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1. augustil 2013.a, Tartus 
 
TAOTLUS sundvõõrandatud ja tänaseks AS Tartu Agrole väljarenditud Muide 
katastriüksuse tagastamiseks selle õigusjärgsele omanikule 
 
 
 
 
Lugupeetavad, 
 
Palume Vabariigi Valitsusel või Põllumajandusministeeriumil algatada haldusmenetluse 
uuendamine põllumajandusministri 22.03.1999 käskkirja nr 66 seaduslikkuse hindamiseks ja 
selle tühistamiseks, kuna meie arvates on see haldusakt ebaseaduslik.  
 
Palume Riigikontrollil ja Õiguskantsleril algatada menetlused Põllumajandusministeeriumi 
tegevuse suhtes ja analüüsida põllumajandusministri 22.03.1999 käskkirja nr 66 õiguslikku ja 
faktilist põhistamist selle haldusakti väljaandmise hetkel ning hinnata selle haldusakti 
seaduslikkust. Ühtlasi palume hinnata, kas põllumajandusministeerium on järginud selle 
haldusakti väljaandmisel head haldustava. 

 
Lähtudes MRS-i § 38 lõike 2 punktist 1, mille kohaselt on Maa-ametil maareformi 
läbiviimisel õigus kontrollida riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse organi tegevust 
maareformi läbiviimisel, palume Keskkonnaministeeriumil anda Maa-ametile korraldus 
menetluse alustamiseks, et hinnata põllumajandusministri 22.03.1999 käskkirja nr 66 
seaduslikkust ja vastavust hea haldustava järgimisele. 

 
Täiendavalt palume Rahandusministeeriumil hinnata, kas Tartu Agro AS on saanud 
Põllumajandusministeeriumiga 16. novembril 2000.a sõlmitud ülisoodsa põllumajandusliku 
rendilepingu nr 4 alusel ebaseaduslikku riigiabi lepingu sõlmimise hetkest kuni tänaseni, ja 
kui see leiab tuvastamist, siis astuda samme ebaseadusliku riigiabi osutamise lõpetamiseks, 
selle tagasinõudmiseks ja/või rendilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks. Meie hinnangul on 
see rendileping sõlmitud oluliselt alla maarendi turutingimuste selles piirkonnas, mistõttu 
omab see Tartu Agrole riigiabiga võrreldavat ja konkurentsi ebaseaduslikult moonutavat 
mõju. Selline riigiabi on meie arvates Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga liitumisest alates, s.o. 
1. maist 2004, lausa ebaseaduslik.  
 
Juhul, kui selleks pädevad asutused tuvastavad, et põllumajandusministri 22.03.1999 käskkiri 
nr 66 on ebaseaduslik, palume:  
 
Vabariigi Valitsusel või Põllumajandusministeeriumil viidatud käskkiri tühistada; ja  
 
Eesti Vabariigil tagastada Helgi Margale Tartu maakonnas Tähtvere vallas Tähtvere 
külas asuva MUIDE katastriüksusest (katastritunnus 83101:003:0475) ½ mõtteline osa 
kogupindalaga 8,36 ha. 
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Põhjendame  oma taotlust alljärgnevate selgituste ja faktiliste asjaoludega. 
 
1. Me väidame, et Tartu Katsesovhoosist riigimajandi loomisega varjas 

Põllumajandusministeerium tegelikult lõppeesmärki erastada see ettevõte 
senistele tegevjuhtidele Aavo Mölderile, Eino Härmile, Andres Härmile, Toomas 
Pettaile ning nendega seotud isikutele. Riigimajandi loomine oli ennekõike 
vajalik selleks, et jätta õigustatud subjektid (vähemalt 267 juhul) ilma Tartu 
Katsesovhoosi ühistatud tootlikust põhivarast (masinad ja seadmed, hooned, 
loomad jms) ja õigusjärgsed omanikud (vähemalt 90 juhul) ilma oma endistest 
talumaadest, misjärel osutuski võimalikuks riigimajandi suunatud erastamine. 

 
1.1. 20. juulil 1990.a andis Edgar Savisaare poolt juhitud Vabariigi Valitsus välja 

korralduse nr 224-k, millega kohustati Põllumajandusministeeriumi välja töötama 
riiklike majandite süsteemi, mis loodaks 1940. aastani Eesti Vabariigis eksisteerinud 
riigimõisate ja riiklike ametikoolide maadele. 
 

