise järelduse - kui riik piirab isiku 

omandipõhiõigust niivõrd suures ulatuses, et omandi senine 

sihtotstarbeline kasutamine on oluliselt piiratud või muudetakse 

piiranguga senine kasutamine võimatuks, peab eksisteerima 

regulatsioon riive kompenseerimiseks ning selline regulatsioon peab 

tagama kohese ja õiglase hüvitise.  

 

26. KLSK-dele pannakse peale väga ranged piirangud selle valdamisele, 

kasutamisele ja käsutamisele. LKS § 14 välistab põhimõtteliselt igasuguse 

majandus- või ehitustegevuse, mis toimub ilma riigi või kohaliku omavalitsuse 

(loodusobjekti valitseja) eriloata. LKS § 15 sätestab erikorra KLSK-l liikumise 

kohta. LKS § 16 tulenevalt kohaldatakse KLSK suhtes üldiselt riigi 

ostueesõiguse regulatsiooni. Täiendavad KLSK omanike kohustused 

(loodusobjekti tagav tegevus nt niitmine, loomade karjatamine) määratakse 

kaitsekorralduskava või kaitse-eeskirjaga (LKS § 17). Näiteks 

metsakinnisasjade puhul tähendab see praktikas sisuliselt alati raie keeldu, 

mistõttu metsanduslike KLSK-de sihtotstarbeline kasutamine on välistatud.  

 

27. LKS-is sätestatud regulatsioon ei taga KLSK omanikele kohest ega õiglast 

hüvitist. 

 

28. LKS § 20 sätestatud KLSK omandamise regulatsioon ei vasta kohese ja õiglase 

hüvitise kriteeriumile, sest olukorda, kus riik seab KLSK-le olulised piirangud, 

kuid nõustub KLSK-d omandama ja maksma KLSK omanikule hüvitist alles 7 

                                                 
6 

Õiguskantsleri poolt 23.11.2011 Riigikohtule esitatud taotlus nr 7, punktid 27, 35, 50.   
7 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 17.04.2012 otsus asjas nr 3-4-1-25-11. 
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aasta möödudes, ei saa kuidagi mõistlikuks pidada. Selline hüvitis ei ole kohene 

nagu nõuab PS § 32 lg 1 II lause. 

 

29. Kuigi tasaarvestamise menetlus (LKS § 201 ja § 202) vastab avaldajate 

hinnangul hüvitise kohesuse nõudele, ei vasta see hüvitise õigluse nõudele. 

Nagu mainitud, tekitavad LKS § 202 lg 3 ja LKS § 201 lg 4 olukorra, kus 

tasaarvestuse tulemusena saab väärtuslikuma KLSK omanik vääramatult 

nõuete tasaarvestamise tulemusena rahalist kahju. Selline hüvitis ei ole õiglane 

nagu nõuab PS § 32 lg 1 II lause. 

 

Alternatiivselt on kehtiv õiguslik regulatsioon vastuolus PS § 32 lg 2 

 

30. Kui õiguskantsler peaks leidma, et PS § 32 lg 1 II lause kaitseala ei hõlma LKS 

§ 20 ja 201 regulatsioone, riivab eeltoodud regulatsioon PS § 32 lg 2 (kaitse 

muude omandikitsenduste eest). LKS alusel sätestatud piirangud KLSK-dele 

kahtlemata kitsendavad oluliselt omandi vaba valdamist, kasutamist ja 

käsutamist. 

 

31. PS § 32 lg 2 sätestatud omandipõhiõiguse riive on põhiseaduspärane siis, kui 

sellel on legitiimne eesmärk ja riive on valitud eesmärgi suhtes 

proportsionaalne. Isegi kui riive legitiimsust (looduskaitse) jaatada, ei ole 

käesoleval juhul riive proportsionaalne, sest puuduvad piisavalt efektiivsed 

menetlused omandipõhiõiguse riive kompensatsiooniks.  

 

32. Kui looduskaitseline piirang kitsendab oluliselt KLSK omaniku õigust oma 

omandit kasutada, käsutada ja vallata (näiteks piiratakse KLSK sihtotstarbelist 

kasutamist), on kohese ja õiglase hüvitise maksmine nõutav, tagamaks õiglast 

tasakaalu KLSK omanike ja riigi huvide vahel. EIÕK on selgitanud, et kui olulise 

omandipõhiõiguse piirangu puhul on hüvitis ebamõistlikult väike või seda ei ole 

ette nähtud, pole riik suutnud leida õiglast tasakaalu ja tegemist on 

omandiõiguse õigustamatu rikkumisega.8 

 

33. Käesoleval juhtumil, kui väärtusliku KLSK omanik osaleb enampakkumisel ja 

tasaarvestamisel, on hüvitise suurus ebamõistlikult väike LKS § 202 lg 3 

sätestatud piirangu tõttu. Juhul, kui väärtusliku KLSK omanik soovib, et tema 

KLSK riigi poolt omandatakse, on LKS § 20 lg 4 alusel moodustatud järjekord 

sedavõrd pikk, et ei saa üldsegi rääkida mõistlikust hüvitise andmisest. 

