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EESTI VABARIIGI ELAMUSEADUS 

I OSA 

ÜLDSÄTTED 

$ 1. Elamuseaduse ülesanded 
Elamuseadus reguleerib suhteid, mis tekivad eluruumide alatiseks 

elamiseks andmisel ja kasutamisel (elamusuhted) ning on aluseks Eesti 
Vabariigis elamusuhteid reguleerivatele teistele normatiivaktidele. 

§ 2. Elamusuhete objekt 
(1) Elamusuhete objektiks on eluruum. Eluruumiks loetakse elamut, 

korterit või muud omaette ruumi, mis koosneb ühest või mitmest toast. 
(2) Elamu on hoone, mis on ehitatud alatiseks elamiseks ja mis on 

võetud selleks kasutusse vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse poolt keh
testatud korrale. 

(3) Korter on ühest või mitmest toast ja abiruumidest koosnev 
elamu osa, mis võimaldab alatist elamist ning vastab Eesti normidele. 

(4) Elamusuhete objektiks võib olla ka muu omaette ruum, mis vas
tavalt Eesti normidele kuulub eluruumide hulka. 

§ 3. Eluruumide registreerimine 
(1) Eluruumi omanik on kohustatud esitama andmed temale kuuluva 

eluruumi kohta hooneregistrisse kandmiseks Eesti Vabariigi registrite 
seadusega kehtestatud korras. 

(2) Eluruumide kustutamine hooneregistrist, samuti ajutine kasuta
mine mitteeluruumina võib toimuda ainult omaniku või tema poolt sel
leks volitatud isiku taotluse alusel kohaliku omavalitsusorgani otsuseL 

$ 4. Eluruumide kasutamise õiguslikud alused 
(1) Eluruumide kasutamise õiguslikeks alusteks on omandiõigus elu

ruumile, liikmelisus elamukooperatiivis, eluruumi üürileping või muu 
seaduses ettenähtud alus. 

(2) Eluruumi kasutamisel peab omanik lähtuma Eesti Vabariigi im
migratsiooniseadusest ja registreerimise eeskirjadest. 

§ 5, Elamuõiguse tagatised 
Mitte kedagi ei tohi eluruumist välja tõsta või piirata tema poolt 

eluruumi kasutamise õigust teisiti kui käesolevas seaduses sätestatud 
alustel ja korras. 

§ 6. Omaniku kohustused eluruumi korrashoiul 
(1) Omanik peab tagama talle kuuluva eluruumi korrashoiu vasta

valt Eesti Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse normatiivakti
dele. 

(2) Eluruumi korrashoiu kohustuse täielik või osaline üleandmine 
teisele isikule (sh. üürnikule) ei vabasta omanikku selle kohustuse täit
mise tagamisest. 

§ 7. Eesti Vabariigi Valitsuse võimkond elamusuhete reguleerimisel 
(1) Valitsuse võimkonda elamusuhete reguleerimisel kuulub: 
1) eluruumide riikliku registri pidamise korra kehtestamine; 
2) eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi kindlaksmääramine; 
3) korteriüüri aluste kehtestamine; 
4) korteriühistute ja muude elamualaste juriidiliste isikute tegevuse ' 

aluste kehtestamine; 
5) muude küsimuste otsustamine, mis on seadusega antud valitsuse 

võimkonda. 
(2) Valitsuse võimkonda kuulub riigi omanduses olevate eluruumide 

Vdlriamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine. 
§ 8. Kohaliku omavalitsuse organile võimkond elamusuhete regu

leerimisel 
(1) Kohaliku omavalitsuse organite võimkonda elamusuhete regulee

rimisel tema haldusterritooriumil kuulub: 
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1) eluruumi mitteomavate, samuti elamistingimuste parandamisel abi 
vajavate isikute arvestuse korra kehtestamine; 

2) eluruumide andmise ja vahetamise registreerimise korra kehtes
tamine; 

3) eluruumide kasutamise eeskirjade kehtestamine; 
4) eluruumide tehnilise seisukorra ning majavalduste territooriumide 

(krundi) korrashoiualaste eeskirjade kehtestamine; 
5) muude küsimuste otsustamine, mis on seadusega antud nende 

võimkonda. 
(2) Kohaliku omavalitsuse volikogu võimkonda kuulub munitsipaal

omanduses olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise 
korra kehtestamine. 

II OSA 

ELURUUMI KASUTAMINE ERAOMANDIÕIGUSE ALUSEL 

§ 9. Omaniku õigused eluruumile 
(1) Omanik võib kasutada eluruumi enda ja oma perekonnaliikmete 

elamiseks, anda seda lepingu alusel teiste isikute kasutusse ning maju
tada sellesse ajutisi elanikke seaduses sätestatud korras. 

(2)' Ajutiste elanike suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 48 
sätteid. 

6 10. Eluruumi omaniku perekonnaliikmed 
(1) Eluruumi omaniku perekonnaliikmed on tema abikaasa, nende 

lapsed ja vanemad. 
(2) Teisi isikuid, sealhulgas töövõimetuid ülalpeetavaid võidakse 

tunnistada perekonnaliikmeteks, kui nad elavad omanikuga koos ja neil 
on ühine majapidamine. 

8 II. Eluruumi omaniku perekonnaliikmete õigused ja kohustused 
(1) Eluruumi omaniku perekonnaliikmetel, keda ta on majutanud 

temale kuuluvasse eluruumi, on õigus käsutada ruume võrdselt omani

kuga, kui nende majutamisel ei olnud teisiti kokku lepitud. Neil on õigus 
majutada neile omaniku poolt kasutada antud ruumidesse oma alaealisi 
lapsi: teiste perekonnaliikmete majutamine on lubatud ainult omaniku 
loal. 

f2) Eluruumi omaniku endise perekonnaliikme suhtes kohaldatakse 
käesoleva seaduse § 46 ja 47 sätteid. 

131 Eluruumi omaniku ja tema perekonnaliikmete, samuti tema 
endiste perekonnaliikmete vahelisi vaidlusi ruumide kasutamise korra 
ning kulutuste kandmisest osavõtu kohta lahendatakse kohtu korras. 

4 12. Teise eluruumi andmine omanikule eluruumi lammutamise 
korral 

(11 Eluruumi lammutamisel seoses maa sundvõõrandamisega või selle 
kasutusõiguse lõpetamisega riiklikeks või munitsipaalvajadusteks või
dakse selles eluruumis elav omanik ja teibaga koos elavad perekonna
liikmed lammutatavast eluruumist väljakolimisest keeldumisel välja tõsta 
kohtu korras. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isikutele antakse nende 
soovil lisaks tekitatud kahju hüvitamisele teine eluruum Eesti Vabariigi 
seadustes sätestatud korras. 

8 13. Kaasomanduses oleva elamu majandamine 
I I )  K o r t e r i o m a n i k u d  p e a v a d  n e i l e  k a a s o m a n d i õ i g u s e  a l u s e l  k u u l u v a  

elamu (hoone) või selle osa ühiseks majandamiseks asutama korteriühistu 
või muu juriidilise isiku või sõlmima ühise tegutsemise lepingu. 

(2) Korteriühistu lükmel ei ole teisele ühistu liikmele kuuluva elu
ruumi ostu eesõigust 

(3) Korteriühistu omandab juriidilise isiku õigused põhikirja regist
reerimise momendist kohaliku omavalitsuse organis. 



in OSA 

ELURUUMI KASUTAMINE ELAMUKOOPERATIIVI LIIKMENA 

§ 14. Elamukooperatiiv elamusuhete subjektina 
(1) Elamukooperatiivi ülesandeks on oma liikmete kindlustamine 

omaette korteriga elamukooperatiivile kuuluvas elamus. 
(2) Elamukooperatiivi moodustamise ja tegevuse kord sätestatakse 

käesoleva seaduse ja elamukooperatiivi põhikirjaga. 
(3) Elamukooperatiivi põhikirja võtab vastu elamukooperatiivi 

astuda soovivate isikute üldkoosolek. Elamukooperatiiv loetakse asuta
tuks ja ta omandab juriidilise isiku õigused põhikirja registreerimise 
momendist kohaliku omavalitsuse organis. 

5 15. Liikmelisuse tekkimine elamukooperatiivis 
(1) Elamukooperatiivi astuvate isikute ring määratakse kindlaks 

elamukooperatiivi asutamiskoosolekul. Liikmete vahetumine toimub käes
olevas seaduses ja elamukooperatiivi põhikirjas ettenähtud korras. 

(2) Isik loetakse elamukooperatiivi liikmeks võetuks alates elamu
kooperatiivi vastavast otsusest. 

§ 16. Elamukooperatiivi liikme õiguste ja kohustuste kindlaksmää
ramine 

Elamukooperatiivi liikme õigused ja kohustused ning eluruumi kasu
tamise tingimused sätestatakse käesolevas seaduses ja elamukooperatiivi 
põhikirjas. 

§ 17. Elamukooperatiivi liikme perekonnaliikmed 
(1) Elamukooperatiivi liikme perekonnaliikmeteks on käesoleva sea

duse §-s 10 nimetatud isikud. 
(2) Elamukooperatiivi liikme perekonnaliikmete õigused ja kohustu

sed määratakse kindlaks elamukooperatiivi põhikirjas. 
(3) Liikmelisuse lõppemisel elamukooperatiivis on endise Liikmega 

koos elanud perekonnaliikmetel õigus kooperatiivkorterit edasi kasutada 
juhul, kui mõni neist võetakse elamukooperatüvi liikmeks. 

(4) Elamukooperatiivi liikme endiste perekonnaliikmete suhtes, kellel 
ei ole õigust osakule, kohaldatakse käesoleva seaduse § 46 ja 47 sätteid. 

§ 18. Osamaksete summa (osaku) üleandmine perekonnaliikmetele 
(1) Elamukooperatiivi liikmel on õigus talle kuuluv osak üle anda 

temaga alatiselt koos elavale täisealisele perekonnaliikmele, kui see astub 
elamukooperatiivi liikmeks lahkunud liikme asemel. Abikaasade ühis
omandusse kuuluva osaku üleandmine on lubatud üksnes teise abikaasa 
nõusolekul. 

(2) Osaku üleandmise vormistamisest keeldumist elamukooperatiivi 
või kohaliku omavalitsuse organi poolt võib elamukooperatiivi liige 
vaidlustada kohtus. 

§ 19. Kooperatiivkorteri üürile andmine 
(1) Elamukooperatiivi liige võib temaga koos elavate perekonnaliik

mete ja elamukooperatiivi nõusolekul anda kogu tema kasutuses oleva 
eluruumi või osa sellest üürile teistele isikutele. 

(2) Eluruumi üürilepingule kooperatiivkorteris kohaldatakse käes
oleva seaduse § 46 ja 47 sätteid. 

§ 20. Ajutised elanikud kooperatiivkorteris 
(1) Elamukooperatiivi liige ja temaga koos elavad perekonnaliikmed 

võivad vastastikusel kokkuleppel lubada nende kasutuses olevas eluruu
mis ajutiselt elada teistel isikutel (ajutistel elanikel) nendega üürilepingut 
sõlmimata. 

(2) Ajutistele elanikele kooperatiivkorteris kohaldatakse käesoleva 
seaduse § 48 sätteid. 

§ 21. Kooperatiivkorteri kasutamisõiguse vahetamine 
(1) Elamukooperatiivi liikmel on õigus temaga koos elavate pere

konnaliikmele ja elamukoopeiatiivi nõusolekul vahetada tema kasutuses 
oleva eluruumi kasutamisõigus teise, elamukooperatiivile niittekuu.uva 
eluruumi või selle kasutamisõiguse vastu tingimusel, et kooperatiivkorte
ri^' elama asuv isik võetakse elamukooperatiivi liikmeks. 
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(2) Kui elamukooperatiivi liige ja tema perekonnaliikmed ei saavuta 
vahetamise suhtes kokkulepet, võib elamukooperatiivi liige või tema 
perekonnaliige, kellel on õigus osale osakust, nõuda kasutatava eluruumi 
kasutamisõiguse vahetamist kohtu korras. 

§ 22. tiamukooperatiivl liikmeks astumise eelisõigus pärandi ava
nemise korral 

(1) Elamukooperatiivi liikmega koos elanud abikaasal on elamu
kooperatiivi liikme surma korral eelisõigus elamukooperatiivi liikmeks 
astumisel juhul, kui tal on õigus osale osakust. 

(21 Pärandajaga koos elanud pärijal on eelisõigus astuda elamu
kooperatiivi liikmeks juhul, kui elamukooperatiivi liikme lesel selline 
õigus puudub või kui ta ei soovi seda õigust kasutada. 

(3) Elamukooperatiivi liikmega koos elanud perekonnaliikmel, kes 
ci ole tema pärija, on eelisõigus astuda pärandi avanemise korral elamu
kooperatiivi liikmeks juhul, kui lesel või pärijatel selline õigus puudub 
või nad ei soovi oma õigust kasutada või kui pärijad puuduvad. 

(4) Elamukooperatiivi liikme pärijal, kes ei elanud temaga koos, on 
eelisõigus astuda elamukooperatiivi liikmeks juhul, kui käesoleva parag
rahvi 1.—3. lõikes nimetatud Isikud puuduvad või kui nad ei soovi oma 
eelisõigust kasutada. 

(5) Vaidlused elamukooperatiivi liikmeks astumise eelisõiguse üle 
pärandi avanemise korral lahendatakse kohtu korras. 

§ 23. Elamukooperatiivi liikme elamukooperatiivist väljaheitmine 
(1) Elamukooperatiivi liikme võib elamukooperatiivi põhikirjas ette

nähtud korras elamukooperatiivist välja heita, kui ta: 
11 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud rahasummat enne 

kooperatiivelamu ehitamise algust või jätab korduvalt tasumata osa
maksu või ekspluatatsioonikulude eest; 

2) korduvalt rikub elamukooperatiivi põhikirja: 
3) korduvalt rikub või lõhub eluruumi või ei kasuta seda elamiseks 

või oma süülise käitumisega teeb võimatuks teiste elanike kooselu temaga 
ühes korteris või majas; 

4) on esitanud elamukooperatiivi vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid 
andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine elamukooperatiivi liikmeks ei 
olnud õiguspärane; 

5) on asunud alatiselt elama teise elukohta; 
b) on esialgse sissemaksena või osamaksetena elamukooperatiivile 

tasutud summad saanud kuritegelikul teel. 
(2) Elamukooperatiivi otsuse liikme väljaheitmise kohta ja talle 

väljamaksmisele kuuluva summa suuruse kohta võib vaidlustada kohtu 
korras. 

i 24. Elamukooperatiivi endise liikme väljatõstmine tema kasutuses 
olevast korterist 

(11 Elamukooperatiivi liige, kes heideti elamukooperatiivist välja 
käesoleva seaduse § 23 1. lõike punktides 1. 4 ja 6 ettenähtud alustel, 
on kohustatud vabastama tema kasutus« oleva korteri. Keeldumise kor
ral kuulub ta ühes kõigi temaga koos elavate Isikutega kohtu korras 
väljatõstmisele teist eluruumi vastu andmata. 

(2) Käesoleva seaduse 5 23 1. lõike punktides Z 3 ja 5 ettenähtud 
alustel elamukoopratiivist väljaheidetud liige kaotab eluruumi kasuta* 
mise õiguse elamukooperatiivi majas ning kuulub väljakolimisest keel

dumise korral väljatõstmisele teist eluruumi vastu andmata. Temaga kor>s 
elanud perekonnaliikmed sallitavad kooperatiivkorteri kasutamist- õiguse 
käesoleva seaduse § 17 3. lõikes ettenähtud korras. 

§ 25. Elamukooperatiivi liikme perekonnaliikme väljatõstmine 
Elamukooperatiivi liikme perekonnaliikme võib kohtu ko;rut> tvist 

eluruumi vastu andmata kooperatiivkorteiist välja tõsta ktiesojev.i s' .i-
duse $ 23 1. lõike punktides 3 ja 5 märgitud alustel. 



§ 26. Elamukooperatiivi liikmete kindlustamine eluruumiga seoses 
kooperatiivelamu lammutamisega 

Kooperatiivelamu lammutamise korral seoses maa sundvõõrandami
sega või kasutusõiguse lõpetamisega riiklikeks või munitsipaalvajadus
teks antakse seal elavatele elamukooperatiivi liikmetele koos nendega 
elavate perekonnaliikmetega nende soovil lisaks tekitatud kahju hüvita
misele teine eluruum Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras. 

§ 27. Omandiõiguse teke kooperatiivkorterile 
(1) Osaku täielikul tasumisel tekib elamukooperatiivi liikmel omandi

õigus tema kasutuses olevale korterile, kui elamukooperatiivi põhikirjas 
ei sätestata teisiti. 

(2) Elamukooperatiivi liige peab enne tema kasutuses olevale korte
rile omandiõiguse vormistamist koos teiste omanikega lahendama kaas
omanduses oleva elamu edasise majandamise korra ($ 13). 

(3) Korterile omandiõiguse vormistamise korra kehtestab Eesti Vaba
riigi Valitsus. 

IV OSA 

ELURUUMI KASUTAMINE ELURUUMI ÜÜRILEPINGU ALUSEL 

1 .  p e a t ü k k  

Üldsätted 

§ 28. Üürilepingu mõiste 
(1) Üürilepingu järgi kohustub eluruumi üürile andja andma teise 

isiku (üürniku) kasutusse eluruumi selles elamiseks kokkulepitud täht
aja jooksul ja tingimustel, üürnik aga kohustub kasutama üüritud elu
ruumi vastavalt selle otstarbele ja maksma üüri. 

(2) Üürilepingu järgi võib üürile andjaks olla eluruumi omanik või 
tema poolt selleks volitatud isik. 

(3) Eluruumi tasuta kasutamisel kohaldatakse eluruumi üürilepingut 
reguleerivaid sätteid. 

§ 29. Üürilepingu ese 
(1) Üürilepingu esemeks võib olla elamu, omaette korter või muu 

omaette eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast. 
(2) üürilepingu iseseisvaks esemeks ei või olla toa osa või tuba, mis 

on seotud teise toaga ühise sissekäiguga (külgnevad ühendatud to<i(l), 
kaudselt köetav tuba, samuti abiruumid (köök, koridor jne.). 

§ 30. Eluruumi üürile dudmine 
(1) Eluruumi üürile andmisel pvab üürile andja järgima käesoleva 

seaduse 6 4 2. lõikes margitud normatiivakte ning kohaliku omavalitsuse 
poolt kehtestatud eluiuumide andmise legistrcerimise korda ($8punkt 2). 

(2) Eesti Vabariigis alatist elamisluba mitteomavate isikutega võib 
eluruumi üürilepingu sõlmida üksnes ajutise elamise tähtajaks. 

§ 31. Üürilepingu vorm ja tähtaeg 
(1) Üürileping sõlmitakse kirjalikult. 
(21 Üürileping on tähtajaline leping. Kui lepingus ei ole tähtaega 

ara näidatud, loetakse see sõlmituks viieks aastaks. 
6 32. Üürniku eesõigus uue üürilepingu sõlmimiseks 
(1) Lepingujärgseid kohustusi nõuetekohaselt täitnud üürnikul on 

lepingu tantaja möödumisel eesõigus uue üürilepingu sõlmimiseks, välja 
arvatud käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud juhtudel. 

(2) Kui «>nn<» üürilepingu tähtaja möödumist kumbki pool ei taotle 
üürilepingu lõpetamist või uue lepingu sõlmimist, loetakse see pikene
nuks viieks aastaks, kui lepingus ei ole teisiti ette nähtud. 

(3) Kui üürnik, vaatamata üürile andja poolt enne lepingutähtaja 
möödumist tehtud ettepanekule hoiab kõrvale uue lepingu sõlmimisest. 
kuid jätkab eluruumi kasutamist, on üürile andjal õigus pöörduda kolme 
kuu jooksul kohtusse uue lepingu sõlmimiseks või lepingu lõpetamiseks 
Selle õiguse mittekasutamisel loetakse leping pikenenuks esialgses lepin



gus näidatud perioodiks. Pikenenud lepingule ei kohaldata käesoleva 
paragrahvi 1. lõike sätteid. 

§ 33. Uue lepingu sõlmimisest keeldumine üürilepingu lõppemisel 
(1) Üürniku eesõigust uue lepingu sõlmimisele (§ 32 I. lõige) võib-

üürile andja lepingu tähtaja möödumisel kohtus vaidlustada, kui: 
1) üürnik korduvalt jättis täitmata oma lepingujärgsed kohustused 

või rikkus lepingu tingimusi; 
2) üüritud eluruum on elamiseks vajalik üürile andjale endale Või. 

tema perekonnaliikmetele; 
3) üürilepingu ese on välja arvatud eluruumide hulgast seoses üm

berehitamisega mitteeluruumiks või füüsilise kulumise tõttu või kui see 
remondi käigus ei jäänud alles, oluliselt vähenes või suurenes; 

4) üürileping oli sõlmitud tähtajaga mitte üle ühe aasta koos kohus
tusega vabastada eluruum pärast selle tähtaja möödumist. 