1.2. 3. septembril 1990.a andis Vabariigi Valitsus välja määruse nr 184, millega kinnitati 
loodavate riigimajandite nimestik. Sellesse nimistusse määrati 49 kolhoosi, sovhoosi, 
riigimajandit, tehnikumi ja katsejaama, nende seas ka Tartu Katsesovhoos1. 

 
1.3. 8. novembril 1990.a andis EV Ülemnõukogu aga välja Vabariigi Valitsuse poolt 3. 

septembril 1990.a määruse nr 184 „Riigimajandite süsteemi loomise kohta“ 
rakendamise peatamise otsuse kuni maaseaduse vastuvõtmiseni. Eesti Vabariigi 
maareformi seadus võeti vastu 17. oktoobril 1991.a.  

 
1.4. 27. septembril 1991.a andis Vabariigi Valitsus välja määruse nr 196 „Põllumajanduse 

omandireformi ettevalmistamise kohta“, millega moodustati omandireformi komitee 
juurde eraldi komisjon, kes valmistaks ette omandireformi läbiviimise korraldamise 
kolhoosides, sovhoosides ja riigimajandites vastavalt 13. juunil 1991.a vastuvõetud 
Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadusele. Riigimajandite edasise loomise 
peatas ennekõike omandireformi eesmärk, milleks omandireformi aluste seaduse § 2 
lõike 1 kohaselt on omandisuhete ümberkorraldamine omandi puutumatuse ja vaba 
ettevõtluse tagamiseks, omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamine ning 
eelduste loomine turumajandusele üleminekuks, ja maareformi eesmärk, milleks MRS 
§ 2 kohaselt on riiklikul maaomandil rajanevate suhete ümberkujundamine peamiselt 
maa eraomandil põhinevaks suhteks, lähtudes endiste omanike õiguste järjepidevusest 
ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest, ning eelduste loomine maa 
efektiivsemaks kasutamiseks. Sellest tulenevalt on maareformi eesmärk eeskätt 
õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine, millest maa riigi omandisse jätmine 
moodustab erandi.  
 

1.5. 11. märtsil 1992.a võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu põllumajandusreformi 
seaduse, mis reguleerib ühistatud vara tagastamist ja kompenseerimist 
põllumajanduses. Põllumajandusreformi eesmärk on sõnastatud § 1 lõikes 2, mis näeb 
ette üleminekut põhiliselt talumajapidamisele ja muule eraomandusel rajanevale 

                                                             
1 Tartu Katsesovhoosi ametlik nimetus oli aastatel 1973-1990 NSVL-i 50. aastapäeva nimeline Tartu 
Näidissovhoos, aastatel 1991-1992 Tartu Näidissovhoos ja aastatel 1993-1997 Tartu Riigimajand. Erinevates 
dokumentides on aastatel 1990-1993 kasutatud läbi-segi nimetusi Tartu Katsesovhoos ja Tartu Näidissovhoos, 
kuigi tegu on olnud ühe ja sama riigimajandiga. 
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ettevõtlusele. Endistes ühismajandites (kolhoosides, sovhoosides, aga ka 
riigimajandites) kohustab see seadus § 4 lõike 1 kohaselt reformi läbi viima kooskõlas 
endise maaomandiõiguse taastamise ja maa erastamisega vastavalt maareformi 
seadusele. Seega ka see seadus kohustab endiste ühismajandite kasutuses olnud maad, 
mis enne 1940. aastat kuulusid eraomanikele, tagastama nende õigusjärgsetele 
omanikele.  

 
1.6. 24. märtsil 1992.a võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse nr 96 „Põllumajandus-

reformi rakendamise kohta“, millega määrati põllumajandusreformi läbiviimise 
koordineerijaks Põllumajandusministeerium. Põllumajandusministeeriumi ülesandeks 
jäi ka maade ja varade üleandmine riigimajandite haldusse ning riigimajandite 
koosseisus väljaselgitatud ühistatud vara tagastamine või kompenseerimine.   