 

Riigi rahaliste vahendite puudumine ei õigusta omandipõhiõiguse olulist riivet 

 

34. Võib vastata tõele, et riigil ei ole faktiliselt rahalisi vahendeid, et kõiki KLSK-sid 

koheselt välja osta. Samas on äärmiselt ebaõiglane, kui riik sätestab ühelt poolt 

väga ranged piirangud KLSK-dele (välistades kinnistute sihipärase kasutamise), 

samas kui isik pannakse riigi poolt fakti ette, kas kompensatsiooni maksmist 

oodata äärmiselt kaua või tasaarvestada KLSK väärtus enampakkumisel 

ostetava riigi kinnisvara ostuhinnaga äärmiselt ebaõiglastel tingimustel. 

Rahaliste vahendite olemasolu või puudumist tuleb riigil arvestada juba 

regulatsiooni kehtestamisel, mitte lükata kõik negatiivsed tagajärjed KLSK 

omanike kanda.   

 

35. Lisaks sellele tekitab praegune regulatsioon ebaõigluse, kus riik rikastub 

alusetult KLSK omanike arvelt, sest ühelt poolt pannakse KLSK-dele 

keskkonnakaitselised piirangud, teisalt peavad mõistliku ooteaja jooksul hüvitist 

                                                 
8 Euroopa Inimõiguste Kohtu 21.12.2006 otsus Radanovic v Horvaatia (nr 9056/02), p 48 – 50; Euroopa 
Inimõiguste Kohtu 26.09.2006 otsus Fleri Soler ja Camileeri vs Malta (nr 35349/05), p 68 – 80. 
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vajavad KLSK omanikud omandist loobuma ebasoodsatel tingimustel. Selline 

riigipoolne käitumine on lubamatu.  

 
36. Põhiseadusvastase olukorra likvideeriks olukord, kus LKS § 20 lg 4 järjekord 

oleks lühem. Kuna järjekorra lühendamine võib olla riigi fiskaalsete võimaluste 

tõttu keeruline, tuleb vaadata, kas põhiseadusvastast olukorda saaks välistada 

enampakkumise ja tasaarvestamise menetlust korrastades. 

 

37. Proportsionaalse tasakaalu KLSK ja riigi huvide vahel tekitaks regulatsioon, kus 

juhtumil, kui KLSK väärtus on suurem kui enampakkumisel müüdava riigile 

kuuluva kinnisasja väärtus, jääks riik  väärtuste vahe KLSK omanikule 

arvestuslikult võlgu ja KLSK omanikul tekiks suurema nõude korral selle 

mittekasutatud osas arvestuslik ettemaks, mida viimane saaks kasutada 

tulevikus - riigile kuuluva kinnisasjade enampakkumise võitmisel tekkiva 

maksekohustuse täitmisel tasaarvestusena või muul viisil. 

 

38. See tähendaks, et kui isikule kuulub näiteks 1 miljoni euro väärtusega KLSK ja 

ta osaleb riigivara müügi enampakkumisel ning võidab enampakkumise ühe 

kinnisasja osas, mille väärtus on 100 000 eurot, siis võib ta kasutada oma 

õigust tasaarvestada ning sellisel juhul jääb riik talle arvestuslikult 900 000 

eurot võlgu. Võla eest tasumine saaks toimuda seaduses sätestatud viisil, nt 

sätestades, et võlg tasutakse siis, kui LKS § 20 lg 4 sätestatud kinnisasja 

omandamise järjekord jõuab vastava KLSK omanikuni ning et KLSK omanik võib 

vahepealsel ajal tasaarvestada oma arvestusliku nõudeõiguse riigi vastu mõne 

järgmise enampakkumisel omandatava riigi kinnisasja ostuhinnaga. Teine 

variant oleks see, et KLSK omanikul tekiks 900 000 euro ulatuses ettemaks, 

mida ta saaks kasutada teise riigile kuuluva kinnisasja enampakkumise 

võitmisel tasumisele kuuluva ostuhinna tasaarvestamiseks. 

 

Eeltoodud näited tõendavad ilmekalt, et eksisteerib lihtsaid lahendusi, mis 

tagavad õiglasema vahekorra KLSK omaniku ja riigi huvide vahel. Praegune 

olukord ei ole aga kooskõlas PS § 32 lg 1 II lausega (ja alternatiivselt PS § 32 lg 

2, sest ei taga õiglase tasakaalu erinevate huvide vahel), mistõttu on tegemist 

õigusvastase regulatsiooniga. 

 

39. Ülaltoodu tõttu on avaldajad seisukohal, et LKS § 20 kuni 202 on osas, milles 

väärtuslike KLSK omanikele looduskaitseliste piirangute talumise eest ei maksta 

kohest ega õiglast tasu, vastuolus PS § 32 lg 1 II lauses (alternatiivselt PS § 32 

lg 2) sätestatuga koostoimes PS §-st 11 tuleneva proportsionaalsuse 

põhimõttega.  