(2) Kui kohus teeb käesolevas paragrahvis ettenähtud alustel otsuse 
uue üürilepingu sõlmimisest keeldumise kohta, kuuluvad üürnik ja 
temaga koos elavad isikud väljakolimisest keeldumise korral väljatõst
misele teist eluruumi vastu andmata. Väljatõstmisel käesoleva paragrahvi 
1. lõike punkti 2 alusel lasub kohalikul omavalitsusel kohustus käesoleva 
seaduse §-le 56 vastava eluruumi vastuandmiseks juhul, kui eiuruum. 
millest välja tõsteti, oli varem riiklikus või munitsipaalomanduses. 

5 34. üürilepingu kehtivus eluruumi üleminekul teisele omanikule 
Eluruumi omandiõiguse või tiitlipärase valduse üleminekul teisele 

isikule jääb varem sõlmitud üürileping jõusse ka uue omaniku või tiitli
pärase valdaja suhtes. 

2 .  p e a t ü k k  

Poolte õigused Ja kohustused eluruumi üürilepingu järgi 

$ 35. Üürniku õigus oma perekonnaliikmete majutamiseks 
(1) Üürniku perekonnaliikmete ring määratakse kindlaks kooskõlas 

käesoleva seaduse §-ga 10. 
(2) Üürnikul on õigus majutada temale üürile antud eluruumi oma 

abikaasat ja alaealisi lapsi. Teiste käesoleva seaduse §-s 10 nimetatud 
isikute majutamist lubatakse ainult üürile andja ja üürnikuga koos ela
vate täiskasvanud perekonnaliikmete kirjalikul nõusolekul, üürile andja 
keeldumist loa andmisest nende isikute majutamiseks võib vaidlustada 
kõhtu korras. 

§ 36. Üürniku perekonnaliikmete õigused Ja kohustused 
(1) Üürnikuga koos elavad perekonnaliikmed kasutavad üürnikuga 

võrdselt kõiki õigusi ja kannavad kõiki kohustusi, mis tulenevad üüri
lepingust, kui nende isikute majutamisel ei olnud teistsugust kokkulepet. 
Täisealised perekonnaliikmed kannavad üürnikuga solidaarset varalist 
vastutust nimetatud lepingust tulenevate kohustuste järgi. 

(2) Kui käesoleva seaduse §-s 10 tähendatud isikud lakkasid olemast 
üürniku perekonnaliikmed, kuid elavad edasi samas eluruumis, on neil 
samasugused õigused ja kohustused kui üürnikul ja tema perekonnaliik
metel. 

$ 37. Korteriüür ning tasu kommunaalteenuste eest 
(1) Tasu suurus eluruumi kasutamise eest (korteriüür) ning selle 

tasumise kord ja tähtajad määratakse kindlaks eluruumi üürilepinguga, 
lähtudes Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alustest (§7 1. lõike 
punkt 3). 

(2) Lisaks üürile eluruumi kasutamise eest peab üürnik tasuma kom-
munaal- ja muude talle osutatavate teenuste eest. 

$ 38. Üürniku ajutine äraolek 
(1) üürniku või tema täisealiste perekonnaliikmete ajutine äraolek 

ei vabasta neid ühegi üürilepingujärgse kohustuse täitmisest. 
(2) üürilepingus võidakse ette näha tingimused ja tähtajad, mille 

saabumisel ajutiselt ära olev üürnik või tema perekonnaliige kaotavad 
õiguse eluruumile. 

(3) Isik tunnistatakse eluruumi kasutamise õiguse kaotanuks tema 
araoleku tõttu kohtu korras. 



§ 39. Üürilepingu muutmine 
Üürilepingu muutmist lubatakse ainult üürniku, tema perekonnaliik

mete ja üürile andja kirjalikul nõusolekul, kui käesolevas seaduses ei ole 
teisiti ette nähtud. 

§ 40. Üürilepingu muutmine perekonnaliikme üürnikuks tunnista
mise korral 

(1) Üürniku surma, alatise lahkumise või väljatõstmise korral on 
ühel temaga koos elanud perekonnaliikmetest nende omavahelisel kokku
leppel õigus nõuda enda tunnistamist üürnikuks esialgse üürniku asemel 
varem sõlmitud üürilepingu järgi. 

(2) üürile andja keeldumist tunnistada perekonnaliige üürnikuks 
üürilepingu järgi, samuti perekonnaliikmete vahelisi lahkarvamusi üüri
lepingu sõlmimiseks ühega neist lahendatakse kohtus. 

$ 41. Üürilepingu muutmine üürniku või tema perekonnaliikme 
väljatõstmise korral ' 

(1) üürniku, temaga koos elava perekonnaliikme või üürile andja 
nõudel võidakse teist eluruumi vastu andmata kohtu korras välja tõsta 
üürilepingu alusel eluruumi kasutavad isikud: 

1) kes oma süülise käitumisega teevad võimatuks teiste isikute koos
elu temaga samas korteris või majas; 

2) kellelt on ära võetud vanemlikud õigused, kui nende kooselu 
lastega, kelle suhtes vanemlikud õigused on ära võetud, on tunnistatud 
võimatuks; 

3) kes on tunnistatud eluruumi kasutamise õiguse kaotanuks ära
oleku tõttu ($ 38 Z lõige). 

(2) Üürniku või mõne temaga koos elava perekonnaliikme väljatõst
misel käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud alusel säilitavad teised 
perekonnaliikmed eluruumi kasutamise õiguse sõlmitud üürilepingu järgi. 

$ 42. Eluruumi remont 
(1) Eluruumi remondi kohustuste jaotus üürile andja ja üürniku 

vahel määratakse kindlaks üürilepinguga. 
(2) Remondialaste kohustuste (§ 6) täitmata jätmisel üürile andja 

poolt on üürnikul edasilükkamatu vajaduse korral õigus teha remont ise 
ja nõuda selle maksumus sisse üürile andjalt 

§ 43. Elu- ja abiruumide ümberehitamine 
Eluruumi ja abiruumide ümberehitamine üürniku poolt võib toimuda 

eluruumi heakorra parandamise või abiruumide ratsionaalsema kasuta
mise eesmärgil ja seda tohib teha ainult tema perekonnaliikmete ja üürile 
andja nõusolekul ning kohaliku omavalitsusorgani loal. 

§ 44. Eluruumide vabastamine remondi ajaks 
(1) Eluruumi remondi korral, kui seda ei ole võimalik teha ilma 

üürniku ja kõigi temaga koos elavate isikute väljakolimiseta, on üürile 
andja kohustatud üürniku nõudel andma remondi ajaks nende kasutusse 
teise eluruumi, lõpetamata seejuures remonditava eluruumi üürilepingut. 

(2) Kui üürnik ja temaga koos elavad isikud keelduvad remondi 
ajaks teise eluruumi ümber kolimast, on üürile andjal õlgu» nõuda 
nende ümbermajutamist kohtu korras. 

(3) Pärast remondi lõpetamist on üürnik ühes kõigi temaga koos 
elavate isikutega kohustatud vabastama neile remondi ajaks antud elu
ruumi ja neil õn õigus asuda tagasi remonditud eluruumi. 

(4) üürnik on kohustatud maksma korteriüüri ainult talle remondi 
ajaks antud eluruumi eest, kuid mitte rohkem kui ta tasus remondis 
oleva eluruumi eest 

(5) Kui üürileping oli sõlmitud tähtajaga mitte alla viie aasta ja 
lepingu esemeks olev eluruum remondi käigus ei jää alles, oluliselt vähe

neb või suureneb, on üürile andja kohustatud üürniku ja tema pere
konnaliikmete nõudel andma neile enne remondi algust üürilepingu keh
tivuse ajaks teise samaväärse eluruumi. 

(6) Eluruumi remondiga seotud üümiku ja temaga koos elavate isi
kute ümbermajutamise kulud kannab üürile andja, kui üürilepingus ei 
ole ette nühtud teisiti. 



$ 45. muutunud eluruumis elava üürniku Õiguste 
kaltse 

(1) Kui eluruum on remondikohustuste mittetäitmise tõttu üürile 
andja süül muutunud varisemisohtlikuks, on üürnikul ja temaga koos ela
vatel perekonnaliikmetel õigus nõuda üürile andjalt nende kindlustamist 
üürilepingu kehtivuse ajaks teise eluruumiga. 

(2) Üürile andja keeldumisel varisemisohtlikuks muutunud eluruumi 
asemele teist eluruumi vastu andmast on üürnikul õigus sõlmida lepingu 
kehtivuse ajaks eluruumi üürileping oma äranägemisel teise üürileand
jaga ja nõuda kogu tema poolt lepingu järgi tasutav summa sisse käes
oleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud üürileandjalt 

(3) Vaidlused, mis tekivad varisemisohtlikuks muutunud eluruumi 
üürnikule teise eluruumi andmisel või sellega seotud kulude tasumisel, 
lahendatakse kohtu korras. 

$ 46. Eluruumi allüürimine 
(1) Üürnikul on õigus temaga koos elavate perekonnaliikmete ja 

üürile andja kirjalikul nõusolekul anda allüürile käesoleva seaduse § 29 
1. lõike tingimustele vastav osa tema poolt üüritud eluruumist, üürniku 
ja kõigi tema perekonnaliikmete ajutise lahkumise korral aga kogu kasu
tatav eluruum, jäädes ise üürilepingu järgi vastutavaks üürile andja ees. 
Allüürileping tuleb sõlmida kirjalikus vormis. 

(2) üürile andja peab eluruumi allüürimiseks nõusoleku andmisel 
juhinduma käesoleva seaduse § 4 2. lõikes nimetatud normatiivaktidest. 
Kui korteris elab mitu üürnikku, on eluruumi allüürile andmiseks vaja
lik kõigi üürnike ja nendega koos elavate täisealiste perekonnaliikmete 
kirjalik nõusolek. 

(3) Tasu suurus eluruumi kasutamise eest allüürilepingu järgi mää
ratakse kindlaks poolte kokkuleppel. 

{ 47. Allüürilepingu lõppemine ja lõpetamine 
(!) Allüürilepingu tähtaja möödumisel leping lõpeb ja allüürnikul 

ei ole õigust nõuda uue lepingu sõlmimist. Kui allüürileping on sõlmitud 
tähtaega määramata, on üürnik kohustatud allüürilepingu lõpetamisest 
kolm kuud ette teatama. 

(2) Allüürilepingu ennetähtaegne lõpetamine on lubatud käesoleva 
seaduse $ 41 1. lõikes ja |-s 54 ettenähtud alustel. 

(3) Üürilepingu lõppemisega lõpeb samaaegselt ka allüürileping. 
(4) Kui allüürnik keeldub allüürilepingu lõppemisel või lõpetamisel 

eluruumi vabastamast, kuulub ta ühes temaga koos elavate isikutega 
kohtu korras väljatõstmisele ilma teist eluruumi vastu andmata. 

I 48. Ajutised elanikud 
(1) Üürnik ja temaga koos ejavad perekonnaliikmed võivad vastas

tikusel kokkuleppel lubada nende poolt üüritud eluruumis lasuta ajutiselt 
•lada teistel Isikutel (ajutistel elanikel) nendega allüürilepingut sõlmi
mata. 

(21 Ajutiste elanike majutamist tähtajaga üle poolteise kuu lubatakse 
vaid üürile andja nõusolekul ja lähtudes käesoleva seaduse § 4 Z lõikes 
märgitud normatiivaktidest 

(3) Ajutiste elanikega võrdsustatakse koduabilised, lapsehoidjad ja 
teised isikud, kes on üürniku või tema perekonnaliikmega töösuhetee 
või elavad nende juures eestkostja vii hooldajana. 

(4) Ajutised elanikud on kohustatud üürilepingu lõppemisel või lõpe
tamisel. samuti üürniku või tema perekonnaliikmete nõudmisel mis tahes 
ajal viivitamatult vabastama eluruumi. Keeldumise korral kuuluvad aju
tised elanikud kohtu korras väljatõstmisele ilma teist eluruumi vastu 
andmata. 

I 49. Üürniku õigus eluruumi kasutamisõigus« vahetamisele 
(1) Kui üürilepingus ei ole teisiti kokku lepitud, on üürnikul õigus 

temaga koos elavate perekonnaliikmete ja üürile andja kirjalikul nõus
olekul vahetada tema poolt kasutatava eluruumi kasutamisõigus teise 
eluruumi kasutamisõiguse vastu. 



(2) Kui üürniku ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vahel ei 
ole saavutatud kokkulepet vahetamiseks, on igaühel neist õigus nõuda 
kohtu korras kasutamisõiguse sundvahetamist eraldi eluruumide kasu
tamisõiguse vastu. 

(3) Eluruumi kasutamisõiguse vahetamiseks nõusoleku andmisel peab 
üürile andja juhinduma käesoleva seaduse § 4 Z lõikes märgitud norma
tiivaktidest. 

(4) Üürile andja keeldumist eluruumi kasutamisõiguse vahetamiseks 
nõusoleku andmisest võib üürnik vaidlustada kohtu korras. 

§ 50. Eluruumide kasutamisõiguse vahetuse kehtetuks 
(1) Käesoleva seadusega vastuolus teostatud eluruumide kasutamis

õiguse vahetus tunnistatakse kehtetuks kohtu korras. 
(2) Eluruumide kasutamisõiguse vahetuse võib kohus tunnistada keh

tetuks ka tehingute kehtetuks tunnistamise üldistel alustel. 
(3) Kui eluruumide kasutamisõiguse vahetus tunnistatakse kehtetuks, 

kuuluvad pooled majutamisele endistesse eluruumidesse. 
i 51. Üürilepingu lõppemine Ja lõpetamine 
(1) Üürileping lõpeb täitaja möödumisel. 
(2) Enne tähtaja möödumist võib üürilepingu lõpetada: 
1) poolte kokkuleppel; 
2) üürniku või üürile andja algatusel; 
3) kohaliku omavalitsusorgani nõudel. 
(3) Üürileping lõpeb või see võidakse lõpetada ka kohustiste lõppe

mise ja lõpetamise üldistel alustel. 

$ 52. Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine pooKe kokheieppel 
Üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks poolte kokkuleppel peab 

olema kõigi üürnikuga koos elavate perekonnaliikmete kirjalik nõusolek, 
§ 53. Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine üürnike algateeel 
Üürnikul on temaga koos elavate perekonnaliikmete kirjalikul nõus

olekul õigus igal ajal eluruumi üürileping lõpetada, teatades sellest üürile 
andjale vähemalt kolm kuud ette. Üürniku ja temaga koos elavate pere
konnaliikmete lahkumise korral alatiseks elama teise kohta loetakse elu
ruumi üürileping lõppenuks alates lahkumise päevast. 

$ 54. Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine üürile andja ilgnt—nl 
(1) Üürile andja võib nõuda üürilepingu ennetähtaegset lõpetamist 

ning väljakolimisest keeldumise korral üürniku ja kõigi temaga koos 
elavate isikute väljatõstmist kohtu korras teist eluruumi vastu andmata, 
kui: 

1) nad on jätnud mõjuvate põhjusteta rohkem kui kolm kuud maks
mata korteriüüri või tasumata kommunaalteenuste eest; 

2) nad on andnud üürilepingu alusel kasutatava eluruume allüürile 
kehtivat korda rikkudes; 

3) nad lõhuvad või rikuvad elu- ja abiruume või ei kasuta neid 
sihipäraselt; 

4) üürnik ja kõik temaga koos elavad perekonnaliikmed kuuluvad 
eluruumist väljatõstmisele käesoleva seaduse § 41 1. lõike punktides 1 
ja 3 toodud alustel; 

5) üürileping oli sõlmitud tähtajaga alla viie aasta ja lepingu ese
meks olev eluruum remondi Icäigus ei jää alles, oluliselt väheneb võ: 
suureneb. 

(2) Kui eluruumi ähvardab varisemine, on üürile andjal kohustus 
majutada üürnik ja temaga koos elavad isikud nende soovil lepingu keh
tivuse ajaks ümber teise eluruumi. Üürniku ja tema perekonnaliikmete 
ümberasumisest keeldumise korral on üürile andjal õigus nõuda nende 
väljatõstmist teise eluruumi kohtu korras. 
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§ 55. Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine kohaliku omavalitsus
organi nõudel 

(1) Kohaliku omavalitsusorgani nõudel võib üürilepingu lõpetada jd 
üürniku ning temaga koos elavad perekonnaliikmed nende nõudel teise 
eluruumi ümber majutada, kui maja, milles eluruum asub, kuulub lam
mutamisele seoses maa sundvõõrandamisega või kasutusõiguse lõpeta
misega riiklikeks või munitsipaalvajadusteks. Väljakolimisest keeldumire 
korral lahendatakse vaidlus kohtu korras. 

(2) Kui eluruumi üürileping lõpetatakse käesoleva paragrahvi 1. lõi
kes toodud alusel, annab üürnikule ja temaga koos elavatele perekonna
liikmetele teise eluruumi riigi- või kohaliku omavalitsuse organ, kelle 
vajadusteks elamu lammutati. Vaidlused teise eluruumi andmise osas 
lahendatakse kohtus. 

$ 36. Vastuantavale eluruumile esitatavad nõuded 
(1) Vastuantav eluruum peab asuma samas asulas ja ei või olla väik

sem ega vähem heakorrastatud kui väljatõstetava poolt varem kasutatud 
eluruum. 

(2) Kui üürnik kasutas omaette korterit või rohkem kui ühte tuba, 
tuleb talle vastu anda vastavalt kas omaette korter või sama arvuga 
tubadest koosnev eluruum. 

(3) Kui seni kasutatud eluruum oli oluliselt suurem eluruumi sot
siaalselt põhjendatud normist (8 7 1. lõike punkt 2). antakse teine elu
ruum vastavalt sellele normile. 

(4) Väljatõstetavale antav eluruum peab olema näidatud kohtuotsu
ses väljatõstmise kotita. 

8 57. Üürilepingu kehtetuks tunnistamine 
(1) Üürleplngu, mis on sõlmitud vastuolus käesoleva seaduse või 

muude seadustega, tunnistab kehtetuks kohus. 
(2) Üürilepingu kehtetuks tunnistamisel kuuluvad üürnik ja temaga 

koos elavad isikud eluruumi vabastamisest keeldumise korral väljatõst
misele teist eluruumi vastu andmata. 

3 .  p e a t ü k k  

Tööandja eluruumide kasutamine 

8 58. Tööandja eluruum 
(1) Tõöaftdja eluruum on määratud isiku majutamiseks, kes on elu

ruumi omaniku.või tiitlipärase valdajaga töö- või teenistussuhetes. 
(2) Tööandja" eluruumi kasutamiseks sõlmib tööandja temaga töõ-

või teenistussuhetes oleva isikuga töötamise ajaks kirjaliku üürilepingu, 
milles peab olema märgitud, et lepingu esemeks on tööandja eluruum. 

(3) Eluruumi arvamise tööandja eluruumi hulka otsustab kohaliku 
omavalitsuse organ. 

I 59. Poolte õigused Ja Kohustused tööandja eluruumi üürilepingu 
Järgi 

Tööandja eluruumi kasutamisele laienevad poolte õigused ja kohus
tused, mis tulenevad käesoleva seaduse §-st 28, 30, 35, 37, 38, 42—48, 
1 54 1. lõike punktidest 1—3 ja Z lõikest, $-st 55 ja 57. 

I M. Tööandja eluruumi üürilepingu lõppemine Ja selle tagajärjed 
(1) Tööandja eluruumi üürileping lõpeb samaaegselt töölepingu lõp

pemisega. 
(2) Tööandja eluruumi üürileping võidakse lõpetada ka käesoleva 

seaduse $ 41 1. lõikes toodud alustel 
(3) Tööandja eluruumi üürilepingu lõppemisel ja lõpetamisel kuulub 

üürnik eluruumi vabastamisest keeldumise korral koos kõigi temaga 
koos elavate isikutega kohtu korras väljatõstmisele teist eluruumi vastu 
andmata. 
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(4) Tööandja eluruumist ei saa välja tõsta teist eluruumi vastu and
mata: 

1) isikuid, kes on töötanud neile eluruumi andnud tööandja juures 
vähemalt 10 aastat; 

2) tööandja eluruumi saanud isiku surma korral tema perekonnaliik
meid; 

3) tööandja eluruumi saanud isikuid, kes on jäänud vanaduspensio
nile või invaliidistunud töö- või teenistusülesannete täitmisel; 

4) isikuid, kes on vabastatud töökohalt, millega seoses neile oli 
antud tööandja eluruum, kuid ed ole lõpetanud töö- või teenistussuhteid 
tööandjaga; 

5) isikuid, kes on vallandatud seoses ettevõtte, asutuse või organisat
siooni likvideerimisega või töötajate arvu vähendamise või koosseisude 
koondamisega. 

(5) Väljatõstetavale antav eluruum peab olema näidatud kohtuotsu
ses väljatõstmise kohta. 