 
1.7. 23. aprillil 1992.a algatati põllumajandusreformi seaduse alusel Tartu Katsesovhoosi 

reformikava koostamine 9-liikmelise reformikomisjoni määramisega. 
Reformikomisjoni liikmetest kolm esindajat valiti katsesovhoosi töötajate poolt, kolm 
määrati Tähtvere vallas tegutsevate talunike ja kolm Tähtvere Vallavalitsuse ametnike 
seast. Reformikomisjonis hakkasid omama kandvat rolli reformikomisjoni 
aseesimeheks valitud Andres Härm (hilisem Haage ühistalu, tänase nimetusega Haage 
Agro OÜ, suuromanik), tema isa Eino Härm (pikaaegne katsesovhoosi agronoom ja 
tänane Tartu Agro AS-i suuromanik) ning Toomas Pettai (tänane Haage Agro OÜ 
suuromanik). Tartu Katsesovhoosi riigivara eest vastutava isikuna kureeris seda 
reformikava koostamist põllumajandusministeeriumist ministrina (19. veebruar - 21. 
oktoober 1992) Aavo Mölder isiklikult (tänane Tartu Agro AS-i suuromanik), kes 
juhtis enne ministriks saamist Tartu katsesovhoosis aastaid Vorbuse osakonda ja 13 
aastat ka Laeva Sovhoosi. Alates 1993. aastast kuni tänaseni on Aavo Mölder juhtinud 
volikogu esimehena ka Tähtvere Vallavolikogu ja tema valimisnimekiri on nimetanud 
ametisse kõik valla funktsionäärid, mistõttu on ta kontrollinud koos tänaste Haage 
Agro ja Tartu Agro suurosanikega Tartu katsesovhoosi reformikava ja Tähtvere valla 
maakorralduskava koostamist.     

 
1.8. Tartu Katsesovhoosi reformikomisjoni liikmetele oli juba enne reformikava 

koostamist selge, et kui Tartu Katsesovhoosi ühistatud vara läheks 
põllumajandusreformi seaduse üldise regulatsiooni alusel jagamisele, kuuluks ca 90 
mln rubla (mis oli reformikomisjoni enda hinnang vastavalt 01.01.1992 seisuga) 
väärtuses vara jagamisele 199 endise töötaja ja 68 (endiste töötajate) pärija vahel. 
Samuti teati, et katsesovhoosi käsutuses 3000 ha maast kuulus ainult 400 ha Tähtvere 
ja Vorbuse riigimõisatele, ülejäänud põllumajanduslik maa kuulus enne 1940. aastat 
piirkonnas tegutsenud 147-le talule. Selleks hetkeks oli reformikomisjonile ka teada, 
et nende talude osas on vaid 27 juhul õigusjärgsed omanikud esitanud taotlused maa 
kompenseerimiseks, 90 juhul soovisid õigusjärgsed omanikud maade tagastamist ja 
30 juhul puudusid õigusjärgsete omanike või nende taotluste kohta veel andmed2. 
Selline stsenaarium ei olnud aga Tartu Katsesovhoosi põllumajandusreformi 
arhitektidele Aavo Mölderile, Eino Härmile, Andres Härmile ja Toomas Pettaile 
meelepärane. 

 
1.9. 26. augustil 1992.a võttis EV Ülemnõukogu vastu põllumajandusreformi seaduse 

muutmise seaduse, mille alusel Ülemnõukogu sai seaduse vastuvõtmise hetkest 
õigused määrata riiklikku tähtsust omavate põllumajanduslike õppe-, katse- ja 

                                                             
2 Vt Tartu Katsesovhoosi töötajate üldkoosoleku protokoll ja reformikomisjoni liikmete valimine (Riigi 
Ajalooarhiivi, säilmik nr EAA. T-953.1.782). 
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teadusasutuste loetelu, nende põhieesmärgid ja põhitegevuseks vajaliku riigimaa 
suuruse, mida vastavalt maareformi seaduse §-le 31 ei tagastata ega erastata. Nende 
asutuste maakasutuste piire võimaldati aga seaduse alusel määrata vastavalt valla 
maakorralduskavale. Sama päeva Ülemnõukogu stenorgammist nähtub, et selle 
seaduse eelnõu autoriks oli tolleaegne põllumajandusminister Aavo Mölder. 