 

40. Eeltoodust tulenevalt rikutakse ka KLSK omanike PS §-ga 14 tagatud põhiõigust 

korraldusele ja menetlusele, sest KLSK omanikel on subjektiivne õigus, et riik 

kehtestaks nende põhiõigusi arvestava seadusandluse. Käesoleval hetkel rikub 

vaidlusalune LKS regulatsioon õigusvastaselt KLSK omanike põhiõigusi. 

Menetlus- ja korralduspõhiõiguse riive seisneb selles, et seadusandja on jätnud 

PS miinimumnõuetele vastava menetluse sätestama, st olemasolev menetlus ei 

ole piisav (vt nt Riigikohtu lahendi nr 3-4-1-1-03, punkte 14 jj). Riigikohtu 

lahendi nr 3-4-1-4-03 punktist 16 tulenevalt on eeltoodud põhiõiguse 

adressaadiks eelkõige seadusandlik võim, mistõttu peab riik kehtestama 

menetluse, mis tagaks isikute õiguste tõhusa kaitse. 

 

 

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-1-03
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-4-03
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III LKS-i muudatuste jõustumisel tekib veelgi ulatuslikum vastuolu PS-iga 

41. Keskkonnaministeerium on algatanud 17.04.2012 Looduskaitseseaduse ja 

riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (eelnõu toimik nr 12-0498; 

edaspidi: LKS eelnõu), mille kohaselt tunnistatakse kehtetuks LKS §-d 201, 202 

ja 91 lg 9. 

 

42. LKS-i eelnõu jõustumine toob endaga kaasa KLSK omanike veelgi ulatuslikuma 

põhiõiguste riive. Eelnõu jõustumise tagajärjel saaksid KLSK omanikud taotleda 

ainult KLSK omandamist riigi poolt (LKS § 20) ning kaoks võimalus pärast 

riigivara müügi enampakkumisel osalemist teostada tasaarvestus (LKS §-d 201 

ja 202). Teisisõnu, kui hetkel on KLSK omanikel vabadus valida kahe võimaliku 

tegutsemisvariandi vahel (taotleda kinnisasja omandamist või osaleda 

enampakkumisel ja teostada tasaarvestus), siis tulevikus oleks KLSK omanikel 

võimalik taotleda ainult kinnisasja omandamist riigi poolt. 

 

43. LKS eelnõu seletuskirja kohaselt: „[t]asaarvestamise lõpetamine on vajalik 

maade riigile omandamise selgema, lihtsama ja läbipaistvama süsteemi 

loomiseks“. Seega kannab tasaarvestamise regulatsiooni kaotamine eelnõu 

koostaja meelest regulatsiooni lihtsamaks ja läbipaistvamaks muutmise 

eesmärki. Need eesmärgid seonduvad aga riigi fiskaalse huviga hoida kokku 

rahalisi vahendeid ega arvesta KLSK omanike PS-iga tagatud õigusega saada 

omandipõhiõiguse riive eest kohest ja õiglast hüvitist. 

 
44. Vastupidiselt LKS eelnõu seletuskirjas väidetule muudab tasaarvestamise 

regulatsiooni kaotamine KLSK omanike põhiõiguste riive veelgi ulatuslikumaks. 

Nagu ülaltoodud peatükkides kirjeldatud, peab KLSK omanik ootama hetkel 

KLSK omandamist enam kui 7 aastat, mistõttu on regulatsioon PS-iga 

vastuolus. LKS eelnõu jõustumine muudab KLSK omandamismenetluse (LKS § 

20) veelgi pikemaks. Seda tunnistatakse ka LKS eelnõu seletuskirjas, kus 

mainitakse, et „tasaarvestamise ärakaotamine mõjutab oluliselt riigipoolsete 

omandamistehingute kiirust“ (LKS eelnõu seletuskirja lk 2) ning „mõnevõrra 

pikeneb menetlus“ (LKS eelnõu seletuskirja lk 3). Väärib märkimist, et LKS 

eelnõu seletuskirjas ei sisaldu järeldusi, kui pikaks KLSK omandamismenetlus 

pärast LKS eelnõu jõustumist venib, kuigi tegemist on KLSK omanike 

põhiõiguste riive kontekstis äärmiselt olulise küsimusega. Riik sellist analüüsi 

avaldajatele teadaolevalt läbi viinud ei ole.  
 

45. Seega toob LKS eelnõu jõustumine kaasa veelgi ulatuslikuma vastuolu PS-iga, 

sest (a) kaotatakse ära võimalus teostada tasaarvestus, mis väheväärtuslike 

KLSK-de puhul tagaks kohese ja õiglase hüvitise ning väärtuslike KLSK-de puhul 

tagaks kohese, kuid mitte õiglase hüvitise, ning (b) KLSK omandamise 

menetlus muutuks määratlematult pikaks, st KLSK omanikud peaksid ootama 

riigi poolt KLSK omandamist arvatavasti oluliselt kauem kui kehtiva LKS-i 

alusel. 
 

 

 

Lugupidamisega 

  
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Urmas Ustav   Margus Poola   Margus Reiland 

vandeadvokaat   vandeadvokaat  advokaat 

 

 