V OSA 

LÕPPSÄTTED 
$ 61. Tekitatud kahjude hüvitamine 
(1) Isikud, kes on rikkunud elamut, korterit, elu- või abiruume, 

tehnoseadmeid, heakorraobjekte või haljastust majade ümbruses, on 
kohustatud hüvitama omanikule või tiitlipärasele valdajale tekitatud 
kahju tsiviilseadusandlusega sätestatud korras. 

(2) Eluruumi üürilepingust tulenevate kohustuste mittenõuetekohase 
täitmise või täitmata jätmisega tekitatud kahju hüvitatakse tsiviilseadus
andlusega sätestatud korras. 

§ 62. Väljatõstmine omavoliliselt hõlvatud eluruumist või mitteelu
ruumist 

Isik, kes on omavoliliselt hõivanud eluruumi või mitteeluruumi seal 
elamiseks, tõstetakse välja teist eluruumi vastu andmata kohtu korras. 

§ 63. Elamuvaidluste lahendamise kord 
Elamuvaidlusi lahendavad vastavalt tsiviilseadusandlusele kohus ja 

teised selleks volitatud riigiorganid. 
§ 64. Elamuseaduse kohaldamise välisriikide kodanike suhtes 
Kui Eesti Vabariigile kohustusliku rahvusvahelise lepinguga ei ole 

kehtestatud teistsugust korda, kohaldatakse Eesti Vabariigis elavate välis
riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes käesoleva seaduse ees
kirju. 

VI OSA 

SEADUSE KEHTESTAMINE JA RAKENDAMINE 

§ 65. Käesoleva seadus jõustub 1992. aasta 1. juulist. Seaduse jõus
tumise hetkest kaotab kehtivuse «Eesti NSV elamukoodeks». 

§ 66. Kuni Eesti Vabariigis elamusuhteid reguleerivate normatiiv
aktide kooskõlla viimiseni käesoleva seadusega kohaldatakse' nimHc.tuti 
normatiivakte, kuivfVd need ei ole vastuolus käesoleva seadusega. 

6 67 Vastavalt käesoleva seaduse § 31 2. lõikele lugeda tähtajatult 
sõlmitud eluruumi üürilepingud sõlmituks viieks aastaks, alates käes
oleva seaduse jõustumise päevast. 

6 68. Teenistuslikke eluruume ja ühiselamuid omavatel või kasuta
tavatel juriidilistel isikutel esitada hiljemalt 1992. aasta 1. juuniks asu
kohajärgsele kohaliku omavalitsuse organile ettepanekud nende tunnis
tamiseks tööandja eluruumideks vastavalt käesoleva seaduse §-le 58. 
Teenistuslikele eluruumidele ja ühiselamutele, mida ei ole arvatud too-
andia eluruumide hulka, kohaldatakse alates 1992. aasta 1. juulist käes
oleva seaduse IV osa 2. peatüki sätteid ning neis elavate üürnikega loe
takse eluruumi üürileping sõlmituks viieks aastaks. 
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§ 69. Käesoleva seaduse vastuvõtmisest alates lõpetada: 
1) vabanenud eluruumide asustamine vastavalt «Eesti NSV elamu

koodeksi» §-le 43. Nimetatud eluruumide asustamise otsustavad neL.de 
omanikud ja tiitlipärased valdajad; 

2) kohtumenetlus eluruumi üürilepingu muutmise nõudes «Eesti NSV 
elamukoodeksi» § 44 ja 86 alusel. Kohtuotsused neis asjades, mida ei ole 
selleks ajaks täidetud, täitmisele ei kuulu; 

3) kohtumenetlus eluruumist väljatõstmise asjades «Eesti NSV 
elamukoodeksi» § 92 1. lõike punktide 1 ja 3 ning § 96 alusel. Kohtu
otsused neis asjades, mida ei ole selleks ajaks täidetud, täitmisele ei 
kuulu. 

§ 70. Eesti Vabariigi Valitsusel: 
1) kehtestada alates 1992. aasta 1. juulist riigile kuuluvate elamute 

ja eluruumide üürile andmise kord; 
2) esitada Eesti Vabariigi kõrgeimale riigivõimuorganile 1992. aasta 

1. juuniks ettepanekud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste kooskõlla vii
miseks käesoleva seadusega; 

3) viia oma normatiivaktid kooskõlla käeesoleva seadusega. 
$ 71. Kohalike omavalitsuste volikogudel määrata 1992 aasta 1. juu

liks kindlaks käesoleva seaduse § 8 alusel nende võimkonda kuuluvate 
küsimuste lahendamise ning nende omandusse kuuluvate eluruumide 
üürile andmise kord. 

$ 72. Elamu- ja elamuehituskooperatiividel viia oma põhikirjad 
1992. aasta 1. juuliks kooskõlla käesoleva seadusega või lahendada nende 
reorganiseerimise küsimus korteriühistuks vastavalt käesoleva seaduse 
§-le 27. 

ELURUUMIDE ERASTAMISE SEADUS 
Vastu võetud 6. mall 1993. 

§ 1. Seaduse ülesanne 
(1) Käesolev seadus reguleerib suhteid, mis tekivad riigi, koha

like omavalitsuste ja teiste seadusega määratud erastamise kohusta
tud subjektide omanduses olevate elamute ja korterite (edaspidi elu
ruum) erastamisel, määrates kindlaks erastamise objekti, subjektid, 
tingimused ja korra. 

(2) Käesolev seadus reguleerib samuti suhteid, mis tekivad käes
oleva paragrahvi l. lõikes nimetatud subjektide omanduses olevate 
ehitusjärgus olevate eluruumide erastamisel. 

5 2. Seaduse eesmärk 
(1) Eluruumide erastamise eesmärgiks on anda lüüsilistele ja 

juriidilistele isikutele võimalus omandada nende poolt üüritud, aga 
ka asustamata eluruume ning tagada selle kaudu elamute parem 
hooldamine ia säilimine. 

(2) Riik toetab erastamist hinnapoliitikaga, annab soodustatud 
tingimustel laenu, näeb ette laenu osalise kustutamise võimalused 
ning rakendab muid abinõusid erastamisprotsessi kiirendamiseks vas
tavalt majanduslikele tingimustele. 

§ 3. Erastamise objekt 
(1) Käesoleva seaduse kohaselt on erastamise objektiks elamu 

või korter koos sellele vastava muu osaga elamust või ehitusjärgus 
olev elamu või korter, mis on riigi, kohaliku omavalitsuse, Eesti 
Vabariigi põllumajandusreformi seaduse (RT 1992, 10, 143) §-s 3 
sätestatud põllumajandusreformi kohustatud subjekti või seaduse 
«Kooperatiivsete, riiklik-kooperatiivsete ja ühiskondlike organisat
sioonide vara taasriigistamise ja erastamise kohta» (RT 1992, 24, 337) 



§-s 2 sätestatud taasriigistamise kohustatud subjekti omanduses, ole
nemata sellest, missuguse juriidilise isiku valduses (bilansis) see on 
või kelle vahendite arvel see ori ehitatud. 

(2) Elamust korterile vastava muu osa suuruse kindlaksmäära
misel lähtutakse selle korteri üldpinna osast kogu hoone korterite 
üldpinnas. 

(3) Hoones või hoone juurde kuuluval krundil asuvad eluruumi
dena mittekasutatavad ruumid erastatakse käesoleva seaduse alusel 
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. 

(4) Erastamisele kuuluvad: 
1) üürilepingu alusel kasutatavad eluruumid; 
2) kõik eluruumid rekonstrueerimisele või kapitaalremoti mää

ratud elamus; 
3) asustamata eluruumid uutes, kapitaalselt remonditud, rekonst

rueeritud või ehitusjärgus olevates elamutes, samuti eelmise üürniku 
lahkumise või surmaga vabanenud eluruumid. 

(5) Erastamisele ei kuulu: 
1) tööandjate eluruumid; 
2) üürilepingu alusel kasutatav eluruum, juhul kui selle elu

ruumi üürnik või vähemalt üks temaga koos elav täisealine pere
konnaliige või samas eluruumis elav üürniku täisealine endine 
perekonnalüge ei ole andnud selleks kirjalikku nõusolekut, kuni 
1994. aasta 1. detsembrini; 

3) eluruumid, mille üürniku vastu on esitatud hagi üürilepingu 
muutmiseks, lõpetamiseks või kehtetuks tunnistamiseks, kuni hagi 
lahendamiseni ettenähtud korras; 

4) õigusvastaselt võõrandatud eluruumid, mille tagastamiseks 
või kompenseerimiseks on esitatud avaldus ettenähtud korras, kuni 
tagastamise või kompenseerimise küsimuse lahendamiseni; 

5) mitme üürilepingu alusel kasutatavad eluruumid, juhul kui 
vähemalt üks eluruumi üürnikest ei ole andnud kirjalikku nõusole
kut, et eluruumi omanikuks saab üks üürnikest või nende perekonna
liikmetest. 

(6) Riikliku või kohaliku kaitse all olevaid, samuti ajaloolistes 
kaitsetsoonides asuvaid eluruume erastatakse üksnes tingimusel, et 
selle omandaja kohustub järgima kehtestatud kaitsereüimi. Nimeta
tud kohustuse täitmine tagatakse erastamisel sõlmitava lepinguga, 
milles nähakse ette sanktsioonid kaitserežiimi rikkumise korral. 

(7) Mitme korteriga elamute erastamine toimub käesoleva sea
duse §-s 15 sätestatud tingimustel, mis fikseeritakse erastamisel sõl
mitavas ostu-müügilepingus. 

(8) Linnade ja valdade omavalitsuste volikogud võivad kind
laks määrata erastamisele mittekuuluvad elamud või piirkonnad, 
milles asuvaid eluruume ei erastata seoses nende lammutamise, 
rekonstrueerimise, edasise kasutamisega üürimajadena või muudel 
mõjuvatel põhjustel. Nimetatud põhjused avalikustatakse volikogude 
poolt. 

(9) Erastatava eluruumi suunise kohta on keelatud kehtestada 
pnranguid. 

§ 4. Eluruumi erastamise õigustatud subjekt 
(1) Üürilepingu alusel kasutatava eluruumi võib osta selle elu

ruumi üürnik või üks alaliselt temaga koos elav täisealine perekonna
liige vastavalt üürniku ja temaga koos elavate täisealiste perekonna
liikmete ja samas eluruumis elavate üürniku täisealiste endiste pere
konnaliikmete omavahelisele notariaalselt tõestatud kirjalikule kok
kuleppele. Niisuguse kokkuleppe puudumisel eluruumi ostu-müügi-
lepingut ei sõlmita. 
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(2) Asustamata eluruumi võib osta iga vahemalt l8"®"tane 
Eesti Vabariigi territooriumil vähemalt viimased 5 aastat alaliselt 
elanud (alalist sissekirjutust või alalist elamisluba °™av) fj?" 
tes 1994. aasta 1. detsembrist ka Eesti Vabariigis registreeritud jurii 
diline isik. 

(3) Erastatava elamu võivad osana või tervikuna osta kaes-
oleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud isikud. Kuni 1994. aasta L det
sembrini võib elamu osana Või tervikuna erastada ainult kõigi ela
mus elavate üürnike ja nendega koos eiavate^taiseaüste perekomia-
liikmete ning linna või valla kohaliku omavalitsuse volikogu nõus
olekul, kui ostja ei ole vastavat elamu osa uurilepingu alusel kasu
tav isik. 

§ 5. Eluruumi ostmise eesõigus 
(1) Eluruumi ostmise eesõigus on: 
1) üürilepingu alusel kasutatava eluruumi puhul eluruumi 

üürnikul kuni 1994. aasta 1. detsembrini; 
2) rekonstrueerimisele või kapitaalremonti määratud eluruumi 

punul käesoleva seaduse § 4 1. lõikes nimetatud isikul tingimusel, et 
temale pole seoses eluruumi rekonstrueerimise või kapitaalremon
diga antud teist alalist eluruumi, kuni 1994. aasta 1. detsembrini; 

3) asustamata eluruumi puhul uues, kapitaalselt remonditud 
või rekonstrueeritud elamus (v. a. käesoleva paragrahvi 1. lõike 
punktis 2 nimetatud juhul), samuti eelmise üürniku lahkumisega 
vabanenud eluruumi puhul: esimese eelistusena — omandireformi 
õigustatud subjektile tagastatud eluruumi või tööandja eluruumi 
üürnikel tingimusel, et nad nimetatud eluruumi vabastavad; teise 
eelistusena — ostmisel rahvakapitali obligatsiooni, rahvakapitali obli
gatsiooni arvestuskaardile kantud tööaastate või õigusvastaselt võõ
randatud vara kompenseerimisel väljaantud väärtpaberitega arvel-
davatel füüsilistel isikutel, kui nendega tasutakse vähemalt 75% 
eluruumi hinnast. 

(2) Kõik käesoleva seaduse kohaselt erastamise objektiks olevad 
asustamata eluruumid ja nende erastamise õigustatud subjektid võtab 
arvele käesoleva paragrahvi l. lõike punktides 2 ja 3 sätestatud 
tingimuste alusel vastava linna või valla omavalitsuse täitevorgan 
volikogu poolt kehtestatud korras. 

(3) Andmeid erastamise objektiks olevate asustamata eluruu
mide kohta esitavad käesoleva seaduse §-s 6 loetletud erastamise 
kohustatud subjektid linna või valla omavalitsuse volikogu poolt 
kehtestatud korras omavalitsuse täitevorganile. 

6 6. Eluruumi erastamise kohustatud subjekt 
Käesoleva seaduse kohaselt on eluruumide erastamisel kohus

tatud subjektideks: 
1) riigile kuuluvate eluruumide puhul ettevõte, asutus või orga

nisatsioon, kelle valduses (bilansis) on erastatav eluruum. Nimeta
tud ettevõte, asutus või organisatsioon informeerib eluruumide eras
tamisest eluruumi asukohajärgse linna või valla omavalitsuse täitev
organit ja ministeeriumi, riiklikku ametit või muud keskorganit, 
kelle haldusalas ta on; 

2) munitsipaalomandusse kuuluvate eluruumide puhul juriidi
line isik, kelle valduses (bilansis) on erastatav eluruum. Nende elu
ruumide erastamine toimub vastava kohaliku omavalitsuse täitev
organi nõusolekul; 

3) ühisesse omandusse kuuluvate elamute puhul, mille üheks 
omanikuks on riik või kohalik omavalitsus, seda elamut haldav ette
võte, asutus või organisatsioon. Nende elamute või neis asuvate elu
ruumide erastamine toimub ministeeriumi, riikliku ameti või muu 
keskorgani, kelle halduses on riigi osa selles varas, või vastava koha
liku r.r„.dlitsuse täitevorgani ja teiste omanike nõusolekul; 
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4) põllumajandusreformi kohustatud subjekti omanduses oleva 
eluruumi puhul põllumajandusreformi kohustatud subjekt; 

5) taasriigistamise kohustatud subjekti omanduses olevate elu
ruumide puhul taasriigistamise kohustatud subjekt. 

§ 7. Erastatavate eluruumide hinna määramine 
(1) Erastatava eluruumi hind määratakse Vabariigi Valitsuse 

kehtestatud korras väärtuskoefitsientide abil, kus arvestatakse konk
reetse eluruumi üldpinna ruutmeetri väärtuse erinevust käesoleva 
seaduse § 10 1. lõikes nimetatud standardelamu korteri üldpinna 
ruutmeetri väärtusest, samuti eluruumi kulumise astet, heakorda ja 
asukohta. Eluruumi hinda alandatakse summa võrra, mille füüsiline 
isik on tasunud kohalikule omavalitsusele eluruumi asustamise 
õiguse omandamisel, kuid mitte rohkem kui eluruumi maksumuse 
ulatuses. 

(2) Erastatava eluruumi hinna määrab erastamise kohustatud 
subjekt Vabariigi Valitsuse kehtestatud metoodika järgi. Erastatava 
eluruumi hinna kinnitab linna või valla omavalitsuse täitevorgani 
moodustatud komisjon. 

(3) Linna või valla omavalitsuse volikogu võib alandada erasta
tava eluruumi hinda, juhul kui erastamise õigustatud subjektiks on: 

1) toitjakaotuspensioni saav isik, 
2) üksinda alaealisi lapsi kasvatav lapsevanem, juhul kui teine 

lapsevanem on surnud, 
3) endise NSV Liidu territooriumilt repatrieerunud Eesti kodanik 

või Eeslisse elama asunud eesti soost isik ning kui nimetatud isikule 
ja temaga koos elavatele perekonnaliikmetele väljaantud rahva
kapitali obligatsiooni arvestuskaardile kantud tööaastatest ei püsa 
Vabariigi Valitsuse kehtestatud sotsiaalselt põhjendatud normpinna 
eest tasumiseks, kuid mitte suuremas kui käesoleva seaduse § 10 
1. lõikes sätestatud kümne tööaasta arvestusliku väärtuse ulatuses. 

§ 8. Erastatava eluruumi eest tasumise viisid 
(1) Eluruumi erastamine toimub rahvakapitali obligatsioonide, 

õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimisel väljaantud väärt
paberite, raha, rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardile kantud 
tööaastate või tööosaku eest ühismajandi varas. Sama eluruumi eest 
võib ostja tasuda kas ühe või mitme erineva nimetatud vahendiga. 
Arvelduste korra erinevate vahendite kasutamisel kehtestab Vaba
riigi Valitsus. 

(2) Rahvakapitali obligatsioonide ja nende arvestuskaartide, 
õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimisel väljaantud väärt
paberite ning ühismajandi tööosakute kasutamise korra põllumajan
dusreformi ja taasriigistamise kohustatud subjektide omanduses ole
vate eluruumide erastamisel kehtestab Vabariigi Valitsus. 

(3) Üürilepingu alusel kasutatava eluruumi võib omandada 
järelmaksuga. Järelmaksu tingimused määrab riigile kuuluvate elu
ruumide puhul Vabariigi Valitsus, munitsipaalomandusse kuuluvate 
eluruumide puhul kohaliku omavalitsuse volikogu, taasriigistamise 
kohustatud subjekti omanduses olevate eluruumide puhul kohusta
tud subjekt ning põllumajandusreformi kohustatud subjekti oman
duses olevate eluruumide puhul kohaliku omavalitsuse volikogu 
põllumajandusreformi komisjoni ettepanekul. Järelmaksu tingimused 
fikseeritakse kirjalikult eluruumi ostu-müügilepingus. 

§ 9. Erastamine avaliku enampakkumise korras 
(1) Asustamata eluruumide erastamine toimub avaliku enam

pakkumise korras, juhul kui nende eluruumide ostmist ei taotle käes
oleva seaduse § 5 1. lõike punktis 3 nimetatud ostueesõigust omavad 
isikud. Kui asustamata eluruumi soovivad osta mitu võrdset ostuees
õigust omavat isikut, erastatakse nimetatud eluruum nende isikute 
vahelise enampakkumise teel. Juriidilised isikud võivad enampakku
mises osaleda alates 1994. aasta 1. detsembrist. 
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(2) Linna või valla omavalitsuse volikogu võib rakendada enam
pakkumises osalejate suhtes täiendavaid piiranguid. 

§ 10. Rahvakapitali obligatsioonide väljaandmine 
(1) Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluva territooriumi alalis

tele elanikele 1992. aasta 1. jaanuari seisuga (nende surma korral 
nende pärijatele) antakse välja rahvakapitali obligatsioonid tööta
mise aja (tööstaaž!) alusel. Töötamise aja kindlaksmääramiseks võe
takse kasutusele rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaart, mida kasu
tatakse korterite erastamisel võrdselt rahvakapitali obligatsiooniga. 
Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaarte antakse välja isikutele, 
kes enne 1995. aasta 1. detsembrit saavad 18-aastaseks. Oks tööaasta 
on ekvivalentne üheksakorruselise paneelelamu (tüüp 121-02-E) kor
teri üldpinna ühe ruutmeetriga. Ühe tööaasta arvestuslik väärtus on 
300 krooni. 

(2) Samuti antakse ' rahvakapitali obligatsioonid välja Eesti 
kodanikele, kes 1992. aasta 1. jaanuari seisuga elasid alatiselt Tartu 
rahulepinguga määratud Eesti Vabariigi aladel, mis asuvad väljaspool 
Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluvat territooriumi, vastavalt käes
olevas narasrahvis sätestatud tingimustele. 

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud töötamise aja 
kindlaksmääramisel arvestatakse isiku töötamist Eesti Vabariigi 
jurisdiktsioonile alluval territooriumil paiknenud ettevõtetes, asutus
tes ja organisatsioonides ning nende struktuuriüksustes ajavahemi
kus alates 1945. aasta 1. jaanuarist kuni 1992. aasta 1. jaanuarini. 