 
1.10. 26. augustil 1992.a võttis EV Ülemnõukogu vastu kohe ka otsuse „Riigimaa 

eraldamise kohta põllumajanduslikele õppe-, katse- ja teadusasutustele“. Selle 
otsusega kinnitati riiklike põllumajanduslike õppe-, katse- ja teadusasutuste loetelu ja 
nende põhitegevuseks vajaliku maakasutuse suurused vastavalt otsuse lisale. Otsuse 
punkti 2 alapunktidega 1 ja 2 kehtestati, et kasutusse antakse maa eelkõige sellest 
maast, millele endised omanikud või pärijad ei ole esitanud tagastamisnõuet. Otsuse 
punkti 3 kohaselt võib olemasolevate või taastatavate talude maakasutust muuta ainult 
esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud maakorralduskava 
alusel või kokkuleppel talupidaja või talu taastajaga, kusjuures maakasutuse 
muutumisega kaasnevad kulud tuleb kompenseerida.  

 
1.11. Vastavalt 26. augusti 1992.a Ülemnõukogu otsuse lisale kinnitati Tartu 

Katsesovhoosile põhitegevuseks vajaliku maa suuruseks 3000 ha ja Eesti 
Põllumajandusülikooli (käesolevas taotluses nimetatud ka kui „Eesti Maaülikool“) 
Eerika Õppemajandile 377 ha. 26. augusti 1992.a Ülemnõukogu stenogrammist 
selgub, et kui Riigikogu liikmed otsuse eelnõu algatajalt põllumajandusminister Aavo 
Mölderilt küsisid, et kui palju on nende maade osas õigusjärgsete omanike taotlusi 
maade tagastamiseks, siis selle arvu – vähemalt 90 taotlust – salgas Mölder maha, 
lausa valetades, et Tartu Katsesovhoosiga seoses, mida ta hästi väitis teadvat, taolisi 
probleeme ei ole.    

 
1.12. 11. detsembri 1992.a Tartu Katsesovhoosi töötajate üldkoosoleku protokollist3 nähtub 

üheselt, et Tartu Katsesovhoosi põllumajandusreformi tegelikel suunajatel oli 
kavatsus säilitada riigimajand ja tööosakuid ei peetud seetõttu võimalikuks välja anda, 
vaid need sooviti asendada rahvakapitali obligatsioonidega (tuntud ka kui 
erastamisväärtpaberid), millega sooviti, et Tartu Katsesovhoosi ühistatud vara 
kompenseeriks õigustatud subjektidele riigimajandi asemel hoopis Eesti Vabariik evp-
kroonides. 13. aprillil 1993.a kinnitati reformikomisjoni poolt õiend, millega hinnati 
Tartu Katsesovhoosi varade väärtus bilansilise jääkmaksumuse arvestuse meetodil 
8 885 800 kroonile, millest omakorda hinnati arvestuslikuks tööosakute kattevaraks 
7 870 300 krooni. Kuna õigustatud subjektide tööaastate koguarvuks hinnati kokku 
15 915 aastat, kujunes Tartu Katsesovhoosis töötatud ühe aasta tööosakuks keskmiselt 
495 krooni. 26. mail 1995.a Tartu Katsesovhoosi põllumajandusreform lõpetati. Meie 
arvates Tartu Riigimajandi loomisega aga varjati selle ühte tegelikku eesmärki jätta 
Eesti Vabariigi kaasabil endised Tartu Katsesovhoosi töötajad lihtsalt ilma oma 
tootlikust varast.  

 
1.13. Väärib eraldi märkimist, et reformikomisjoni otsusega otsustati Tartu Katsesovhoosist 

eraldada Haage ühistalu (tänane Haage Agro OÜ), millega anti 61 endisele töötajale 
nende kokku 81 000-kroonise tööosaku eest sisuliselt tasuta üle 1 728 936 kroonine 
tervikvara. Tervikvara hulka arvati bilansilises jääkmaksumuses 1 083 530 krooni eest 
põhivara (hooned, masinad, seadmed jne), 173 020 krooni eest loomi, 28 449 krooni 
eest lõpetamata toodangut ja 443 937 krooni eest käibevahendeid. 27. jaanuaril 1993.a 

                                                             
3 Vt Tartu Katsesovhoosi töötajate üldkoosoleku protokoll (Riigi Ajalooarhiiv, säilmik nr EAA.T-953.1.784); 
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sõlmitud ostu-müügilepingus4 fikseeriti tervikvara üleminek avaliku konkursita ja 
rahalise sissemaksuta võlakohustusena. Sellise vara suuromanikeks said 
reformikomisjoni liikmed Andres Härm ja Toomas Pettai. Katsesovhoosi 
reformikomisjon ega ka Põllumajandusministeerium paraku ei põhjenda oma otsust, 
miks otsustati Haage ühistalu Tartu Katsesovhoosist üldse eraldada.   

