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Looduskaitsepiirangutega seonduvaid küsimusi on viimastel kuudel palju arutatud, sh 

parlamendis. Intensiivseid looduskaitselisi omandipiiranguid on riik seadnud ka sellistele 

maatükkidele, mille nende omanik on varem riigi käest järelmaksuga erastanud. Õiguskantslerile 

teadaolevalt tähendab see mitmete inimeste igapäevaelus seda, et nad ei saa neile kuuluvat metsa 

enam majandada, kuid peavad sellele vaatamata tasuma järelmaksu. Vähemalt ühel juhtumil on 

see toonud kaasa võimaluse, et inimese vara pannakse võlgnevuse tõttu sundmüüki, vt kohtuasi 

nr 2-15-122885.  

 

Keskkonnaministri kinnitusel
1
 on riigile maad võõrandada soovivate isikute nimekirjas 7 isikut, 

kes erastasid riigilt järelmaksuga metsamaad, kuid kellel on käesoleval hetkel looduskaitseliste 

piirangute tõttu metsa majandamine keelatud. Keskkonnaminister nägi Riigikogus toimunud 

arutelul nende inimeste probleemi lahendusena seaduse muutmist selliselt, et hüpoteegipidajal 

oleks võimalik järelmaksu tasumise kohustus peatada. Käesoleval hetkel vastavat eelnõu veel 

õiguskantslerile teadaolevalt Riigikogu menetluses ei ole.  

 

Õiguskantsleri praktikas on ilmnenud, et lisaks looduskaitseliste piirangutega kinnisasja riigile 

võõrandada soovivatele isikutele, on järelmaksu tasumise kohustus ka isikutel, kellele kuuluval 

kinnisasjal pole metsa majandamine looduskaitselistel põhjustel lubatud, kuid kellel ei ole 

võimalik esitada avaldust kinnisasja riigile võõrandamiseks. Seega pole need inimesed ka 

eelnimetatud nimekirjas. Selline olukord võib olla tekkinud näiteks seetõttu, et loodusväärtuste 

kaitseks pole veel kaitseala/püsielupaika moodustatud. Samas lubab looduskaitseseadus (§ 8 lg 

6) piirata kinnisasja kasutamist juba enne selle kaitse alla võtmist. Need inimesed on eelmises 

lõigus nimetatud inimestega sarnases olukorras.   

 

Kirjeldatud probleemide lahendamiseks on ilmselt mitmeid võimalusi, sh kavandatav 

seadusemuudatus.  Hädasolevate inimeste huve silmas pidades on lahendused vaja leida kiiresti. 

Seadusemuudatuse menetlus võtab paratamatult aega. Eeskätt efektiivsust silmas pidades juhin 
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tähelepanu, et võlaõigusseaduse § 97 pakub võimalusi järelmaksuga erastamislepingu tingimuste 

tagantjärele muutmiseks.  

 

Erastamisleping on sisult tsiviilõiguslik müügileping, millele kohaldub tavapärane lepinguõiguse 

regulatsioon. Järelmaksuga müügilepingu puhul on tegemist kestvuslepinguga, millele 

võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse 

rakendamise seaduse § 12 järgi kohaldatakse alates võlaõigusseaduse jõustumisest 

võlaõigusseaduses sätestatut. 

 

Kui erastamise hinnas kajastus ka metsamaa hind, mis oli kalkuleeritud eeldusega, et erastatava 

metsa suhtes on võimalik saada raieõigus (erastamise hetkel eeldatud üldistel tingimustel), siis 

võib metsa hilisem kaitse alla võtmine endaga kaasa tuua võlaõigusseaduse § 97 rakendumise. 

See võib olla aluseks ka järelmaksuga müügilepingu kui kestvuslepingu muutmisele, nt 

järelmaksu tasumise peatamise osas.
2
 Seejuures võib algatada viidatud normi alusel lepingu 

muutmise riik ise, kuid seda saaks kohtus nõuda ka maaomanik. Arvestades neid raskusi, mis 

maaomanikel seoses intensiivsete looduskaitseliste omandipiirangutega on juba tekkinud, ei ole 

ilmselt mõistlik jääda ootama majanduslikes raskustes inimestelt riigi vastu kohtusse pöördumist. 

Riik saab ka ise lepingu muutmiseks ettepaneku teha ja läbirääkimised algatada, et lepingu 

tingimusi muuta.  

 

Oluline on, et riiki erastamislepingute sõlmimisel esindanud maavanemad ja 

Keskkonnaministeerium teeks koostööd ja vahetaks probleemi  kiireks lahendamiseks vajalikku 

teavet. Nii, et maavanemad teaksid, kus on looduskaitsealad ja kuhu neid kavandatakse ning 

Keskkonnaministeeriumil oleks ülevaade isikutest, kellel on makseraskused, mis võivad olla 

põhjustatud olulistest looduskaitselistest piirangutest. Kui maavanemad ja 

Keskkonnaministeerium tuvastavad looduskaitseliste piirangute tõttu majanduslikesse 

raskustesse sattunud isiku, kes on erastanud riigilt järelmaksuga maa, siis saab hinnata 

üksikjuhtumi asjaolusid (sh lähtuda konkreetse erastamislepingu tingimustest) ja kaaluda, kas ja 

millistel tingimustel on võimalik sõlmitud erastamislepingu tingimuste tagantjärgi muutmine nii, 

et maaomanik ei oleks riigi kehtestatud looduskaitseliste tegevuspiirangute tõttu riigi ees 

majanduslike raskuste tõttu võlglane, kelle kodu saaks riik võla täitmiseks sundmüüki panna.  

 

Ootan Teie seisukohta eelkirjeldatud võimaluse rakendamise kohta hiljemalt 14.12.2016. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Teadmiseks: Riigikogu keskkonnakomisjon, justiitsminister 
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