(4) Töötamise aja hulka arvatakse samuti: 
1) loomeliitude ja kutseühingute liikmete tegevusaeg alates 

loometegevuse algusest, kui see on toimunud käesoleva paragrahvi 
3. lõikes nimetatud tingimustel; 

2) töötamise aeg kirikus (koguduses), registreeritud usuorgani
satsioonides, kui see on toimunud käesoleva paragrahvi 3. lõikes 
nimetatud tingimustel; 

3) töötamise aeg talus enne kolhooside ja sovhooside moodus
tamist, samuti töötamise aeg pereettevõtte või talupere liikmena ja 
individuaaltöö tegevusloa alusel käesoleva paragrahvi 3. lõikes nime
tatud tingimustel, kui isik oli vähemalt 16 aastat vana; 

4) I grupi invaliidi, lapsinvaliidi, kuni 18-aastase lapseeast inva-
lüdi ja emale või isale väikelapse hooldamise aeg kuni lapse 3-aas-
taseks saamiseni käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud ajavahe
mikul ja territooriumil; 

5) laste kasvatamise eest emale või tema surma korral isale 
või last emata kasvatanud isale, samuti lapse hooldajale või eest
kostjale täiendavalt viis aastat iga lapse kohta, keda nad kasvatavad 
või on kasvatanud vähemalt kaheksa aasta vanuseni; 

6) õpiaeg kõrgkoolis, keskeriõppeasutuses ja kaadri ettevalmis
tamise, kvalifikatsiooni tõstmise ja ümberkvalifitseerimise aeg koo
lis ja kursustel, aspirantuuris, magistratuuris, doktorantuuris või klii
nilises ordinatuuris oleku aeg käesoleva paragrahvi 3. lõikes nime
tatud ajavahemikul, juhul kui sellele ajale vahetult eelneval perioo
dil isik elas alaliselt Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluval terri
tooriumil; 

7) õppeasutuse lõpetamise järel tööle suunatud isiku kohustuslik 
töötamise aeg vaijaspuoi cesu vaoanigi jurisdiktsioonile alluvat 
territooriumi, juhul kui tööle suunatu läks õppeasutusse õppima 
käesoleval ajal testi Vabariigi jurisdiktsiooni all oleva territooriumi 
alalise elanikuna, käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud ajavahe
mikul; 

8) käesoleval ajal Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluval ter-
ritooriumil asunud asutuse, ettevõtte või organisatsiooni lähetusel 
väljaspool nimetatud territooriumi töötamise aeg käesoleva parag
rahvi 3. lõikes nimetatud ajavahemikul: 
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9) Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluval territooriumil enne 
kohustuslikku sõjaväeteenistust alaliselt elanud isikute endise NSV 
Liidu relvajõududes, ehitusvägedes, piirivalvevägedes, raudteeväge-
des, sisevägedes ja NSV Liidu Riikliku Julgeolekukomitee vägedes 
kohustusliku teenimise või sellele alternatiivses tööteenistuses viibi
mise aeg; samuti Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval territoo
riumil sõjaväestatud tuletõrjeüksustes teenimise aeg, sõltumata sõja
väelisest auastmest, käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud aja
vahemikul; 

10) sõjavangis oleku aeg või õigusvastaselt represseeritud 
isiku vabadusekaotuse, asumisel või väljasaatmisel oleku või küü
ditamise aeg, sõltumata isiku vanusest, kolmekordselt; seoses õigus
vastase repressiooniga Eesti Vabariigi territooriumilt välja saadetud 
isiku sunnitud töötamise aeg puiast karistuse kandmist väljaspool 
Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all olevat, territooriumi; Eesti Vaba
riigi territooriumil võõrriikide okupatsiooni vastases relvastatud 
vabadusvõitluses osalenud või ennast õigusvastaste repressioonide 
eest varjanud isiku, vabadusvõitluses osalemise või enese varjamise 
aeg käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud ajavahemikul; 

11) isiku puhul, kellel on õigus saada soodustingimustel vana
duspensioni, riiklike elatusrahade seaduse (RT 1993, 15, 256) 
§-s 5 sätestatud vanaduspensioni saamiseks vajaliku pensioniõigus
liku staaži ja sama seaduse §-s 6 sätestatud soodustingimustel antava 
vanaduspensioni saamiseks vajaliku pensioniõigusliku staaži aastate 
vahe; 

12) kuni 24 aasta vanusele alaealisena (kuni 18-aastasena) vane
mateta kasvanud isikule täiendavalt 10 aastat või hooldusasutuses 
viibimise aeg, juhul kui see ületab 10 aastat; 

13) I jo II grupi invaliidi invaliidsuse aeg kuni pensioniõigus
lik'.! ea saabumiseni. 

(5) Isikute puhul, kellel on erilisi teeneid Eesti Vabariigi ees, 
võib Vabariigi Valitsus ministeeriumide esildise alusel eiariine 
ai vesse võtta tööalast tegevust, mis ei vasta käesoleva paragiahvi 
3. ja 4. Mikes sätestatud tingimustele. 

(6) Töötamise aja hulka loetakse töö käesoleval ajal Eesti Vyha 
riigi jurisdiktsioonile mittealluval Tartu rahulepinguga määratud 
Eesti Vabariigi territooriumil, samuti käesoleval ajal Eesti Vabariigi 
jurisdiktsioonile alluva territooriumiga vahetult piirnevata Venemaa 
ja Läti administratiivüksuste (endise NSV Liidu rajoonid*) territoo
riumil (vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud nimekirjale) 
ning käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud ajavahemikul. 

(7) Vähemalt 18-aastasele Eesti kodanikule, kes elab a'.olijelt 
Tartu rahulepinguga määratud Eesti Vabariigi territooriumil ning 
kelle käesoleva seadusega määratud töötamise aeg on lühem -kui 
10 aastat, loetakse rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardile kan
tav töötamise aeg võrdseks 10 aastaga. 

(8) Täiendavaid tööaastaid arvestatakse endise eluruumi omani
kule (tema surma korral tema pärijatele) juhul, kui temale kuulu
nud eluruum lammutati seoses elamu juurde kuulunud krundi ära
võtmisega riiklikeks või ühiskondlikeks vajadusteks ja talle ei maks
tud hüvitust lammutatud eluruumi eest, ei antud omandusse teist 
samaväärset ega paigaldatud teise kohta sama eluruumi. Täiendavate 
tööaastate arvestamisel võetaks ilust-ks lammutatud eluruumi suu
ras vastavalt selle üldpinna ruutmeetri väärtusele, mis määratakse 
käesoleva seaduse § 7 1. lö'ke» ettenjhtud korras. Täiendavate töö
aastate tõendamine toim ib sHle kehaliku omavalitsuse täitevorgani 
poolt, kelle otsusega nimetatud eluruum lammutati. 

(9) Isikul, k.'llele on arvestatud tööosak ühismajandi varas, 
on õigus rahvakapitali obligatsioonile ainult selles ulatuses, mille 
võrra rahvakapitali obligatsiooni rahaline väärtus on suurem nime
tatud tööosaku rahalisest väärtusest. 
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(10) Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaartide ja rahvakapi
tali obligatsioonide väljaandmine toimub Vabariigi Valitsuse poolt 
kehtestatud korras. 

(11) Isik, kellele antakse välja rahvakapitali obligatsiooni arves
tuskaart, kannab vastutust arvestuskaarte väljastavale ja täitvale 
ametiisikule esitatud andmete õigsuse eest. Teadvalt valeandmeid 
esitanud või arvestuskaardil olevaid andmeid võltsinud isiku arves
tuskaart tühistatakse ning selle alusel sooritatud tehingud tunnista
takse kehtetuks. 

(12) Arvestuskaarte väljastavad, täitvad ja registreerivad ameti
isikud kannavad vastutust seaduste alusel. 

§ 11. Rahvakapitali obligatsioonide Ja arvestuskaartide kasu
tamine 

(1) Rahvakapitali obligatsioone võib kinkida vanematele, abi
kaasale, alanevatele sugulastele, õdedele ja vendadele ning nende 
alanevatele sugulastele tingimusel, et nad on Eestis alaliselt elanud 
vähemalt viimased viis aastat. 

(2) Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardile kantud tööaas
taid võib üle kanda käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isikute 
arvestuskaardile. Vastava sissekande tööaastate üleandja ja vastu
võtja arvestuskaardile teeb üleandja elukohajärgse linna või valla 
omavalitsuse täitevorgani poolt nimetatud ametiisik. Arvestuskaar
dile kantud tööaastate üleandmisel alaealisele kantakse need tööaas-
tad tema vanema, hooldaja või eestkostja arvestuskaardile. Surnud 
isiku tööaastate üleandmine tema pärija rahvakapitali obligatsiooni 
arvestuskaardile toimub pärimisõiguse tunnistuse alusel notari poolt. 

(3) Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardile kantud tööaas
tatele ja rahvakapitali obligatsioonidele pärimistunnistuse väljaand
misel, samuti tööaastate üleandmisel ja rahvakapitali obligatsioonide 
kinkimisel ei võeta riigilõivu. 

(4) Eluruumi erastamisel võib kasutada kõigile perekonnaliik
metele väljaantud rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaarte ja neile 
kuuluvaid rahvakapitali obligatsioone Vabariigi Valitsuse poolt keh
testatud korras. 

(5) Rahvakapitali obligatsioone ja nende arvestuskaarte saab 
eluruumi erastamiseks kasutada kuni 1995. aasta 1. detsembrini. 

(6) Rahvakapitali obligatsioonide kasutamise muu riigi- või 
munitsipaalvara erastamisel ja tsiviilkäibes määrab seaduse alusel 
Vabariigi Valitsus. 

$ 12. Eluruumi erastamise vormistamine 
(1) Eluruumi erastamine vormistatakse ostja (õigustatud sub

jekti) ja müüja (kohustatud subjekti) vahel sõlmitava ostu-müügi-
lepinguga. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud leping peab olema 
notariaalselt tõestatud ting kuulub notariaalorgani esitusel regist
reerimisele eluruumi asukohajärgses linna või valla omavalitsuse 
täitevorganis kolme kuu jooksul pärast selle notariaalset tõestamist. 

(3) Eluruumi ostu- ja müügilepingu tõestamata jätmine toob 
kaasa tehingu kehtetuse tsiviilseaduses ettenähtud tagajärgedega. 

(4) Eluruumide erastamisel võetakse ostjalt ostu-müügilepingu 
sõlmimisel riigilõivu 1% eluruumi ostu-müügilepingus fikseeritud 
maksumusest. Erastatud eluruumi ei loeta õigustatud subjekti tuluks 
ja seda ei maksustata üksikisiku tulumaksuga. 

(5) Ostu- ja müügilepingus peab olema fikseeritud eluruumi 
müügihind ja -tingimused, sealhulgas ostja kohustused eluruumi eras
tamisel ting vastutus lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisel. 
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§ 13. Omandiõiguse tekkimine erastatavale eluruumile 
(1) Omandiõigus erastatavale eluruumile, sealhulgas järelmak

suga ostetud eluruumile, tekib ostu-müügilepingu notariaalse tõesta
mise momendist. 

(2) Enne ostu-müügilepingu tõestamist on notar kohustatud kont
rollima lepingus ettenähtud summa tasumist (sh. järelmaksu tingi
musi), tegema kande rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardile 
ostu- ja müügilepingu sõlmimisel kasutatud tööaastate kohta ning 
veenduma tehingu seaduslikkuses. 

(3) Eluruumi omandiõiguse ülemineku vormistamise korra keh
testab Vabariigi Valitsus. 

§ 14. Järelmaksuga omandatud eluruumi omaniku kohustused 
(1) Eluruumi omandamisel järelmaksuga on eluruumi omanik 

kohustatud õigeaegselt ja kehtestatud määrades tasuma järelmaksu. 
Sanktsioonid võlgnikule (viivis, leppetrahv jne.) nähakse järelmaksu 
korral ette ostu-müügilepingus. 

(2) Järelmaksukohustuse täitmata jätmise korral on eluruumi 
järelmaksuga müünud kohustatud subjektil õigus nõuda omanikult 
eluruumi tagastamist, omaniku keeldumise korral aga eluruumi sund
võõrandamist kohtu korras koos ostja poolt rahas tasutud eluruumi 
väärtuse osa väljamaksmisega Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 
korras, 

5 15. Erastatud eluruumide valdamise ja kasutamise korral
damine 

(1) Elamutes, kus pärast korterite erastamist on viis või enam 
omanikku, asutavad omanikud elamu ühiseks valdamiseks ja kasuta
miseks korteriühistu, kusjuures ühistu liikmeks on ka käesoleva 
seaduse §-s 6 nimetatud kohustatud subjektid erastamata korterite 
ja neile vastava muu elamu osaga. 

(2) Korteriühistu põhikiri kuulub registreerimisele linna või 
valla omavalitsuse täitevorganis. Korteriühistu omandab juriidilise 
isiku õigused selle registreerimise päevast arvates. 

(3) Käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud kohustatud subjekt on 
kohustatud elamu üle andma korteriühistule. Korteriühistu on kohus
tatud elamu registreerima üleandmise-vastuvõtmise akti alusel riik
likus registris. 

(4) Korteriühistu omandiõigus elamule tekib elamu registree
rimisest riiklikus registris. Registrisse kandmata jätmine toob kaasa 
tehingu kehtetuse tsiviilseaduses ettenähtud tagajärgedega. 

(5) Korteriühistu näidispõhikirja kehtestab Vabariigi Valitsus. 
(6) Elamutes, kus korteriühistut ei moodustata, sõlmivad korte

riomanikud käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud kohustatyd subjekti
dega elamu edasise haldamise lepingud. 

§ 16. Piirangud erastatud eluruumi kasutamisel 
Järelmaksuga omandatud eluruumi ei või omanik võõrandada 

enne järelmaksu tasumist, juhul kui ostja pole võtnud endale kohus
tust tasuda võlguolev summa järelmaksu tasumiseks ettenähtud täht
ajaks. 

§ 17. Üürniku ja tema perekonnaliikmete õiguste kaltse 
il) Enne erastamist eluruumi omandajaga koos elanud pere

konnaliige, kes ei saanud omandiõigust erastatud eluruumile, jätkab 
eluruumi kasutamist omaniku perekonnaliikmena. 
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(2) Erastatud eluruumi omaniku endised perekonnaliikmed 
kasutavad eluruumi vastavalt omavahelisele kokkuleppele eluruumi 
üürilepingu või tasuta kasutamise lepingu alusel, kokkuleppe puu
dumisel aga allüürniku õigustes vastavalt Eesti Vabariigi elamusea
dusele (RT 1992, 17, 254). 

§ 18. Maaeraldus erastatud eluruumi juurde 
(1) Pärast elamu erastamist ühele või mitmele omanikule, samuti 

elamu üleandmisel korteriühistule määratakse kindlaks elamualune 
ja elamu juurde kuuluv maa (elamukrunt). 

(2) Elamukiundi ostmine või lepingulisse kasutusse andmine 
toimub teiste õigusaktidega ettenähtud korras. 

§ 19. Erastamisest saadava tulu jaotamine 

(1) Riiklike ja munitsipaaleluruumide erastamisest laekunud 
raha kasutamine sätestatakse eraldi seadusega. 

(2) Põllumajandusreformi kohustatud subjektide eluruumide 
erastamisel laekunud raha kasutatakse põllumajandusreformi seadu
ses ettenähtud korras. 

(3) Taasriigistamise kohustatud subjektide omanduses olevate 
eluruumide erastamisest laekunud raha omandab taasriigistamise 
kohustatud subjekt. 

(4) Põllumajandusreformi ja taasriigistamise kohustatud subjekti 
omanduses oleva eluruumi erastamisel laekunud rahvakapitali obli
gatsioonid, arvestuskaardile kantud tööaastad ja õigusvastaselt võõ
randatud vara kompenseerimisel väljaantud väärtpaberid jäävad 
kohustatud subjektile. 

(5) Erastatud eluruumi eest saadud rahvakapitali obligatsioone 
ja teisi käesoleva seaduse § 8 1. lõikes nimetatud vahendeid ei loeta 
kohustatud subjekti tuluks. 

$ 20. Rahvakapitali obligatsioonide register 

(1) Rahvakapitali obligatsioonide registri asutab ja registreeri
tavate andmete koosseisu kinnitab Riigivaraamet. 

(2) Rahvakapitali obligatsioonide registri pidajaks on Riigiarvu
tuskeskus. 

§ 21. Ehitusjärgus olevate eluruumide erastamine 
(1) Käesoleva seaduse kohaselt erastatakse samuti ehitusjärgus 

olevaid elamuid ja kortereid, mille tehnilise valmiduse aste on üle 
50%. 

(2) Ehitusjärgus olevaid eluruume käsitletakse erastamisel asus
tamata eluruumidena. 

(3) Ehitusjärgus oleva eluruumi hind määratakse Vabariigi 
Valitsuse kehtestatud korras väärtuskoefitsientide abil, kus.arvesta-
*aJcse ehitusjärgus oleva eluruumi üldpinna ruutmeetri projektijärgse 
väärtuse erinevust käesoleva seaduse § 10 1. lõikes nimetatud stan-
dardelamu korteri üldpinna väärtusest, samuti eluruumi valmiduse 
astet ja asukohta. 

$ 22. Lõppsätted 

(1) Pärast käesoleva seaduse jõustumist võib Vabariigi Valitsus 
kehtestatud korras lõplikult vormistada elamute ostu-müügitehingud, 
kus üks pooltest on täielikult või osaliselt tehingu täitnud ning tnfa 
peatati Eesti Vabariigi ülemnõukogu Presiidiumi 1990. aasta 17. juuli 
otsusega «Privatiseerimisprotsessi korraldamise esmajärgulistest abi
nõudest» (RT 1990, 3, 40). 
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(2) Käesoleva seaduse jõustumise päevast tunnistatakse kehte
tuks Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide erastamise 
seadus (RT 1992, 17, 247) ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 
4. mai otsus «Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide 
erastamise seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 17, 255). 

Kinnitatud 
Vabariigi Valitsuse 

1. juuli 1993. a. määrusega nr. 198 

ENDISTE KORTERIUHINGUTE LIIKMETE KORTERITE 
TAGASTAMISE JA KOMPENSEERIMISE SEADUS 

Vastu võetud 2. juunil 1993. 

§ 1. (1) Käesolev seadus reguleerib endistelt korteriühingutelt 
õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist ja kompenseerimist 
endiste korteriühingute liikmetele või nende pärijatele. 

(2) Korteriühinguteks loetakse käesolevas seaduses kõiki ühen
dusi, kes juriidiliste isikutena oma liikmete vahendeid kaasates ehi
tasid või omandasid elamuid oma liikmetele eluruumi muretsemi
seks ning kelle põhikiri oli pädevas riigiorganis legistreeritud. 

§ 2. (1) Kui korteriühing oli andnud oma liikme omandusse 
korteriühingu poolt ehitatud või omandatud elamu ning see elamu 
võõrandati korteriühingu varana õigusvastaselt, tagastatakse võõ
randatud elamu või kompenseeritakse selle maksumus endise kor
teriühingu liikmele või tema pärijatele. 

(2) Kui endise korteriühingu liikme omandusse koos käesoleva 
paragrahvi 1. lõikes näidatud elamuga oli antud ka elamut teenin
dav maa, tagastatakse see või kompenseeritakse selle maksumus 
omandireformi aluste seaduses (RT"1991, 21, 257 ja 45, 565; 1992, 
19, 275 ja 33, 420; 1993, 15, 253 ja 254) ja Eesti Vabariigi maa
reformi seaduses (RT 1991, 34, 426; 1992, 10, 145 ja I 1993, 20, 354) 
sätestatud korras. 

§ 3. (1) Kui korteriühingult õigusvastaselt võõrandatud elamus 
asuv korter oli korteriühingu liikme omanduses või osamaksu alu
sel tema kasutuses, loetakse korter omandireformi objektiks ning 
antakse endise korteriühingu liikme või tema pärijate omandusse 
või kompenseeritakse neile selle maksumus. 

(2) Kui endise korteriühingu omanduses oli elamu juurde kuu
luv maa ja abihooned, kompenseeritakse nende maksumus korteri
ühingu liikmetele või nende pärijatele proportsionaalselt liikme 
osamaksu osatähtsusega endise korteriühingu kapitalis. 

§ 4. (1) Kui endise korteriühingu liige on surnud, antakse 
käesoleva seaduse § 3 1. lõikes nimetatud juhtudel korter selle 
pärija omandusse, kes elab selles korteris ja taotleb omandiõigust 
korterile. 

(2) Kui korteris elab mitu pärijat, kes taotlevad omandiõigust 
korterile, peavad nad kokku leppima, kelle omandusse korter 
antakse. 

(3) Kui korteri omandusse taotlevaid pärijaid on mitu ja mitte 
keegi neist ei ela selles korteris, peavad nad kokku leppiiria, kelle 
omandusse korter antakse. Kui pärijad kokkulepet ei saavuta, kor
terit ühegi pärija omandusse ei anta ning neil on õigus saada kom
pensatsiooni. 

(4) Pärija, kes saab korteri enda omandusse, tasub teistele päri
jatele kompensatsiooni vastavalt nende osale. Kompensatsiooni 
maksmise tähtaegades peavad pärijad kokku leppima. 
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§5. (1) Käesoleva seaduse objektiks oleva vara tagastamine 
ja kompenseerimine toimub Eesti Vabariigi omandireformi aluste 
seaduses sätestatud tingimustel ja korras, kusjuures pärijateks loe
takse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse §-s 8 nimetatud 
isikud. 