 
1.14. Tartu Katsesovhoosi reformikavast ning üldkoosoleku ja reformikomisjoni istungite 

protokollidest nähtub ühemõtteliselt, et Tartu riigimajandi loomise aluseks peeti 
põllumajandusminister Aavo Mölderi poolt algatatud ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
poolt 26. augustil 1992.a vastuvõetud otsust,  millega otsustati Tartu Katsesovhoosile 
omistada põllumajandusliku õppeasutusena riigimajandi staatus. Huvitaval kombel 
teadis sellise otsuse vastuvõtmisest Eino Härm juba 23. aprillil 1992.a, ehk 4 kuud 
enne Ülemnõukogu vastavasisulist hääletamist, mis nähtub Tartu Katsesovhoosi 
töötajate sama päeva üldkoosoleku protokollist5. Põllumajandusliku õppeasutusena 
riigimajandi loomisega varjati meie arvates aga selle ühte tegelikku eesmärki jätta ca 
2600 ha ulatuses õigusjärgsed omanikud Tähtvere vallas Tartumaal ilma oma 
õigustest saada tagasi oma esivanematele enne 1940. aastat kuulunud talumaad.  

 
1.15. 14. juulil 1993.a andis Põllumajandusministeerium käskkirjaga nr 103 „Tartu 

Riigimajandile tema põhitegevuse jätkamiseks iseseisva juriidilise isikuna vajalike 
varade üleandmine“ Tartu Näidissovhoosilt Tartu Riigimajandile üle riigivahendite 
arvelt soetatud varad jääkmaksumuses 3 536 995 krooni ja omavahendite arvelt 
soetatud põhivahendid summas 5 741 195 krooni. Kokku anti seega Tartu 
Katsesovhoosilt Tartu Riigimajandile üle varasid summas 9 278 190 krooni. 

 
1.16. Aavo Mölder andis aastaid mõista, et temal on juba tööpanuse järgi kõik õigused 

Tartu Agro varadele, erinevalt nt Tartu Agro rendimaade õigusjärgsetest omanikest. 
Põllumajandusministeerium hooldab Eesti Vabariigi esimese põllumajandusministri 
Jaan Raamoti hauda Siselinna kalmistul Tallinnas. Need samad ministeeriumi-
ametnikud aga ilmselt ei tea seda, et just Aavo Mölderi isa, Adolf Mölder oli see 
karjäärikommunist, kes asus 1940. aasta detsembris Tartumaal endisi talusid 
riigistama. Sealhulgas riigistas Adolf Mölder ka Jaan Raamoti poja, Ilmar Raamoti 
omanduses oleva Raja talu, asudes seejärel ise põlistalunikelt konfiskeeritud vara 
baasil loodud Ülenurme riikliku majapidamise juhatajaks6. Enamus konfiskeeritud 
talude omanikke said hiljem aga võimaluse koos peredega jätkata oma elu Siberi 
avarustes. Ka Jaan Tõnissoni talu varad riigistati, ta ise aga vahistati 12. detsembril 
1940.a ja lasti maha 3. juulil 1941. Põllumajandusministeeriumi silmakirjalikkus 
väärib siinkohal aga suurt imestust.  

 
1.17. 15. augusti 1997.a Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 616 kujundatakse Tartu 

Riigimajand ümber AS-iks Tartu Agro. Riigile kuuluvate 100% aktsiate valitsejaks 
määratakse Põllumajandusministeerium. Kuigi näiliselt oli tegu lihtsa riigimajandi 
ümberkujundamise otsusega, viidi sellega ühtlasi Tartu Agro AS-i käsutuses olevad 
varad omandi- ja põllumajandusreformi reguleerimise alast riigivara reguleerimise 
alasse. Sama tehti hiljem maadega, mis riigi omandisse jätmise otsuste järgselt liikus 
maareformi reguleerimise alast ministeeriumi bilanssi ja koos sellega ka riigivara 

                                                             
4 Vt Haage ühistalu tervikvara ostu-müügi leping lisadega, ühistalu asutamisleping ja võlakohustus (Riigi 
Ajalooarhiiv, säilmik nr EAA.T-953.1.792). 
5 Vt Tartu Katsesovhoosi töötajate üldkoosoleku protokoll ja reformikomisjoni liikmete valimise 
dokumentatsioon (Riigi Ajalooarhiivi, säilmik nr EAA. T-953.1.782). 
6 Vt Ilmar Raamot, Mälestused, lk 554, 557. 
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reguleerimisalasse. Põllumajandusministeeriumi põhjendusel ei saa täna enam tehtud 
ülekohut heastada, kuna riigivara seadus ei näe ette ühtegi võimalust riigistatud maade 
tagastamiseks nende õigusjärgsetele omanikele.  

 
1.18. 22. märtsil 1999.a allkirjastas põllumajandusminister Andres Varik käskkirja nr 66 (vt 

ka Lisa 2), millega otsustati jätta teiste seas Tartu maakonnas Tähtvere vallas 
Tähtvere külas 16,72 ha pindalaga Muide katastriüksus (vt ka Lisa 1) riigi omandisse. 
Käskkirjas tuuakse välja ka põhjendus, miks need kinnistud riigiomandisse jäetakse – 
seoses vajadusega säilitada Põllumajandusülikooli õppebaas. See põhjendus on aga 
juba käskkirja allkirjastamise hetkest faktiliselt fiktiivne, kuna Muide katastriüksus 
pole kunagi teenindanud Põllumajandusülikooli õppebaasi, mis asub Märjal ja mille 
teenindamiseks on maid riigiomandisse taotlenud Eesti Põllumajandusülikool 
iseseisvalt. Põllumajandusministeeriumil (ega ka Eesti Põllumajandusülikoolil) ei ole 
esitada mitte ühtegi dokumentaalset tõestust, justnagu oleks Tartu Riigimajandit/Tartu 
Agrot rajatud aastatel 1992 kuni 2000 Eesti Põllumajandusülikooli õppebaasiks ja et 
taoline koostöö leiaks tõestust ka faktipõhiselt. Selline eksitamine on rajatud 
avalikkuse informeerimatusele ja küllap leidus ka Põllumajandusülikoolis sel ajal veel 
selliseid ametnike, kes Aavo Mölderi ja tema isa nõukogudeaegsetest teenetest 
lähtuvalt on olnud nõus seda fiktiivset maade riigistamise skeemi patroneežima. 
Igatahes põllumajandusülikooli tänane rektor Mait Klaassen talle hiljuti esitatud 
arupärimises väidetavaid varasemaid seoseid Tartu Agro maade riigistamise ja 
ülikooli õppebaasi rajamise vahel enam ei kinnita. 

 
 
2. Eesti Vabariik loobus õiguslikult Muide maaüksuse sundvõõrandamise aluseks 

olevast eesmärgist, vajadusest säilitada Eesti Põllumajandusülikooli õppebaas, 
juba 3. juulil 2000.a, ehk vaid 15 kuud pärast selle maaüksuse riigiomandisse 
jätmist, kui otsustati see kinnistu eelläbirääkimistega avaliku enampakkumise 
teel rendile anda. Selleks korraldati Põllumajandusministeeriumi poolt fiktiivne 
rendikonkurss. Kuid rendikonkursi tingimustes ega ka rendilepingus endas ei 
sisaldu mitte ühtegi viidet vajadusele säilitada rendileandmisega selle kinnistu 
võõrandamise aluseks olnud avalikud huvid, ehk siis põllumajandusülikooli 
õppebaasi säilitamine.  