(2) Käesoleva seaduse alusel korteri enda omandusse saanud 
isiku ja selles korteris elavate teiste isikute vahelised suhted regu
leeritakse Eesti Vabariigi elamuseaduse (RT 1992, 17, 254) sätetega. 

§ 6. Käesolevast seadusest tulenevad endiste korteriühingute 
liikmete või nende pärijate taotlused vaadatakse läbi nende poolt 
maa- või linnavalitsustele juba esitatud avalduste alusel, kusjuures 
taotlejatel on õigus neisce teha käesolevast seadusest tulenevaid 
täiendusi ja täpsustusi. 

§ 7. Tunnistatakse kehtetuks: 
1) Eesti Vabariigi seadus «Endiste koiteriühingute liikmete 

õigustest õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisel ja kompen
seerimisel» (RT 1992, 33, 421); 

2) Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 9 osalise 
muutmise seadus (RT 1993, 15, 254). 

§ 8. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päe
vast. 

Eluruumide erastamise korraldamine 
Vabariigi Valitsuse miintt 1. juulist 1991 a. Nr. 196 

Lähtudes eluruumide erastamise seadusest (RT 1993, 23, 411) Vabariigi 
Valitsus määrab: 

1. Kinnitada juurdelisatud: 
1) «Eluruumide erastamise kord»; 
2) «Elamute erastamise väärtushinnangu koefitsientide määramise 

juhend»; 
3) «Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 17. juuli 1990. a. otsusega 

«Privatiseerimisprotsessi korraldamise esmajärgulistest abinõudest» (RT 
1990, 3, 40) peatatud elamute ostu-müügkehingute lõpliku vormistamise 
kord»; 

4) «Eluruumide järelmaksuga ostmise kord». 
2. Teha kohaliku omavalitsuse volikogudele ja täitevorganitele ettepanek: 

1) viia hiljemalt 1. augustiks 1993. a. oma eluruumide erastamist 
käsitlevad otsused ja normdokumendid kooskõlla eluruumide erastamise 
seadu&e ja käesoleva määrusega kinnitatud juhendmaterjalidega; 

2) informeerida oma haldusterritooriumil erastamise kohustatud subjekte 
ja elanikke muudatustest eluruumide erastamise tingimustes ja korras; 

3) lahendada eluruumide erastamisel tekkivad ning seaduse ia käesoleva 
määrusega reguleerimata küsimused oma haldusterritooriumil 
3. Lugeda eluruumide sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumide 

erastamisel 18 nr eluruumide üldpinda perekonna iga Kibu* ja lisaks 15 m 
perekonna kohta. 

_ 4. Ministeeriumidel ja riiklikel ametitel ning kõigil erastamise kohustatud 
subjektide kõrgemalseisvatel organitel kontrollida ja suunata nende halduses 
olevate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide tegevust eluruumide erastamisel 
ja vajaduse korral osutada neile abi. 

5. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 5. augusti 1992. a. määrus 
nr. 225 «Eluruumide erastamise korraldamise kohta» (RT 1992,32,416), välja 
arvatud määruse punkti 1 alapunkt 3 korteriühistu näidispõhikirja kinnitamise 
kohta. 



Eluruumide erastamise kord 
L Üldsätted 
1. Käesolev kord kehtib riigi, kohaliku omavalitsuse, põllumajandusreformi 

seaduse (RT 1992, 10, 143) §-s 3 sätestatud põllumajandusreformi kohustatud 
subjekti või seaduse «Kooperatiivsete, riiklik-kooperatiivsete ja ühiskondlike 
organisatsioonide vara taasriigistamise ja erastamise kohta» (RT 1992, 24,337) 
§-s 2 sätestatud taasriigistamise kohustatud subjekti omanduses olevate, üüri
lepingu alusel kasutatavate ja asustamata, sh. ehitusjärgus olevate elamute ja 
korterite (edaspidi — eluruum) erastamisel üksikisikutele ja alates 1. detsemb
rist 1994. a. ka Eesti Vabariigis registreeritud juriidilistele isikutele. 

Z Üürilepingu alusel kasutatavaid eluruume erastatakse kuni 1. detsembrini 
1994. a. eelkõige selle eluruumi üürnikule või ühele alaliselt temaga koos elavale 
täisealisele perekonnaliikmele vastavalt üürniku ja temaga koos elavate 
täisealiste perekonnaliikmete ning samas eluruumis elavate üürniku täisealiste 
endiste perekonnaliikmete omavahelisele, käesoleva korra lisas 2 ettenähtud 
vormi kohasele, notariaalselt tõestatud kokkuleppele. Mitme üürilepingu alusel 
kasutatavaid eluruume erastatakse eluruumi kõigi üürnike kirjalikul nõusolekul 
(käesoleva korra lisas 3 ettenähtud vormi kohane kokkulepe) sellega, et 
eluruumi omanikuks saab üks üürnikest või tema perekonnaliikmetest. 

3. Rekonstrueerimisele või kapitaalremonti määratud eluruume erastatakse 
käesoleva korra punkti 2 alusel, kui selle eluruumi üürnikule ei ole seoses 
eluruumi rekonstrueerimise või kapitaalremondiga antud teist alalist eluruumi. 

4. Asustamata eluruumideks loetakse eluruume uutes, kapitaalselt remondi
tud või rekonstrueeritud elamutes, mille osas ei ole sõlmitud üürilepinguid, 
samuti eluruume, mis on vabanenud seoses eelmise üürnikuga sõlmitud 
üürilepingu lõppemisega, ja ehitusjärgus olevaid eluruume. 

Ehitusjärgus olevateks eluruumideks loetakse elamuid ja kortereid, mille 
tehnilise valmiduse aste on üle 50 protsendi vastavalt «Elamute erastamise 
väärtushinnangu koefitsientide määramise juhendile». 

5. Asustamata eluruumide erastamine toimub vastavalt eluruumide 
erastamise seadusele ja käesolevale korrale. Asustamata eluruumi võib osta iga 
vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi territooriumil vähemalt viimased 5 aastat 
alaWlt elanud (alalist sissekirjutust või alalist elamisluba omav) isik. Erastamise 
objektiks olevad asustamata eluruumid ja nende erastamise õigustatud subjektid 
määratakse kindlaks vastavalt eluruumide erastamise seaduse §-s 5 sätestatud 
korrale. 

6. Kohalik omavalitsus võrdleb elutingimusi (keskkonna seisund, infrastruk
tuur) I«""« (asula) eri piirkondades ning määrab vajaduse korral igale 
piirkonnale seal asuvate elamute erastamiseks võrdlus- ehk tsoonikoefitsiendi 
(0,5 kuni 1,5 etalontsooni (1,0) suhtes). Samas piirkonnas asuvate elamute 
erastamisel rakendatakse nende hindamisel sama tsoonikoefitsienti. 

7. Elamuid või kortereid erastatakse koos nendele vastava muu osaga 
elamust ning vajaduse korral koos majapidamis-abihoonetega. Elamus korterile 
vastava muu osa suuruse kindlaksmääramisel lähtutakse selle korteri üldpinna 
osast kogu hoone korterite üldpinnas. Korteri üldpinna hulka loetakse kõigi 
korteris olevate ruumide põrandapinna summa ning sisseehitatud seinakappide, 
lodžade, rõdude, verandade, terrasside ja külmade panipaikade põrandapind. 
Seejuures tuleb arvestada järgmisi vähenduskoefitsiente: lodžad, külmad 
verandad ja külmad panipaigad - 0,5 ning rõdud ja terrassid - ОД 

Elamus ja selle juurde kuuluval krundil eluruumidena mittekasutatavad 
ruumid erastatakse teiste õigusaktidega ettenähtud korras. 

8. Erastatav elamu peab olema registreeritud kohalikus tehnilise inventari
seerimise büroos (hooneregistris). Seni registreerimata elamu kohta esitab 
eluruumide erastamise kohustatud subjekt tehnilise inventariseerimise büroole 
(hooneregistrile) elamu omandiõiguse dokumendid ja vajalikud tehnilised 
andmed või tellimuse inventariseerimiseks. Elamu täielik inventariseerimine 
kooskõlastatakse eluruumide ostjatega. 

9. Flamiis, kus pärast korterite erastamist on viis või enam omanikku, 
asutavad omanikud elamu ühiseks valdamiseks ja kasutamiseks korteriühistu, 
kusjuures korteriühistu liikmeks on ka eluruumide erastamise kohustatud 
subjektid erastamata korterite ja neile vastava muu elamuosaga. 
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10. Pärast elamu.erastamist ühele või mitmele omanikule, samuti üle
andmist korteriühistule тайгягаЬи» kindlaks elamualimc ja elamu juurde kuuluv 
maa (elamukrunt). Elamukrundi ostmine või lepingulisse kasutusse andmine 
toimub teiste õigusaktidega ettenähtud korras. 

11. Kohustatud subjekt jääb elamu edasiseks haldajaks kuni korteriühistu 
põhikirja registreerimiseni. 

Eluruumi omanik tasub elamu hai elamiskulude eest kuni korteriühistu 
moodustamiseni vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud teenustasuta-
riffidclc ning pärast korteriühistu moodustamist vastavalt korteriühistu poolt 
kehtestatud haldamiskuludele. Tarbitud kommunaalteenuste eest 'asutakse 
vastavalt kehtestatud tariifidele. 

Elamutes, kus korteriühistut ei asutata (4 või vähem omanikku), sõlmivad 
korteriomanikud elamu haldamiseks ühise tegutsemise lepingu. 

11. Erastatava eluruumi hindamine 
12. Isikud, kes soovivad eluruumi osta, esitavad eluiuumi erastamise 

kohustatud subjektile kahes eksemplaris täidetud, käesoleva korra lisas 1 
ettenähtud vormi kohase avalduse, nullest üks eksemplar jääb pärast andmete 
kontrollimist eluruumi erastamise õigustatud subjektile. Peale seik tuleb 
õigustatud subjektil kohustatud subjektile ette näidata käesoleva копа lisas 2 
ettenähtud vormi kohane, veel notariaalselt tõestamata kokkulepe, mis jääb 
õigustatud subjektile. 

Lisaks nimetatud dokumentidele peab mitme üürilepingu alusel kasutatama 
eluruumi erastamise õigustatud subjekt esitama käesoleva kerra lisas ? 
ettenähtud vormi kohase üürnikevahelise kokkuleppe, mis on kinnitatud 
erastatava eluruumi asukoha järgses kohalikus omavalitsuses. 

13. Kohustatud subjekt määrab pärast eluruumide erastamise seaduse §-s 6 
ettenähtud kohustuste täitmist hindaja, kes arvutab elamu ja vajaduse korral 
eluruumi juurde kuuluvate m^apidamis-abihoonete väärtushinnangu koefitsiendi 
«Elamute erastamise väärtushinnangu koefitsientide määramise juhendi» 
kohaselt või vajaliku kvalifikatsiooniga tõotajate puudumisel esitab tellimuse 
tehnilise inventariseerimise büroole või kohaliku omavalitsuse poolt määratud 
hindajale. 

14. Hindaja määrab elamu ja vajaduse korral majapidarnis-abihoonete 
väärtushinnangu koefitsiendid, arvestades kohaliku omavalitsuse pooli määratud 
tsoonikoefitsienti, koostab käesoleva korra lisades 4 ja 5 ettenähtud vormi 
kohase «Elamu väärtushinnangu koefitsiendi määramise akti* ja •"Eluruumi 
juurde kuuluva majapidamis-abihoone arvestusliku üldpinna määramise ja 
hindamise akti», millele kirjutavad alla hindaja ja elamu valdaja. 

Juhul kui on tegemist ehitusjärgus oleva elamuga, tuleb üldine väärtushin
nangu koefitsient läbi korrutada elamu tehnilist valmidust iseloomustava 
koefitsiendina, mille määrab hindaja «Elamute erastamise väärtushinnangu 
koefitsientide määramise juhendi* alusel ning fikseerib selle «Elamu väärtus
hinnangu koefitsiendi määramise akti* punktis 3. 

15. Arvestades elamu väärtushinnangu koefitsienti, koostatakse käesoleva 
korra lisas 6 ettenähtud vormi kohane «Eluruumi ЬтгЬткл akt*. Nimetatud akt 
ja vajaduse korral koostatav «Eluruumi juurde kuuluva majapidamis-abihoone 
arvestusliku üldpinna määramise ja hindamise akt* vormistatakse kahes 
eksemplaris, millest üks jääb erastamise kohustatud subjektile, teine väljasta
takse eluruumi erastamiseks avalduse esitanud isikule. 

16. Eluruumi erastamise kohustatud subjekt esitab «Eluruumi hindamise 
akti» ja vajaduse korral «Eluruumi juurde kuuluva majapidamis-abihoone 
arvestusliku üldpinna määramise ja hindamise akti» kinnitamiseks linna või valla 
omavalitsuse täitevorgani poolt moodustatud komisjonile. 

III. Eluruumi erastamise ja omandiõiguse ülemineku vormistamine 
17. Eluruumi ostja otsustab vastavalt «Eluruumi hindamise aktis» esitatud 

eluruum) hinnale ja majapidamis-abihoone olemasolu korral ka «Eluruumi 
juurde kuuluva majapidamis-abihoone arvestusliku üldpinna määramise ja 
hindamise aktis» esitatud hoone hinnale ning eluruumide erastamise seaduse 
$-s 8 sätestatud erastatava eluruumi eest tasumise viisidele, kuidas ta erastatava 
eluruumi eest tasub. 

, ls- Eluruumi erastamine vormistatakse ostja (õigustatud subjekt) ja müüja 
(kohustatud subjekt) vahel sõlmitava, käesoleva korra lisas 7 esitatud ostu-
muugilepinguga. 
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19. Ostu-müugilepingu vormistamise korral tuleb ostjal tasuda lepingus 
eluruumi erastamiseks ettenähtud summa rahvakapitali obligatsioonide, 
õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimisel väljaantud väärtpaberite, 
raha, rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardile kantud tööaastate või 
tõoosakuga ühismajandi varas. Sama eluruumi eest võib os^a tasuda fib* või 
mitme erineva nimetatud vahendiga. Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardile 
kantud tööaastate arvestusliku rahalise väärtuse kasutamisel eluruumi erasta
misel tehakse vastav kanne arvestuskaardi pöördel olevasse käibetabelisse. 

20. Üürilepingu alusel kasutatavat eluruumi võib omandada ka järel
maksuga. Eluruumi ostmisel järelmaksuga fikseeritakse see ostu-müügilepingus. 
Järelmaksu tingimused määratakse kindlaks eluruumide erastamise seaduse § 8 
lõikes 3 ettenähtud korras. 

21. Enne ostu-müügilepingu tõestamist on notar kohustatud kontrollima 
lepingus ettenähtud summa tasumist (sh. järelmaksu tingimusi), tegema kande 
rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardile ostu-müügilepingu sõlmimisel 
kasutatud tööaastate kohta ning veenduma tehingu seaduslikkuses. 

Kohustatud subjekt kannab vastutust tema poolt notarile ostu-müügilepingu 
seaduslikkuse tagamiseks oluliste tõendite ja dokumentide esitamise eest. 

22. Eluruumide erastamise kohustatud subjekt esitab notarile tõendi 
omandiõiguse registreerimise kohta tehnilise inventariseerimise büroos 
(hooneregistris). Enne 1. jaanuari 1945. a. ehitatud elamute erastamisel tuleb 
kohustatud subjektil esitada notarile kohaliku omavalitsuse poolt väljaantud 
tõend selle kohta, et ei ole tegemist õigusvastaselt võõrandatud eluruumiga, 
mille tagastamiseks või kompenseerimiseks on esitatud avaldus ettenähtud 
korras, «Eluruumi hindamise akt* ja «Eluruumi juurde kuuluva majapidamis-
abihoone arvestusliku üldpinna määramise ja hindamise akt», mille on 
kinnitanud kohaliku omavalitsuse komisjon. Põllumajandusreformi seaduse 
kohustatud subjekti omanduses oleva eluruumi erastamisel nõuab notar 
põllumajandusreformi komisjoni luba. Asustamata eluruumi erastamisel 
enampakkumise korras peab kohustatud subjekt esitama notarile dokumendi 
milles on fikseeritud enampakkumise tulemused. Ostu-müügilepingu tõestami
seks tuleb eluruumi ostjal notarile esitada üürniku, temaga koos elavate 
täisealiste perekonnaliikmete ja samas eluruumis elavate üürniku täisealiste 
endiste perekonnaliikmete omavaheline kirjalik, notariaalselt tõestatud 
kokkulepe ning kohustatud subjekti poolt kontrollitud avaldus eluruumi 
erastamiseks, samuti dokumendid ostu-müügilepingus ettenähtud summa 
tasumise ja eluruumi hinna alandamise kohta, kui see on toimunud, ja tõend 
riigilõivu tasumise kohta ostu-müügilepingu punktis 2 nimetatud summalt. 

Vajaduse korral võib notar nõuda lepinguosalistelt täiendavalt tõendeid 
eluruumide erastamise seaduses sätestatud nõuete täitmiseks. 

23. Omandiõigus erastatav ale eluruumile, sealhulgas järelmaksuga ostetud 
eluruumile tekib ostjal ostu-müügilepingu notariaalse tõestamise hetkest. 

24. Ostu-müügileping kuulub notariaalorgani esitusel registreerimisele 
eluruumi asukoha järgses "kohaliku omavalitsuse täitevorganis kolme kuu jooksul 
pärast selle notariaalset tõestamist. 

25. Eluruumi ostja on kohustatud ühe kuu jooksul pärast eluruumi ostu-
müügilepingu notariaalset tõestamist registreerima tema poolt omandatud 
eluruumi omandiõiguse asukohajärgses tehnilise inventariseerimise büroos 
(hooneregistris). 
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Kinnitatud 
Vabariigi Valitsuse 

1. juuli 1993. a. määrusega nr. 198 
Eluruumide järelmaksuga ostmise kord 

I. Järelmaksuga võib omandada üürilepingu alusel kasutatavaid eluruume. 
2 Riigile kuuluvate eluruumide ostmine järelmaksuga fikseeritakse ostja 

(õigustatud subjekt) ja müüja (kohustatud subjekt) vahel sõlmitavas ostu-
müügilepingus ning järelmaksu kohustuses, millest tuleneb nõudeõigus õigus-
tatudsubjekti vastu. 

3. Järelmaksu kbhustus koostatakse käesoleva korra lisas ettenähtud vormi 
kohase eraldi dokumendina koos ostu-müügilepinguga kahes ühesuguses 
eksemplaris, millest üks jääb õigustatud subjekti, teine kohustatud subjekti kätte. 

4. Järelmaksu kohustuste üle arvepidamise korraldamiseks määrab 
Rahandusministeerium registripidaja. Registripidaja avab ostja (õigustatud 
subjekt) arvestuskaardi, millele hakatakse kandma andmeid järelmaksu 
tasumise kohta järelmaksu kohustuses ettenähtud tähtaegade lõikes. Registri
pidajal on pangakonto, kuhu laekuvad järelmaksuga tasutavad summad. 

5. Ostja (õigustatud subjekt) kannab järelmaksuga tasutava summa 
registripidaja arveldusarvele maksekorraldusega, kus peavad olema märgitud 
ostja ees- ja perekonnanimi, ostetud eluruumi aadress ning järelmaksu 
kohustuse number, mille annab registripidaja. 

6. Eluruumi ostmisel järelmaksuga tasuvad 30-aastased ja vanemad isikud 
järelmaksu 10 aasta ja aila 30-aastased isikud 20 aasta jooksul ostupäevast 
arvates. 

7. Järelmaksu tasutakse 4 korda aastas võrdsetes osades iga jooksva kvartali 
viimaseks kuupäevaks. Kohustuses peab olema kirjas kvartalis tasumisele kuuluv 
summa. 

8. Eluruumi ostmisel järelmaksuga rakendatakse laenuintressi, mille iga
aastase suuruse määrab Rahandusministeerium. 

9. Järelmaksu mittetähtaegsel tasumisel rakendatakse sanktsioone, mis on 
kirjas järelmaksu kohustuses. Viivist maksab õigustatud subjekt vastavalt 
Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud viivise aastaintressile viivisesummalt, 
jätkates samas intresside maksmist tagastamata põhisummalt. 

10.1993. aasta järelmaksu kohustuse intress on 17 protsenti ja viivise 
aastaintress on 34 protsenti 

II. Järelmaksu õigeaegseks ja kehtestatud määrades tasumise tagamiseks 
on õigustatud subjekt kohustatud tegema hüpoteegi ostetud eluruumi kohta. 
Hüpoteek kuulub järelmaksu kohustuse juurde. 

12. Järelmaksu kohustuse täitmata jätmise korral on eluruumi järelmaksuga 
müünud kohustatud subjektil õigus nõuda omanikult eluruumi tagastamist, 
omaniku keeldumise korral aga eluruumi sundvõõrandamist kohtu korras koos 
ostja poolt sularahas tasutud eluruumi väärtuse osa väljamaksmisega Vabariigi 
Valitsuse poolt kehtestatud korras vastavalt eluruumide erastamise «»аНч«- § 14 
lõikele 2. 