 
2.1. Veel 20. aprillil 2000.a andis põllumajandusminister Ivari Padar välja käskkirja nr 131 

(vt ka Lisa 3), millega otsustas maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkt 7 alusel jätta 
riigi omandisse Tartu Agro AS-i kasutuses endised talumaad Vorbuse külas 
(Liivaaugu maaüksus) ja Tüki külas (Saviaugu maaüksus). Ka nende maaüksuste 
jätmist Eesti Vabariigi omandisse põhjendab Põllumajandusministeerium just Eesti 
Põllumajandusülikooli õppebaasi säilitamise vajadusega, mis näitab ilmekalt, kuidas 
eesmärk on pühendanud abinõu ja ei lööda risti ette ka otsese valetamise ees. Kui veel 
26. augusti 1992.a Ülemnõukogu otsuses punktis 4 põhjendatakse Tartu riigimajandi 
loomist looma- ja seemnekasvatuse vajadusega, siis Ivari Padar ei kõhelnud enam 
2000. aasta aprillis riigiomandisse (ja koos sellega Tartu Agro kasutusse) jätmast nt 
ka 26,6 ha suurust Liivaaugu maaüksust (katastritunnusega 83101:001:0240), millisel 
kinnistul kasvab 19,5 hektari (73,33%) ulatuses hoopis mets ning põllumajanduses 
kasutatavat pinda, ehk looduslikku rohumaad on sellel kinnistul vaid 0,1 ha (0,4%) 
ulatuses. Kuidas on aga metsamajandamine seotud looma- ja seemnekasvatusega, ehk 
maade riigistamise alusena põhistatud avaliku huviga, jääbki siinkirjutajatele 
arusaamatuks.    
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2.2. Vaid poolteist kuud hiljem, 7. juunil 2000.a saadab Põllumajandusministeerium 
Rahandusministeeriumile aga juba taotluskirja nr 7-7-1/1403, mille alusel palub 
rahandusministeeriumil välja selgitada, kas seni Tartu Agro AS-i kasutuses riigi 
põllumajandusmaadele avaldab mõni riigivara valitseja soovi, et neile oleks see vara 
vajalik riigivõimu teostamiseks. Väärib eraldi tähelepanu, et nende 
põllumajandusmaade hulka kuulusid ka vaid poolteist kuud tagasi riigistatud 
Saviaugu ja Liivaaugu maaüksused. 27. juunil 2000.a edastab rahandusministeerium 
põllumajandusministeeriumile vastuskirja nr 60-2-4/5662, millega teatatakse, et 
riigivara registrile ei laekunud ettenähtud tähtajaks ühtegi sellekohast avaldust.  

 
2.3. 3. juulil 2000.a annab põllumajandusminister Ivari Padar ministeeriumiametnikele 

ülesande korraldada eelläbirääkimistega enampakkumine (valikpakkumine) riigi 
omandisse jäetud Tartu maakonnas Tähtvere vallas asuvate maaüksuste, üldpindalaga 
3089,17 hektarit, rendile andmiseks. Muide katastriüksus on samuti lisatud 
väljarenditavate maade nimekirja. Selle konkursi muutis aga farsiks asjaolu, et 
rendileandmise ainsaks tingimuseks seati AS Tartu Agro põllumajandusliku 
tootmistegevuse jätkamine. Nii saigi sellel konkursil osaleda sisuliselt ainult üks 
pakkuja – Tartu Agro AS ise. Konkurss viiakse läbi minimaalse tähtajaga kaks 
nädalat ja pakkumiste esitamise tähtajaks seatakse juba 26. juuli 2000.a. Hiljuti paluti 
Põllumajandusministeeriumil esitada ühele teabenõudele vastuseks koopia Ametlikes 
Teadaannetes ilmuma pidanud eelläbirääkimistega enampakkumise konkursi teatest, 
mida ministeerium mingil põhjusel aga ei esitatud, mis sunnib kahtlema, kas see 
maade rendikonkurss viidi üldse läbi seaduses ettenähtud korras. 