13. Järelmaksu kohustusega võtab õigustatud subjekt endale kohustuse 
tasuda ostetud eluruumi ja selle juurde kuuluva mõttelise osa elamust ning 
ostetud eluruumi juurde kuuluvate majapidamis-abihoonete eest järelmaksuga. 

14. Igal järelmaksu kohustusel peab olema järjekorranumber ja kuupäev. 
Järelmaksu kohustus sõlmitakse kirjalikult ja »inna kantakse ostja ees- ja 
perekonnanimi ning ostetud eluruumi täielik aadress, ühtlasi miirgitalr«» selles, 
millise kohaliku omavalitsuse territooriumil ostetud eluruum asuk Järelmaksu 
kohustuses peab olema märgitud ostu-müügilepingu alusel järelmaksu 
kohustusega tasumisele kuuluv summa. 

15. Järelmaksu tingimustena peab kohustuses nlwn« kirjas: 
— järelmaksu tasumise aeg aastates; 
— järelmaksu tasumise esimene tähtaeg (millal peab olema tasutud 

esimene osa võlasummast ja intressidest); 
. ~ järelmaksu tasumise viimane tähtaeg (millal peab olema tasutud koeu 
järelmaks). 

.. 16. Järelmaksu kohustusele kiljutavad alla õigustatud subjekt ja Vnbi.«tat«H 
subjekti esindaja. 
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17. Kohalikel omavalitsustel on soovitav lähtuda munitsipaalomandusse 
kuuluvate eluruumide järelmaksuga ostmise korra lr*bii»cfamwi käesoleva korra 
sätetest. 

Lisa 
«Eluruumide järelmaksuga ostmise korra» juurde 

(kuupäev) 
JÄRELMAKSU KOHUSTUS nr 

Mina, , 
(ees- ja perekonnanimi) 

olen ostnud järelmaksuga eluruumi ja selle juurde kuuluvad majapidamis-
abihooned, mis asuvad 

(aadress) 

(kohaliku omavalitsuse nimi) 
territooriumil. 

Ostu-müügilepingu alusel kohustun tasuma järelmaksu 

(summa sõnade ja numbritega) 
krooni ja järelmaksu jääksummale lisanduva iga-aastase intressi järgmistel 
tingimustel; 

Järelmaksu tasumise aeg on aastat ja see toimub 
(sõnadega) 

kvartalite kaupa. 
Järelmaksu tasumise esimene tähtaeg on: 
Järelmaksu tasumise viimane tähtaeg on: 

seega kokku kvartalit, kusjuures igas kvartalis tuleb 
tasuda krooni pluss intress, mis arvutatakse tagas
tamata võlasummalt. 

Järelmaksu tasumisega viivitamise korral kohustun maksma nõudeõigust 
omavale isikule viivist vastavalt Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud viivise 
aastaintressile, jätkates samas vastavalt tagasimaksu graafikule intresside 
maksmist tagastamata põhisummalt 

Järelmaksu summa õigeaegseks ja kehtestatud määrades tasumise taga
miseks on pandiks eelnimetatud, minule kuuluv kinnisasi, mille kohta kohustun 
tegema hüpoteegi, mis kuulub käesoleva järelmaksu kohustuse juurde. 

Nõudeõigust omav isik teatab ostiale (õigustatud subjekt) enne järelmaksu 
tasumise esimese tähtaja saabumist tähitud kirjaga järelmaksu tasumise koha ja 
arve numbri. Nimetatud andmete muutumisest teatab to samuti eelnimetatud 
viisil 

JÄRELMAKSU KOHUSTUSE TÄITMISE TÄHTAJAD 
Järelmaksu kohustuse algsumma 

(kuupäev) 
Tasumisaeg on kvartalit kvartalis % 

Tasumise Tasutav % Protsendi Summa Jääk- Tasumise 
tähtaeg maksu summa tasuda summa kuupäev 

(õigustatud subjekti allkiri) (kohustatud subjekti allkiri) 



HÜVITUSFONDI SEADUS 

Vastu võetud 2. juunil 1993. 

§ 1. Seaduse ülesanne 
Käesolev seadus määrab kindlaks Hüvitusfondi (edaspidi fond) 

tegevuse eesmärgi ja põhitingimused ning asutamise korra. 

§ 2. Fondi õiguslik staatus 
(1) Fond on Vabariigi Valitsuse poolt asutatud riigi omanduses 

olev kasumit taotlev majandusorganisatsioon krediidiasutuse õigus
tes, kes tegutseb rahandusministri valitsemisalas. 

(2) Fond tegutseb käesoleva seaduse ja Vabariigi Valitsuse 
poolt kinnitatud põhikirja alusel. 

§ 3. Fondi tegevuse eesmärk 
(1) Fondi tegevuse eesmärgiks on rahvakapitali obligatsioonide 

ja õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimise väärtpaberite 
(edaspidi erastamisväärtpaberid) omamisest tulenevate rahaliste 
nõuete rahuldamine. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud eesmärgil fond: 
1) emiteerib, müüb ja ostab tagasi fondi obligatsioone; 
2) maksab fondi obligatsioonide omanikele intresse fondi poolt 

teenitud kasumi arvel. 
§ 4. Fondi majandustegevuse alused 
(1) Seadusele vastavalt laekub fondi osa riigi- ja munitsipaal

vara erastamisest saadavast rahast, mis moodustab fondi põhikapi
tali. 

(2) Fond kasutab oma põhikapitali ettevõtluse krediteerimiseks 
kommertspankade või teiste krediidiasutuste kaudu ning aktsiate või 
osatähtede ostmiseks. 

(3) Fond hoiab oma rahalisi vahendeid pangas, mille aktsia
kapitali kontrollpakk kuulub riigile. 

§ 5. Hüvitusfondi juhtimine, vastutus ja tegevuse kontroll 
(1) Fondi kõrgemaks juhtimisorganiks on Riigikogu poolt kol

meks aastaks nimetatud seitsmeliikmeline fondi nõukogu, kuhu kuu
lub vähemalt üks Eesti Panga esindaja, kelle- nimetab Eesti Panga 
president, ja üks Rahandusministeeriumi esindaja, kelle nimetab 
rahandusminister. 

(2). Fondi täitev-korraldavat tegevust juhib fondi nõukogu poolt 
ametisse kinnitatud tegevdirektor. 

(3) Fondi majandusaasta põhitulemused ja bilanss avaldatakse 
pärast iga majandusaasta lõppu ajakirjanduses. 

(4) Fondi tegevust kontrollib Riigikontroll, samuti fondi nõu
kogu poolt nimetatud audiitor. 

(5) Riik ei vastuta fondi ja fond ei vastuta riigi kohustuste eest. 
§ 6. Hüvitusfondi obligatsioonid 
(1) Fondi obligatsioon on fondi poolt emiteeritud väärtpaber, 

mis on garanteeritud nominaalväärtuse ulatuses fondi erastama st 
laekuva raha ja fondi muu varaga. Fondi obligatsioon» iai.v '• 
erastamisväärtpaberite eest turul kujuneva hmnn~-

Fond võib emiteerida eri liik' • ,:.o<i; .•.nominaal-
vaartuse, intressimäära ja tagavtxuiiibe tu!.uljaga obligatsioone. 
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8 7. Hüvitusfondi obligatsioonide müük, intresside maksmine 
ja tagasiostmine 

(1) Fondi majandustegevusest saadavast kasumist makstakse 
fondi obligatsioonide omanikele intresse ning ostetakse fondi obli
gatsioone tagasi. 

(2) Fondi nõukogu määrab kindlaks igal rahandusaastal tagasi-
ostetavate obligatsioonide kogusumma vastavalt fondi majandus
tegevuse tulemustele. 

(3) Fondi obligatsioonide müügi ja tagasiostmise kord ning 
obligatsioonidelt intresside maksmise alused sätestatakse fondi põhi
kirjas. 

(4) Fondi obligatsioone hakkab fond tagasi ostma alates 2000. 
aasta 1. jaanuarist. 

§ 8. Ettevõtete krediteerimine 
(1) Kommertspangad või teised krediidiasutused esitavad fon

dile krediidiressursside taotlused koos krediteeritavate projektide 
majandusliku põhjendusega. 

(2) Fond annab kommertspangale või teistele krediidiasutustele 
krediidiressursse nendega sõlmitud lepingu alusel. Krediidiressurssi-
delt võetava intressi määra kehtestab fondi nõukogu. 

(3) Fond ei tohi olla teiste isikute garanteerijaks. 
§ 9. Fondi tegevuse lõpetamine 
(1) Fond likvideeritakse seaduse alusel, kui fondi tegevus ei ole 

enam vajalik. 
(2) Fondi likvideerimisel kasutatakse obligatsioonide tagasiost

miseks fondi kogu vara, sealhulgas põhikapitali. 
§ 10. Seaduse jõustumine 
Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevast. 

Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi täitmine ja 
eluruumide erastamisel kasutamine 

Vabariigi Valitsuse mSurus 22. juunist 1993. Nr. 185. 

Tulenevalt eluruumide erastamise secduiest (RT I 1993, 23. 411) 
Vabariigi Valitsus määrab: 

1. Kinnitada «Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi täit
mise ja eluiuumide erastamisel kasutamise juhend» (juurde lisatud). 

2. Riigivaraametil vormistada rahvakapitali obligatsioonide 
registri asutamine ja kinnitada registreeritavate endmetc koosreis 
1. juuliks 1993. a. Rahvakapitali obligetsiocnide registri pidaja on 
Riigiai vutuskeskus. 

3. Põllumajandusministeeriumil tagada, et Riigiarvutuskesku
sele laekuksid põllumajandusreformi komisjonidelt andmed ühis
majandi tööosakute määramise kohta põllumajandusreformi õigusta
tud subjektidele. 

4. Teha linna-, alevi- ja vallavolikogudele ettepanek moodus
tada komisjonid töötamisaja tõendamiseks kasutatavate dokumen
tide hindamiseks keeiukatel juhtudel ning töötamisaja tõendamiseks 
tunnistajate ütluste alusel. 

5. Sotsiaalministeeriumil koos Rahandusministeeriumipa val
mistada riiklike elatusrahade seaduse (RT 1993, 15, 256) alusel moo
dustatud pensionikomisjonid ette õigusliku hinnangu andmiseks töö
tamisaja tõendamiseks kasutatavatele täiendavatele dokumentidele, 
mida pensionärid esitavad rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaar
tide täitmisel. 
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6. Teha Ida-Viru, Põlva ja Võru maavalitsusele ettepanek kor
raldada rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaartide väljaandmine 
ja täitmine väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluvat terri
tooriumi asuval Eesti Vabariigi põhiseaduslikul territooriumil püsi
valt elavatele Eesti kodanikele. 

7. Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaartide väljaandmisel, 
täitmisel ja kasutamisel anda vastavalt eluruumide erastamise sea
dusele käesoleva määrusega reguleerimata küsimuste lahendamine 
valdade, linnade ja alevite omavalitsusorganite pädevusse. 

8. Selgitusi käesoleva määrusega kinnitatud «Rahvakapitali 
obligatsiooni arvestuskaardi täitmise ja eluruumide erastamisel kasu
tamise juhendi» rakendamise kohta annab eluruumide erastamise 
valitsuskomis j on. 

9. Tunnistada kehtetuks: 
1) Vabariigi Valitsuse 5. augusti 1992. a. määrus nr. 226 «Rahva

kapitali obligatsiooni arvestuskaardi kasutamise kohta eluruumide 
erastamisel» (RT 1992, 32, 417) (välja, arvatud nimetatud määrusega 
kinnitatud «Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi tüitmise 
juhendile» lisatud rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi vorm); 

2) Vabariigi Valitsuse 11. märtsi 1993. a. määruse nr. 65 «Vaba
riigi Valitsuse 5. augusti 1992. a. määruse nr. 226 osalise muutmise 
kohta» (RT 1993 I, 14, 220) alapunkt 1; 

3) Vabariigi Valitsuse 28. mai 1993. a. määruse nr. 164 «Vaba
riigi Valitsuse 5. augusti 1992. a. määruse nr. 226 osalise muutmise 
kohta» (RT 1993 I, 30, 514) punkt 1. 

10. Lugeda kehtivaiks rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaar
tidele riiklike ja munitsipaaleluruumide erastamise seaduse (RT 
1992, 17, 247) ja käesoleva määruse punktis 9 nimetatud õigus
aktide alusel kantud andmed, kui arvestuskaardid on täidetud enne 
29. maid 1993. a. 29. maist. 1993. a. arvestuskaartidele kantud and
med lugeda kehtivaiks juhul, kui need ei ole vastuolus eluruumide 
erastamise seadusega. 

K i n n i t a t u d  
Vabariigi Vahtsusv 22. juuni 1993. a. 

mäüru£ega nr. 185 

Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi täitmise 
ja eluruumide erastamisel kasutamise 

j u h e n d  

L Arvestuskaardi väljaandmine 

1. Arvestuskaardi ja sellele vastava lisakaardi blanketid väl
jastab linna- ja maavalitsuste poolt volitatud Isikutele Riigi Elamu
amet, kes peab arvestust väljaantud kaartide koguse üle. Arveslus-
kaaidi blanketid väljastatakse linna- ja maavalitsustele vastavalt 
15 aasta vanufte ja vanemate alaliste elanike arvule nende haldus
territooriumil. 

2. Linna- ja maavalitsused jaotavad arvestuskaardi blanketid 
arvestuskaarte väljastavatele allüksustele vastavalt 15 aasta vanuste 
ja vanemate alaliste elanike arvule, kandes ühtlasi need allüksused 
Riigivaraameti poolt kinnitatud korra kohaselt vormnimekirja 
(vorm 1). mis edastatakse Riigiarvutuskeskusele. 

3. Riigiarvutuskeskus väljastab linna- ja maavalitsustele kcuee-
ritud registreerimisnumbrite süsteemi, mille alust ! m-ii yitakse igale 
väljastatavale arvestuskaardile ja lisakaarciile registreerimisnumber. 
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4. Arvestuskaardi annab isikule välja isiku elukoha järgse 
elamuorgani või valla-, alevi- või linnavalitsuse määratud ametiisik 
vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud korrale. 

5. Arvestuskaarte antakse välja isikutele, kes 1, jaanuari 
1992. a. seisuga olid Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluval terri
tooriumil alalised elanikud ning kes enne 1. detsembrit 1995. a. saa
vad 18-aastaseks. Käesolevas punktis nimetatud isikute surma korral 
antakse arvestuskaart välja nende pärijatele. Eluiuumide erastamise 
seaduses mõistetakse alalise elanikuna isiküt, kellel 1. jaanuaril 
1992. a. oli Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluval territooriumil 
alaline või tähtajaline sissekirjutus, juhul kui enne tähtajalise sisse
kirjutuse saamist isikul oli nimetatud territooriumil alaline sissekir
jutus või ta oli Eesti kodanik. 

6. Arvestuskaarte antakse välja ka Eesti kodanikele, kes 1. jaa
nuari 1992. a. seisuga elasid Tai tu rahulepinguga määratud Eesti 
Vabariigi territooriumil, mis käesoleval ajal ei ailu Eesti Vabariigi 
jurisdiktsioonile. Nimetatud isikuile annavad arvestuskaarte välja, 
täidavad ja registreerivad Ida-Viru, Põlva ja Võru maavalitsuse 
määratud ametiisikud. 

7. Arvestuskaardi saamist taotlevale isikule antakse välja 
ainult üks arvestuskaart. Ühele isikule mitme arvestuskaardi välja
andmine on keelatud. Kehtiv on originaalallkirjade ja -pitseritega 
arvestuskaart. 

8. Arvestuskaarte väljaandev ametiisik kannab arvestuskaar
dile registreerimisnumbri vastavalt Riigivaraameti poolt kinnitatud 
«Rahvakapitali obligatsioonide arvestuskaarte väljastavate all
üksuste nimekirja täitmise juhendile* ning taotleja isikuandmed 
isikut tõendava dokumendi alusel. Kui isikule on vdlja antud Eesti 
Vabariigi pass või isikutunnistus, siis kantakse arvestuskaardile ka 
tema isikukood. Isikuandmete tabeli 4. lahtrisse kantakse isiku 
ütluse kohaselt aeg, millest alates ta on Eesti alaline elanik. Isiku
andmete tabeli 6. lahtrisse kantakse isiku laste arv tema ütluse koha
selt, juhul kui talle on ette nähtud lisatööstaaž laste kasvatamise 
eest vastavalt eluiuumide erastamise seaduse § 10 lõike 4 punktile 5 
(käesoleva juhendi punkti 15 alapunkt 5). 

9. Arvestuskaardi väljaandmisel kantakse kaardi omaniku 
isikuandmed Riigivaraameti poolt kinnitatud korra kohaselt vorm
nimekirja (vorm 2), mis saadetakse isiku elukoha järgsele linna-, 
alevi- või vallavalitsusele. Kohaliku omavalitsuse organ edastab 
perioodiliselt vormnimekirjadesse kantud andmed Riigiarvutus
keskusele. 

10. Pärast 1. oktoobrit 1992. a. teise kohta elama asunud isik 
saab rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi uue elukoha järg
selt elamuorganilt või kohaliku omavalitsuse organilt, esitades oma 
endise elukoha elamuorganilt saadud tõendi selle kohta, et taile pole 
seal arvestuskaarti välja antud. 

11. Arvestuskaart antakse välja ka selle saamist tcotleva isiku 
notariaalselt või sellega võrdsustatud korras tõestatud volikirja alu
sel. Volikirjas peavad olema arvestuskaardi saamist taotleva isiku 
arvestuskaardi täitmiseks vajalikud andmed. 

12. Pärast 1. jaanuari 1992. a. surnud isiku arvestuskaardi 
annab tema viimase elukoha järgne elamuorgan (või kohaliku oma
valitsuse organ) välja tema pärijale (pärijate esindajale) surmatun
nistuse ettenäitamisel. Tööaastate pärimise kord on sätestatud käes
oleva juhendi punktides 43 ja 44. 

13. Arvestuskaartide väljaandmine lõpetatakse 1. oktoobril 
1993. a. Isikule (või tema pärijale) väljastatud arvestuskaart on 
kehtiv kuni 15. detsembrini 1995. a. 
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14. Ernie käesoleva juhendi punktis 13 kehtestatud arvestus
kaartide väljaandmise lõpptähtaega kaotatud või rikutud arvestus
kaardi registreerimisnumbri tühistab kaardi väljaandja ning väljas
tab arvestuskaardi duplikaadi uue registreerimisnumbriga. Regist
reerimisnumbri tühistamise kohta koostatakse akt ning andmed selle 
kohta kantakse Riigivaraameti poolt kinnitatud korra kohaselt 
vormnimekiri3 (vorm 2A), mis saadetakse kaardi väljaandja asu
koha järgsele linna-, alevi- või vallavalitsusele. Kohaliku omavalit
suse organ edastab vormnimekirjadesse kantud andmed ühe nädala 
jooksul Riigiarvutuskeskusele. Riigiarvutuskeskus informeerib ühe 
nädala jooksul pärast registreerimisnumbri tühistamise teate saamist 
sellest-kõiki kohaliku omavalitsuse organeid ja notareid. Käesolevas 
punktis kehtestatud nõuet ei rakendata vigade puhul, mis on tekki
nud tööstaažiandmete kandmisel arvestuskaardile ning mis paranda
takse käesoleva juhendi punktis 30 kehtestatud korras enne arves-
kaardi registreerimist kohaliku omavalitsuse organis. 

П. Töötamise oja kandmine arvestuskaardile 

15. Arvestuskaardile kantakse isiku töötamise aeg Eesti Vaba
riigi jurisdiktsioonile alluval territooriumil paiknenud ettevõtetes, 
asutustes ja organisatsioonides ning nende struktuuriüksustes alates 
1. jaanuarist 1945. a. kuni 1. jaanuarini 1992. a. 

16. Töötamise aja hulka arvatakse samuti: 
1) loomeliitude ja kutseühingute liikmete tegevusaeg alates 

loometegevuse algusest, kui see on toimunud käesoleva juhendi 
punktis 15 nimetatud tingimustel; 

2) töötamise aeg kiriKus (koguduses), iegistreeritud usuorgani
satsioonides, kui see on toimunud käesoleva juhendi punktis 15 
nimetatud tingimustel; 

3) töötamise aeg talus enne kolhooside ja sovhooside moodus
tamist, samuti töötamise aeg pereettevõtte või talupere liikmena ja 
individuaaltöö tegevusloa alusel käesoleva juhendi punktis 15 nime
tatud tingimustel, kui isik oli vähemalt 16 aastat vana; 

4) I grupi invaliidi, lapsinvaliidi, alla 18-aastase lapseeast inva
liidi hooldamise ning emal või isal väikelapse hooldamise aeg kuni 
lapse 3-aastaseks saamiseni käesoleva juhendi punktis 15 nimetatud 
ajavahemikul ja territooriumil; 

5) lapse kasvatamise eest emale või tema surma korral isale või 
last emata kasvatanud isale, samuti lapse hooldajale või eestkostjale 
— täiendavalt 5 aastat iga lapse kohta, keda nad kasvatavad või on 
kasvatanud vähemalt 8 aasta vanuseni. 

Täiendav staaž lapse kasvatamise eest lisatakse käesoleva 
juhendi muude sätete alusel arvestatud töötamise äjale; 

G) õpiaeg kõrgkoolis, keskeriõppeasutuses ja kaadri ettevalmis
tamise, kvalifikatsiooni tõstmise ja ümberkvalifitseerimise aeg koo-
''s.. -i?. kursustel, aspirantuuris, magistratuuris, doktorantuuris või 
kliinilises ordinatuuris oleku aeg käesoleva juhendi punktis 15 nime
tatud ajavahemikul, juhul kui sellele ajale vahetult ee'nenud ajal 
isik elas alaliselt Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluval territooriu
mil. Nimetatud õppeasutuste hulka loetakse ka kutsekoolid ja sõja
väelised õppeasutused; 

7!. õppeasutuse lõpetamise järel tööle suunatud isiku kohustus
lik töötamise aeg väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluvat 
territooriumi, juhul kui tööle suunatu läks õppeasutusse õppima 
käesoleval ajal Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleva territoo
riumi alalise elanikuna käesoleva juhendi punktis 15 nimetatud aja
vahemikul; 

-36-



8) käesoleval ajal Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluval terri
tooriumil asunud asutuse, ettevõtte või organisatsiooni lähetusel 
väljaspool nimetatud territooriumi töötamise aeg käesoleva juhendi 
punktis 15 nimetatud ajavahemikul; 

9) Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluval territooriumil enne 
kohustuslikku sõjaväeteenistust alaliselt elanud isikute endise NSV 
Liidu relvajõududes, ehitusvägedes, piirivalvevägedes, raudteeväge-
des, sisevägedes ja NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee vägedes 
kohustusliku teenimise või sellele alternatiivses tööteenistuses vii
bimise aeg; sercuti Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval- territoo
riumil sõjaväestatud tuletõrjeüksustes teenimise aeg, sõltumata sõja
väelisest auastmest — punktis 15 nimetatud ajavahemikul. Nimeta
tud ajaline piirang kehtib kõigi käesolevas punktis loetletud teenis-
tusliikide puhul; 

10) sõjavangis oleku aeg või õigusvastaselt represseeritud isiku 
vabadusekaotuse, asumisel või väljasaatmisel oleku või küüditamise 
aeg sõltumata isiku vanusest — kolmekordselt; seoses õigusvastase 
repressiooniga Eesti Vabariigi territooriumilt välja saadetud isiku 
sunnitud töötamise aeg pärast karistuse kandmist väljaspool Eesti 
Vabariigi jurisdiktsiooni all olevat territooriumi — ühekordselt; 
Eesti Vabariigi territooriumil võõrriikide okupatsiooni vastases rel
vastatud vabadusvõitluses osalenud või ennast õigusvastaste rep
ressioonide eest varjanud isiku vabadusvõitluses osalemise või enese 
varjamise aeg — punktis 15 nimetatud ajavahemikul, ühekordselt. 
Sõjavangis olnud või õigusvastaselt represseeritud isikule, samuti 
vabadusekaotust kandnud, asumisel olnud, väljasaadetud või küüdi
tatud isikuga kaasas olnud perekonnaliikmele, kaasa arvatud seal 
sündinud lapsele käesoleva alapunkti alusel määratavaks töötamise 
ajaks on lcolmekordistatud tegelik sõjavangis viibimise või karis
tuse kandmise aeg. Mõiste «Eesti Vabariigi territoorium» tähendab 
Tartu rahulepinguga määratud Eesti Vabariigi territooriumi; 

11) isiku puhul, kellel on õigus saada soodustingimustel vana
duspensioni — riiklike elatusrahade seaduse §-s 5 sätestatud vana
duspensioni saamiseks vajaliku pensioniõigusliku staaii ja sama sea
duse §-s 6 sätestatud soodustingimustel antava vanaduspensioni saa
miseks vajaliku pensioniõigusliku staaži aastate vahe; isikule, kellel 
on õigus saada soodustingimustel vanaduspensioni vastavalt soodus
tingimustel vanaduspensionide seadusele (RT 1992, 21, 292), arves
tatakse soodustingimustel antava vanaduspensioni saamiseks vajalik 
pensioniõiguslik staaž vastavalt nimetatud seadusele; 

12) kuni 24 aasta vanusele alaealisena (alla 18-aastasena) vane
mateta kasvanud isikule — täiendavalt 10 aastat või laste hooldus
asutuses viibimise aeg, juhul kui see ü'etab 10 aastat. Käesolev säte 
kehtib isiku puhul, kes 1. jaanuaril 1992. a. oli 24-aastane või noo
rem; täiendav staaž vanemateta kasvanud isikule lisandub käesoleva 
juhendi muude sätete alusel arvestatud töötamise ajale. (Vanema
teta kasvanud isik on isik, kelle mõlemad vanemad on surnud või 
kelle vanematelt on vanemlikud õigused ära võetud.) Isiku elukoha
järgse kohaliku omavalitsuse täitevorgani otsusel võib käesolevas 
alapunktis nimetatud täiendavat staaži arvestada ka isikule, kelle 
vanemad ci ole tema ülalpidamisest osa võtnud; 

13) I ja II grupi invaliidi invaliidsuse aeg kuni pensioniõigus
liku ca saabumiseni. 
3. mai 1993. a. maarusega nr. 132 kehtestatud pensioniõigusliku staaži 
tõendamise juhendile. Neil juhtudel, kui eluruumide erastamise sea
duse 5-s 10 sätestatud tingimused nõuavad teissugust töötamise aja 
tõendamist, toimub tõendamine käesoleva juhendi alusel. 
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22. Töötamise aja tõendamiseks kasutatakse isiku tööraamatut 
ja teisi pensioniõigusliku staaži tõendamise juhendis loetletud doku
mente. Eluruumide erastamise seaduse §-s 10 sätestatud tingimustest 
tulenevalt võib kasutada täiendavaid dokumente, sealhulgas: 

1) loomeliitude ja kutseühingute liikmete tegevuse aega tõen
datakse loomeliidu juhatuse sekretariaadi või juhatuse tõendi või 
teatisega. Nende loometöötajate tööd, kes ei olnud loomeliitude liik
med, kuid kuulusid kutseühingusse, tõendatakse vastava kutse
ühingu poolt väljaantud teatisega; 

2) töötamise aega kirikus (koguduses), registreeritud usuorgani
satsioonis võib tõendada väljavõttega kirikuraamatust, teenistus-
kaardist, samuti muude dokumentide alusel väljaantud tõendi, tea
tise või arhiiviteatisega; 

3) vähemalt 16-aastase isiku talus töötamist tõendavateks doku
mentideks alates 1. jaanuarist 1945. a. kuni kolhooside ja sovhoo
side moodustamiseni on majapidamisraamat, majaraamat, vallavalit
suse või maksuameti dokument ja/või muu dokument, mida koos 
teiste dokumentidega saab kasutada talus töötamise tõendamisel; 

4) töötamise aega pereettevõtte või talupere liikmena ja indi
viduaaltööd tegevusloa alusel võib tõendada pereettevõtte või talu
pere registreerimise dokumendiga, samuti maksuameti teatisega; 

5) käesoleva juhendi punkti 16 alapunktides 4, 6, 7 ja 9 loetle
tud tegevuste arvamiseks töötamise aja hulka on arvestuskaarti täit
val ametiisikul õigus nõuda lisaks pensioniõigusliku staaži tõenda
mise juhendis ettenähtud dokumentidele täiendavaid dokumente, 
mis tõendavad käesoleva juhendi punktis 15 sätestatud ajal alalist 
elamist Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluval territooriumil, 
samuti punkti 16 alapunktis 5 nimetatud laste kasvatamise eest 
antava täiendava staaži arvessevõtmiseks tõendit lapse elukoha 
kohta; 

6) abivahendina nende isikute tööstaaži tõendamiseks, kes on 
tsiviilisikuna töötanud Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluval terri
tooriumil paiknenud endise NSV Liidu relvajõudude, ehitusvägede, 
piirivalvevägede, raudteevägede, sisevägede või NSV Liidu Riikliku 
Julgeoleku Komitee väeosades, kasutatakse käesolevale juhendile 
lisatud Eestis paiknenud NSV Liidu sõjaväeosade numbrite loetelu 
(vt lisa IV 

7) abivahendina tööstaaži tõendamiseks ettevõtetes, mille nime
tuses puudub viide nende paiknemise kohta Eesti territooriumil, 
kasutatakse käesolevale juhendile lisatud vastavate ettevõtete nime
kirja (vt. lisa 2). 

Kui isik töötas Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluval territoo
riumil paiknenud (alapunktis 6 ja käesolevas alapunktis nimetatud) 
väeosades või ettevõtetes, mida pole kantud nendes alapunktides 
viidatud loetelusse ja nimekirja, siis loetakse tema tööstaaž tõesta
tuks, kui isik nimetatud väeosades, asutustes, ettevõtetes või orga
nisatsioonides töötamise ajal elas alaliselt Eesti Vabariigi territoo
riumil; 

8) käesoleva juhendi punkti 16 alapunktis 12 nimetatud täien
dav staaž määratakse hooldusasutuses viibinud isikule hooldusasu
tuse tõendi alusel, väljaspool hooldusasutust vanemateta kasvanud 
isikule — elukohajärgse linna-, alevi- või vallavalitsuse tõendi 
alusel; 

9) kohaliku omavalitsuse täitevorgani tõend lammutatud elu-
luumi endisele omanikule või tema pärijale täiendavate tööaastate 
arvestamiseks (antakse välja e'uiuumi lammutamiseks seoses maa 
-.iravolmisega ühiskondlikeks või riiklikeks vajadusteks tehtud 
otsuse alusel juhul. Kui r'iruumi onanUule ei hüvitatud selle mak
sumust, ci antud omar.du.-sc samav«Uir$ et eluruumi epa paigaldatud 
sama eluruumi leise kohta). 
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Asutused, organisatsioonid ja ettevõtted ning kohaliku oma
valitsuse täitevorganid on kohustatud käesolevas punktis nimetatud 
dokumente välja andma. Dokumendi valjaandmisest keeldumise 
korral on isikul õigus pöörduda kohtu poole. 

23. Pensionäril on töötamise aja arvestamise aluseks pensioni-
toimik. Pensionil olles tööl käinud isik esitab pensionitalitusele vaja
duse korral õiendi töökohast. 

24. Eluruumide erastamise seaduse § 10 lõikes 7 (käesoleva 
juhendi punktis 19) nimetatud isikute arvestuskaardi lahtrisse «Töö
tamise aeg alates 1945. aasta 1. jaanuarist...» kantakse kümme aas
tat. Nimetatud isikute arvestuskaardi tööstaažitabeli nummerdatud 
lahtreid (välja arvatud lahtrid 5 ja 12) ei täideta. 

25. Tööaastate arvu kannab arvestuskaardile: . 
1) ettevõtte, asutuse või organisatsiooni töötajale või töötavale 

pensionärile, õppeasutuses õppijale — tööandja või õppeasutuse 
juhtkonna poolt määratud vastutav ametiisik: 

2) mittetöötavale pensionärile — pensionitalitus; 
3) pärast 1. jaanuari 1992. a. surnud isiku pärijatele — pen

sionitalitus või surnud isiku viimase tööandja poolt määratud vas
tutav ametiisik: 

4) töötule või isikule, kes ei ole arvel üheski käesoleva punkti 
alapunktides 1—3 loetletud asutuses — elukohajärgne linna-, alevi-
või vallavalitsus. 

26. Arvestuskaarti omava isiku tööandja poolt määratud vas
tutav ametiisik (juhendi käesolevas osas — vastutav ametiisik) arvu
tab isiku tööraamatu alusel välja tema töötamise aja tööaastates ja 
-päevades (näiteks 24 aastat ja 97 päeva) ning kannab arvestus
kaardil oleva tööstaažitabeli ülemisse lahtrisse («Töötamise aeg ala
tes 1945. aasta 1. jaanuarist...»). Vastutav ametiisik täidab samuti 
isiku poolt esitatud muude dokumentide alusel tööstaažitabeli vaja
likud nummerdatud (1—12) lahtrid ja kannab lammutatud eluruumi 
omanikule ettenähtud täiendavad tööaastad lahtrisse «Täiendav 
rahvakapitali obligatsioon lemmutatud eluruumide omanikule». Vas
tutav ametiisik summeerib kõik arvestuskaardile kantud tööaastad 
ja -päevad ning teisendab päevad aastateks, võttes aasta pikkureks 
365 päeva; ümardab summa täisaastateks ülespoole, kui täisaastat 
ületav päevade arv on 183 või suurem, ja allapoole, kui päevade 
arv on väiksem kui 183 (seega sama näite puhul on ümardatud täis-
tööaastateks 24). Vastutav ametiisik kannab täisaastateks ümardatud 
tööaastad arvestuskaardi lahtrisse «Tööaastate kcpusumma», kirju
tab lahtrisse «ametikoht» oma asutuse, ettevõtte või organisatsiooni 
nimetuse ja registreerimisnumbri ning kinnitab andmed oma cllkirja 
ja asutuse pitseriga. 

27. Arvestuskaardi lahtrisse «sealhulgas tööaastad ühismajan
dis, ümardatuna täisaastateks» kantakse isiku töötamise aeg ühis
majandites, mis on põllumajandusreformi seaduse kohaselt põllu
majandusreformi kohustatud subjektideks. Nimetatud lahtrisse kan
tava töötamise aja hulka ei arvata tööd ühismajandis, kui selle 
kestus on lühem kui viis aastat, välja arvatud juhtudel, kui isikule 
on erandkorras määratud tööosak ühismajandi varas lühema kui 
viieaastase töö puhul. 

28. Täiendavad juhised arvestuskaardi täitmiseks tööstaažiand-
meloya: 
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1) tööstaažitabeli nummerdatud lahtreid (1—12) täidetakse 
ainult sel juhul, kui arvestuskaardi omaniku tööstaaž või osa sellest 
ei ole tema tööraamatusse kantud. Neid lahtreid täidetaksfe vasta
valt käesoleva juhendi punktis 16 loetletud juhtudele punktis 22 
nimetatud lisadokumentide alusel: 

2) varem kehtinud Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaalelu
ruumide erastamise seaduse (vastu võetud 17. aprilli 1992. a.) ja 
seda asendava eluruumide erastamise seaduse (vastu võetud 7. ap
rillil 1993. a.) erinevustest tulenevalt muutub lahtri 9 («töötuna või 
ümberõppel») tähendus: sellesse lahtrisse tuleb kanda käesoleva 
juhendi punkti 16 alapunktis 13 nimetatud I ja II grupi invaliidi 
invaliidsuse aeg kuni pensioniõigusliku ea saabumiseni; 

3) sõnade «Tööstaažiandmete õigsust tõendava isiku* järel kir
jutatakse asutuse, ettevõtte või organisatsiooni nimetus ja lahtrisse 
«ametikoht» kirjutatakse vastava asutuse, ettevõtte või organisat
siooni registreerimistunnistusele kantud registreerimisnumber (kood-
number ettevõtteregistris). 

29. Arvestuskaardi täitnud vastutav ametiisik tagastab kinnita
tud tööstaažiandmetega arvestuskaardi ja kasutatud lisadokumendid 
omanikule. Originaaldokumentide (sünnitunnistuse, diplomi jms.) 
kasutamise korral tehakse neist koopia või ärakiri, millele arvestus
kaarti täitnud vastutav ametiisik teeb märkuse dokumendi kasuta
mise kohta tööstaaži tõendamisel. 

30. Töötamise aja arvestuskaardile kandmisel tekkinud vead 
parandab andmeid kaardile kandnud vastutav ametiisik enne arves
tuskaardi registreerimist ja selle kohta koostatakse akt, millele kir
jutab alla vastutav ametiisik. Akt kinnitatakse pitseriga. 

31. Arvestuskaardi omanik (või volitatud isik) viib kinnitatud 
tööstaažiandmetega arvestuskaardi koos tööstaažiandmete tõendami
seks kasutatud lisadokumentidega (tõendite, teatiste, originaaldoku
mentide koopiate või ärakirjadega) samale elamuorganile või koha
liku omavalitsuse organile, kes talle arvestuskaardi välja andis. 
Elamuorgan edastab arvestuskaardi koos lisadokumentidega kahe 
nädala jooksul asukohajärgsele linna-, alevi- või vallavalitsusele. 
Arvestuskaart registreeritakse vastava kohaliku omavalitsuse täitev
organi määratud ametiisikute poolt. Kaarti registreeriv ametiisik 
võib kontrollida sellele kantud andmete õigsust ning vajaduse kor
ral nõuda arvestuskaardi omanikult tööraamatu, selle koopia, välja
võtte või muude tööstaaži määramiseks kasutatud dokumentide ette
näitamist, mida ei esitatud koos arvestuskaardiga kohaliku omavalit
suse organile. Kaardi registreerimisel kantakse selle esikülje alumi
sele vabale servale märkus «Kaart registreeritud», kuupäev, regist
reerija allkiri ja kohaliku omavalitsuse organi pitser. Arvestuskaardi 
tagaküljel oleva osakukäibe tabeli kõige ülemisele reale tehakse 
järgmine kanne: Lahtrisse «Tehingu nimetus» kirjutatakse «Arves
tuskaardi registreerimine», lahtrisse «Ülekantavad tööaastad» kan-
la.Hrc iahvakapitali obligatsiooni registreeritud arvestuslik rahaline 
väiirtus sõnadega, selle alla (reale «Vahekokkuvõte») rahvakapitali 
mitut arvestuskaarti omava või arvestuskaardil olevaid andmeid 
võltsinud isiku arvestuskaart (arvestuskaardid) ja rahvakapitali obli
gatsioon tühistatakse ning nende alusel sooritatud tehingud tunnis
tatakse kehtetuks. 

38. Arvestuskaarte väljastavad, täitvad ja registreerivad ameti
isikud on kohustatud infoi meerima rahvakapitali obligatsiooni taot
levaid isikuid vastutusest teadvalt valeandmete esitamise ja arvestus
kaardile kantud andmete võltsimise eest. 
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39. Valeandmeid esitanud, mitut arvestuskaarti omava või 
arvestuskaardil olevaid andmeid võltsinud isiku arvestuskaardi 
tühistab arvestuskaardi registreerinud kohaliku omavalitsuse täitev
organ. 

40. Arvestuskaarte väljastavad, täitvad ja registreerivad ameti
isikud vastutavad arvestuskaartide väljaandmise, täitmise ja regist
reerimise eest seaduse alusel. 

41. Arvestuskaartide täitmisel tekkivate vaidluste kohtueelne 
lahendamine toimub vastavalt seadusele «Munitsipaliseerimise ja 
erastamisega tekkivate vaidluste kohtueelse lahendamise korra 
kohta» (RT 1992, 12, 191). 

IV. Tööaastate üleandmine ja pärimine 

42. Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardile kantud tööaas
taid võib üle anda eluzuumide erastamise seaduse § 11 lõikes 1 mää
ratletud isikutele, s. t. vanematele, abikaasale, alanevatele sugulas
tele, õdedele ja vendadele ning nende alanevate'e sugulastele tin
gimusel, et nad on Eestis alaliselt elanud vähemalt viimased viis 
aastat. Tööaastate üleandmine toimub selle linna, alevi või valla 
omavalitsusorganis, kus üleandja arvestuskaart on registreeritud, 
tööaastate üleandja ja vastuvõtja juuresolekul või ühe osapoole 
puudumisel tema notariaalselt tõestatud volituse a'.uzel. Tööaastate 
üleandmisel toimub üleandja arvestuskaardile kantud tööaastate 
arvestusliku rahalise väärtuse osaline või täielik ülekandmine vastu
võtja arvestuskaardile. Vastava sissekande tööaastate üleandja ja 
vastuvõtja arvestuskaardi käibetabelisse teeb omavalitsuse täitev-
orjgani poolt nimetatud ametiisik, kes kinnitab ülekandetehingu 
mõlemal arvestuskaardil oma allkirja ja pitseriga. Tööaastate arves
tusliku rahalise väärtuse ülekandmisel kirjutatakse arvestuskaardi 
käibetabeli lahtrisse «Teise osapoole nimi ja isikukood» vastavalt 
tööaastate üleandja või vastuvõtja nimi ja tema arvestuskaardi 
registreerimise number (mitte isikukood!). Kohaliku omavalitsuse 
organ kannab andmed tööaastate üleandmise kohta Riigivaraameti 
poolt kinnitatud korra kohaselt vormnimekirja (vorm 5) ning edastab 
need perioodiliselt Riigiarvutuskeskusele. 

43. Rahvakapitali obligatsiooni pärija (pärijate esindaja) esitab 
surnud isiku arvestuskaardi tema viimase tööandja poolt määratud 
vastutavale ametiisikule või (pensionäri puhul) pcnsionitalitusele 
tööaastate arvu kandmiseks arvestuskaardile. Täidetud ja vastutava 
ametiisiku allkirja ia pitseriga kaait registreeritakse surnud isiku 
viimase elukoha järgses kohaliku omavalitsuse organis. 

44. Pärija esitab registreeritud arvestuskaardi notarile koos 
pärimistunnistuse saamiseks vajalike dokument'dega. Pärast päri
mistunnistuse saamist kehtiva tsivii'koodeksi alusel tehakse nota
riaalselt tõestatavad tööaastate arvestusliku vüäituse ü'ekanded sur
nud isiku arvestuskaardilt pärijate arvestuskaartidele. Arvestus
kaardi osakukäibe tabeli lahtrisse «Tellingu nimetus» kantakse päri
misõiguse tunnistuse väljastamise kuupäev ja registreerimisnumber. 
Notari tõestus sisaldab tõestamise kuupäeva, notari allkirja ja 
pitseri. 

45. Alaealisele pärandatud tööaastad kannab notar pärimis
õiguse tunnistuse alusel vanema, hooldaja võ' eestkostja arvestus
kaardile. Kandes märgitakse päritud tööaastate omanik. Notari 
tõestus sisaldab tõestamise kuupäeva, notari fllkirja ja pitseri. Ala
ealiste õigused neile üleantud või pä«*and."tud tööaastate kasutamisel 
ja käsutamisel sätestatakse teiste õigusaktidega. 
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V. Arvestuskaardi kasutamine eluruumi erastamiseks 

46. Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaarti kasutatakse elu
ruumide erastamise seaduse §-s 10 sätestatud vahendi — rahvakapi
tali obligatsiooni väärtuse määramiseks ja eiuiuumide erastamiseks. 
Arvestuskaarti saab eluruumide erastamiseks kasutada kuni 1. det
sembrini 1995. a. 

47. Eluruumi erastamisel võib kasutada kõigile perekonnaliik
meile (kes on perekonnaliikmeina määratletud vastavalt elamusea
duse §-le 10 ning kes on loetletud eluruumide erastamise seaduse 
§ 4 lõikes 1 nimetatud kokkuleppes) väljaantud arvestuskaarte nen
dele kantud tööaastate arvestusliku rahalise väärtuse täies või osa
lises ulatuses. 

48. Eluruumi erastamiseks esitab ostja (eluruumi tulevane 
omanik) käesoleva juhendi kohaselt täidetud ja kinnitatud andme
tega ning kohaliku omavalitsuse organis registreeritud arvestus
kaardi selle eluruumi erastamise kohustatud subjektile. Juhul kui 
eluruumi erastamiseks kasutataks mitme perekonnaliikme arvestus
kaarte, esitavad arvestuskaartide omanikud need isiklikult või nota 
riaalselt tõestatud kirjaliku volituse alusel erastamise kohustatud: 
subjektile. 

49. Andmed eluruumi erastamiseks kasutatud tööaastate arves
tusliku rahalise väärtuse kohta kantakse Riigivaraameti poolt kinni
tatud korra kohaselt vormnimekirja (vorm 4), mis saadetakse eras
tatava eluruumi asukoha järgsele linna-, alevi- või vallavalitsusele. 
Kohaliku omavalitsuse organ edastab vormnimekirjadesse kantud 
andmed perioodiliselt Riigiarvutuskeskusele. 

50. Eluruumi erastamisel sõlmitava ostu-müügilepingu vormis
tamisel kantakse arvestuskaardi pöördel oleva käibetabeli lahtrisse 
«Tehingu nimetus» ostu-müügilepingu nimetus ja lepingu sõlmimise 
kuupäev, lahtrisse «Teise osapoole nimi ja isikukood» eluruumi 
müüja andmed ja ostu-müügilepingu registreerimise number, laht
risse «Ülekantavad tööaastad» elu: uumi ostmiseks kasutatud töö
aastate arvestuslik rahaline väärtus ja reale «Vahekokkuvõte» 
arvestuskaardile jääv kasutamata tööaastate arvestuslik rahaline 
väärtus. Notari tõestus sisaldab tõestamise kuupäeva, notari allkirja 
ja pitseri. 

51. Arvestuskaardi käibetabeli täitumisel tööaastate üleandmise 
ja pärimise ning eluruumide ostu-müügi kannetega, annab elamu-
organ või elukohajärgse kohaliku omavalitsuse organ isikule vaja
duse korral välja uue registreerimisnumbriga lisakaardi. 

VI. Rahvakapitali obligatsiooni seos ühismajandi tööosakuga 

52. Vastavalt põllumajandusreformi seaduse (RT 1992, 10, 143) 
§-le 16 antakse ühismajandis töötanud isikule välja ühismajandis 
töötamise aja ja tööpanuse alusel arvutatud tööosak. 

53. ühismajandi tööosaku saajal on õigus vastavalt põlluma
jandusreformi seadu-e rakendamiseks Põllumajandusministeeriumi 
25. märtsi 1992. a. määrusega nr. 3 kinnitatud «Ühismajandi varas 
tööosakute arvutamise juhendi» (RTL 1992, 3, lk. 79) punktile 18 oma 
tööosak ümber vahetada talle väljaarvutatud rahvakapitali obligat
siooni vastu. Vahet, mille võrra ühismajandi tööosak on suurem 
rahvakapitali obligatsiooni rahalisest väärtusest, isikule ei kompen
seerita. 

54. Ühismajandi tööosakust loobunud isiku tööosaku võtab 
arvele põllumajandusreformi komisjon ja selle käsutamine toimub 
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. 
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55. Ühismajandi tööosakust loobunud isiku rahvakapitali obli
gatsiooni arvestuskaardile (tabelisse «Märge ühismajandi tööosakust 
loobumise kohta») teeb vastava kande ühismajandi põllumajandus
reformi komisjon. Kui isik on mitme ühismajandi põllumajandus
reformi õigustatud subjekt ning loobub kõigist talle määratud töö
osakutest, teeb kande tema arvestuskaardile kõigi ühismajandite 
reformikomisjonide poolt isikule väljaantud tõendite alusel talle 
määratud ühismajandi tööosakust loobumise kohta selle ühismajandi 
reformikomisjon, kus oli isiku viimane töökoht, või isiku valikul 
mõne teise ühismajandi reformikomisjon. Isiku arvestuskaardile kan
takse märge «Loobub ühismajandi tööosakust». Kui isik ei loobu 
vähemalt ühe ühismajandi tööosakust, siis märget ühismajandi töö
osakust loobumise ^ohtä tema arvestuskaardile ei tehta ja talle 
väljaantava täiendava rahvakapitali obligatsiooni väärtus arvesta
takse vastavalt käesoleva juhendi punktile 59. 

56. Rahvakapitali obligatisconi taotlev isik, kes on ühismajan
diks töötanud, kuid' ei taotle ühegi ühismajandi tööosakut ning 
kellel'« põie ühegi ühismajandi reformikomisjoni poolt tööosakut 
määratud, esitab tööaastaid arvestuskaardile kandvale ametiisikule 
vastava kirjaliku avalduse. Ametiisik kannab arvestuskaardile (tabe
lisse «Märge ühismajandi tööosakust loobumise kohta») märkme «Ei 
taotle ühismajandi tööosakut». 

57. Ühismajandi tööosaku seljal on õigus täiendavale rahva
kapitali obligatsioonile ulatuses, mille võrra tema ühismajandi töö
osak on väiksem ühismajandis töötatud aja alusel arvutatud rahva
kapitali obligatsiooni väärtusest. 

'58. Isik, kellele on põllumajandusreformi seaduse kohaselt 
arvestatud töcosak(ud) ühismajandile) varas ning kes taotleb täien
davat rahvakapitali obligatsiooni, esitab elukohajärgsele kohaliku 
omavalitsuse organile registreerimiseks tööstaažiandmetega täidetud 
arvestuskaardi, millele lisatakse põllumajandusreformi komisjoni(de) 
poolt väljaantud tõend (id) isikule määratud ühismajandi tööosaku(te) 
kohta. 

59. Arvestuskaardi registreerimisel kohaliku omavalitsuse-
organis määratakse kaardile kantud tööstaažiandmete ja põlluma
jandusreformi komisjonide poolt väljaantud tõendite alusel kindlaks 
isikule antava täiendava rahvakapitali obligatsiooni väärtus. Rahva
kapitali obligatsiooni arvestuskaardile kantud tööaastad ja ühis
majandite tööosakud kantakse vastavale lisalehele («Rahvakapitali 
obligatsiooni arvestuskaardi lisaleht ühismajandi tööosakute taotle
jale»),- miile vorm koos täitmise juhendiga on lisatud käesolevale 
juhendile (vt. lisa 3). Lisalehel väljaarvutatud täiendava rahvakapi
tali obligatsiooni väärtus kantakse käesoleva juhendi punktis 31 
ettenähtud korras arvestuskaardi osakukäibe tabeli kõige ülemise!': 
reale. 

60. Riigimajandiks reorganiseeritud ühismajandis töötanud 
isiku arvestuskaardile (tabelisse «Märge ühismajandi tööosakust 
loobumise kohta») kantakse riigimajandi vastutava ametiisiku poolt 
märge «Riigimajandi moodustamise tõttu ühismajandi tööosak asen
datud». 
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Korterittfirlreformi esimese etapi pikendamine ja teisele 
etapile üleminek 

Vabariigi Valitsuse määrus 11. juunist 1993. Nr. 172. 

Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1992. a. määruse nr. 69 «Korteri
üüri arvestamise korra muutmise ja korteriüüri piirmäärade kehtes
tamise kohta» (RT 1992, 8, 115) täitmise tagamiseks, arvestades riigi 
majanduslikku olukorda, Vabariigi Valitsus määrab: 

1. Pikendada korteriüürireformi esimest etappi kuni 1. jaanua
rini 1994. a. 

2. Maa- ja linnavalitsustel ning valla(alevi)valitsustel tagada 
oma haldusterritooriumil korteriüürireformi teise etapi käivitamiseks 
vajalike ettevalmistustööde tegemine, sealhulgas elamute hooldus-
ja remondikulude arvestuse sisseseadmine iga maja kohta eraldi. 

3. Elamuametil koos Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusminis
teeriumiga välja töötada ja esitada Vabariigi Valitsusele 1. oktoob
riks 1993. a. õigusakti eelnõu eluasemetoetuse süsteemi kohta. 

4. Muuta osaliselt Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1992. a. mää
ruse nr. 69 punkti 1 teist lõiku ja sõnastada see järgmiselt: «Käivi
tada korteriüürireformi esimene etapp 1. märtsist 1992. a. ja alus
tada teisele etapile üleminekut 1. jaanuarist 1994. a.». 

5. Tunnistada kehtetuks: 
1) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1964. a. määrus 

nr. 268 «Elamufondi tehnilise ekspluatatsiooni eeskirjade ja nor
mide kinnitamisest»; 

2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 7. jaanuari 1969. a. määrus 
nr. 7 «Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1964. a. mää:use 
nr. 268 täiendamise kohta»; 

3) Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 1992. a. määrus nr. 288 «Eesti 
Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1992. a. määruse nr. 69 osalise muut
mise kohta» (RT 1992, 42, 555). 

Korteriüürireformi läbiviimine 

Vabariigi Valitsuse määrus 12. augustist 1993. Nr. 254. 

Korteriüürireformi teisele etapile üleminekuks vastavalt Vaba
riigi Valitsuse 11. juuni 1993. a. määrusele nr. 172 «Korteriüürireformi 
esimese etapi pikendamise ja teisele etapile ülemineku kohta» (RT I 
1993, 35, 549) Vabariigi Valitsus määrab: 

1. Kinnitada juurdelisatud «Eluruumide üürileandmisel raken
datavad korteriüüri arvestamise metoodilised alused» (edaspidi alu
sed) ja kehtestada need 1. jaanuarist 1994. a. 

Kehtestada, et korteriüürireformi teisele etapile üleminek toi
mub järk-järgult, kusjuures täiendavad kulutused lisatakse korteri
üüri struktuuri alljärgnevalt: 

1) aluste punkti 7 alapunktis 9 nimetatud maamaks (rent) — 
1. jaanuarist 1994. a.; 

2) aluste punkti 7 alapunktides 1—3 nimetatud remondikulud — 
1. juulist 1994. a.: 

3) aluste punkti 7 alapunktis 7 nimetatud hoonekindlustus — 
1. jaanuarist 1995. a.; 

4) aluste punkti 7 alapunktis 8 nimetatud amortisatsioon — 
1. jaanuarist 1996. a. 

2. Rahandusministeeriumil töötada koos Elamuametiga hilje
malt 1. juuliks 1994. a. välja elamute kindlustamise süsteem. 
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K i n n i t a t u d  
Vabariigi Valitsuse 

12. augustis 1993. a. määrusega nr. 254 

Eluruumide tltirileandmlsel rakendatavad korteriüüri 
arvestamise metoodilised alused 

1. Käesolevad korteriüüri arvestamise metoodilised alused keh
tivad kõigi Eesti Vabariigi territooriumil asuvate eluruumide üürile
andjate kohta, sõltumata omandivormist. 

2. Eluruumide üürileandjaks on omanik või tema esindaja. 
3. Korteriüür määratakse omaniku (üürileandja) ja üürniku 

vahel sõlmitud üürilepingu alusel, lähtudes eluruumi üldpinnast ja 
diferentseeritud üürimäärast vastavalt eluruumi heakorratasemele, 
kuid mitte üle kohaliku omavalitsuse organi poolt kehtestatud piir
määra. 

4. Eluruumi heakorratase määratakse linna- ja maavalitsuste 
poolt kehtestatud korra alusel. 

5. Eluruumi üldpinnaks loetakse kõigi elu- ja abiruumide ning 
lodžade, külmade verandade, külmade panipaikade, rõdude ja ter
rasside põrandapinna summa mõõdetuna 1,6 meetri kõrguselt põran
dast, arvestades järgmisi vähenduskoefitsiente: lodžad, külmad veran
dad ja külmad panipaigad — 0,5, rõdud ja terrassid — 0,3. Korteri-
sisese trepimademe alune pind arvestatakse ruumi pinna hulka 
1,6 meetri kõrguselt. 

6. Korteriüür koosneb põhiüürist ja täisüürist. 
7. Korteri põhiüüri sisse arvatakse tasu järgmiste omaniku 

(üürileandja) poolt tehtavate kulutuste või osutatavate teenuste eest 
(arvestatuna eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta): 

1) maja ehituskonstruktsioonide ja hooneosade hooldus ja 
remont; 

2) majasiseste ja maja juurde kuuluvate järgmiste tehnosüstee-
mide tehnohooldus ja remont: 

— hoonesisene katlamaja; 
— küttesüsteem alates piiritlusaktiga määratud punktist; 
— sooja- ja külmaveetorustikud kuni korteris asetsevate sulge-

misarmatuurideni (kaasa arvatud); 
— kanalisatsioonitorustikud kuni korteriühenduseni või korteri-

sisendini (piiritletakse seina, põranda või laega); 
— elektrivarustussüsteemid kuni korteri väljalülitusseadmeteni 

(kaasa arvatud); 
— suitsuärastus- ja tuletõrjesüsteemid; 

12. Remondiks arvestatud vahendite kohta peetakse eriarves
tust ja omnik (üürileandja) kasutab neid ainult selleks ettenähtud 
otstarbel. 

13. Elamu renoveerimiseks võib omanik vormistada panga
laenu, mis kokkuleppel üürnikuga kuulub pärast renoveerimist, tasu
misele põhiüüri koosseisus üürilepingus sätestatud korras ja aja
vahemikul. 

14. Korteriüüri sisse ei arvestata korterisisest remonti ja 
üürniku süü tõttu tekkinud kanalisatsiooniummistuste kõrvaldamise 
kulusid, kui üürilepingus ei ole ette nähtud teisiti. 

15. Käesolevate aluste punkti 7 alapunktis 8 amortisatsiooniks 
arvestatud vahendid kuuluvad omanikule. 

16. Lisaks korteriüürile (põhi- ja täisüür) tasub üürnik gaasi, 
elektri, telefoni, hoiupankade teenuste ja muude teenuste eest. 
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K i n n i t a t u d  
Vabariigi Valitsuse 

10. oktoobri 1993 a. mäilrusuga nr. 31fi 

Eluasemetoetuse määramise alused 

1. Eluasemetoetus on elanikele kompensatsiooni maksmise riik
lik süsteem, mis on ette nähtud väikese sissetulekuga perekondade 
eluasemekulude osaliseks katmiseks. 

2. Eluasemetoetust makstakse alalist sissekirjutust omavatele 
riiklike ja munitsipaaleluruumide ning eramajade üürnikele, era
majade (korterite) omanikele ja elamukooperatiivide liikmetele. 

3. Eluasemetoetus määratakse perekondadele, kelle eluaseme
kulud normpinna arvestuses ületavad käesolevate aluste lisas ette
nähtud ulatuse. 

4.  Tasumisele kuuluv eluasemekulude summa sõltub perekonna 
sissetuleku suurusest ja perekonnaliikmete arvust ega või ületada 
ühes kuus 30 protsenti perekonna brutosissetulekust. 

5. Eluasemetoetuse määramisel arvestatakse perekonna kasu
tuses oleva eluruumi normpinna suurust. 

6. Eluruumi normpinnaks on 18 m' korteri üldpinda iga pere
konnaliikme ja lisaks 15 m2 kogu perekonna kohta. 

Juhul kui korteri tubade arv võrdub seal elavate elanike arvuga, 
kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse kompenseeri -
misvl aluseks korteii üldpind. 

7. Eluasemetoetuse määramise eeltingimuseks on, et kõik täis
ealised jierekonnaliikmed kas töötavad või õpivad, on pensionärid, 
invaliidid, on seadusega ettenähtud korras lapsehoolduspuhkusel, 
ametlikult töötuks tunnistatud või Tööturuameti otsusel tööotsijad, 
kellel on lõppenud töötu staatus, on töötud kohaliku sotsiaalabiame
tiga kooskõlastatud muudel mõjuvatel põhjustel või on mõne muu 
liikliku toetuse saajad. 

0. Eluasemetoetust ci määrata, kui perekonnal on tasumata roh
kem kui 4 viimase kuu eluasemekulud. 

9. Eluasemetoetust võidakse määrata, kui eluasemekulude võlg
nevus ci ületa 4 viimase киц eluasemekulude summat ja toetuse 
taotleja maksab võlasumma ära majavaldajaga (omanikuga) kokku
lepitud tähtaegadel. 

10. Eluasemetoetust määratakse käesolevate aluste punktis 2 
nimetatud isikutele nende perekondade kuu brutosissetuleku alusel 
iya kuu. 

11. Perekonna sissetulekuks loetakse kõik tulud, mis kuuluvad 
maksustamisele üksikisiku tulumaksu seaduse alusel täidetava tulu
deklaratsiooni järgi, samuti rüklikud pensionid, stipendiumid ja 
lii*ilu abirahad. 

12. Eluasemetoetuse määramisel võetakse arvesse: 
I) eluruumi eest tasumisele kuuluvad korteri täisüüri hulka 

arvatud kulud vastavalt eluruumide üürileandmlsel rakendatavatele 
korteriüüri arvestamise metoodilistele alustele; 

'/) Elamuameti poolt kehtestatud korras arvestatud tasu turba
briketi koguse maksumusele taandatud soojuse maksumuse järgi 
dltjukiittoga elamutes ja korterites, kus kütmiseks ja sooja vee saa
miseks kasutatakse erinevaid kütuseliike (gaas, kivisüsi, puit, vedel-
kiitux, lurbokütus jm.); 

:t) clektriencrgiakulud elektripliidiga ja gaasikulud gaasi"''' ч... 
varustatud korteris Elomuameli poolt kehtestatud korr"" 
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13. Eluasemetoetust arvestatakse eluasemetoetuse arvestuskaardi 
alusel, kuhu 011 märgitud andmed kõigi perekonnaliikmete ja nende 
sissetulekule kohta. 

14. Perekonna sissetulekute tahtliku varjamise või valeandmete 
esitamise korral lõpetatakse eluasemetoetuse arvestamine ja mää
ratud summad tühistatakse ümberarvestusega.' 

15. Peale eluasemetoetuse võib omavalitsusüksus toetada väi
kese sissetulekuga perekondi sotsiaalabitalituse kaudu, kusjuures 
abitaotleja peab esitama andmed vastavalt juhendile. 

16. Eluasemekulude kompenseerimine toimub elamuvaldajaga 
sularahata arvlemise põhimõttel. 

«Eluasemetoetuse määramise aluni im 
juurde 

Perekonna sissetulekust eluasemekuludeks tasutav osa 

Perekonna sissetulek Perekonnaliikmete arv 
1 2 3 4 ja enam 

kuni 200 kroom 30 krooni 28 krooni 24 krooni * 20 krooni 
201—300 kroom 15% 14% 12% 10% 
301—4.50 krooni 20% 18% 16% 15% 
451—600 krooni 25% 23% 21% 20% 
601—900 krooni 30% 28% 26% 25% 
901—1200 krooni 30% 28% 26% 
1201—1500 krooni 30% 28% 
üle 1501 krooni 30% 