 
2.4. 27. juulil 2000.a koostab Põllumajandusministeerium võitjapakkuja 

väljaselgitamiseks protokolli, millest nähtub, et ainsa kvalifitseerunud pakkumise 
esitabki AS Tartu Agro. 16. novembril 2000.a allkirjastas põllumajandus-
ministeeriumi kantsler Ants Noot Tartu Agroga 25-aastase tähtajaga 
põllumajandusliku rendilepingu nr 4 (vt ka Lisa 4), millega anti Tartu Agro kasutusse 
kogupindalaga 3089,17 ha riigi omandis põllumaad asukohaga Tähtvere vallas 
Tartumaal. Rentnik kohustus selle eest tasuma 10 000 eesti krooni renditasu (ehk 3,23 
krooni/ha) aastas. Millisel alusel tekkis põllumajandusministeeriumil õigus sõlmida 
just 25-aastane rendileping, jääb meile samuti arusaamatuks. Meile hiljuti teatavaks 
saanud rendikonkursi tingimustes taoline tähtaeg aga üldse puudus.  

 
2.5. Kõige olulisem on siinjuures aga see, et rendikonkursi tingimustesse ega ka 

rendilepingu tingimustesse ei lisatud mitte ühtegi nõuet sellest avalikust huvist, 
millise põhistusega Muide maaüksus riigi omandisse jäeti. Sellest võib üheselt 
järeldada, et see kinnistu ei kandnud põllumajandusministeeriumi jaoks maade 
rendikonkursi väljakuulutamise hetkeks enam mitte mingit avalikku huvi. See sunnib 
aga omakorda järeldama, et Eesti Vabariik võõrandas ilmselt kõik need rendilepingu 
esemeks olevad maad, sh ka Muide kinnistu, õigusjärgsete omanike käest halvas usus, 
omakasu eesmärkidel ja sisuliselt pettuse teel. 

 
2.6. 11. septembril 2012.a esitas AS Tartu Agro tegevjuht Aavo Mölder 

Põllumajandusministeeriumile taotluse 16. novembril 2000.a. sõlmitud 
põllumajandusliku rendilepingu nr. 4 pikendamiseks veel kümne aasta võrra, st kuni 
aastani 2035. Põllumajandusministeeriumil tuli vastata sellele taotlusele eitavalt 
ainuüksi põhjusel, et täna kehtiv seadus ei luba seda hetkel pikendada. Tartu Agro AS 
on teinud Aavo Mölderi isikus 2008. aastal põllumajandusministeeriumile ka taotluse, 
et Tartu Agrole omistataks eelisostuõigus juhuks, kui ministeerium otsustab need 
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riigile kuuluvad rendimaad avaliku enampakkumise korras müüki panna. A.Mölder 
on ministeeriumile teinud ka ettepaneku, et kogu rendilepingu ese, st rohkem kui 3000 
ha, mõõdistatakse ja registreeritaks ümber üheks katastriüksuseks. See peaks 
tulevikus välistama kõik need võimalused, et need kinnistud pandaks avalikule 
enampakkumisele ühe kaupa. A.Mölder on ministeeriumile varasemalt avaldanud ka 
soovi, et Tartu Agrol tekiks nende rendimaade eelisjärjekorras erastamisõigus 
vastavalt senini Eestis seadustatud vabadele (reformimata) riigimaadele seatud 
kasutusvalduste, ajutiste maakasutuslepingute ja rendilepingutega sarnaselt. Kõik 
taolised ettepanekud kõlavad paraku nende maaüksuste õigusjärgsete omanike 
mõnitusena. 

 
 
3. Eesti Vabariik loobus õiguslikult teistkordselt Tartu Agro AS-ile väljarenditud 

põllumaade sundvõõrandamise aluseks olevast eesmärgist, vajadusest säilitada 
Põllumajandusülikooli õppebaas, 3. juulil 2001.a, ehk Muide maaüksuse 
riigiomandisse jätmise otsusest vaid 27 kuud hiljem, kui otsustati Eesti 
Vabariigile kuuluvad Tartu Agro AS-i aktsiad müüki panna. Selleks korraldati 
jällegi fiktiivne avaliku enampakkumise konkurss. 

 
3.1. 3. juulil 2001.a võtab Vabariigi Valitsus põllumajandusminister Ivari Padari 

ettepanekul vastu korralduse nr 475 (vt ka Lisa 5), millega otsustatakse AS Tartu 
Agro 963 926 (100%) üheliigilist riigile kuuluvat aktsiat eelläbirääkimistega 
pakkumisel müüki panna, määrates aktsiate alghinnaks 14 899 370 krooni. Kuna 
erastamise eesmärk ei olnud mitte leida parim pakkumine, vaid kuidas see erastada 
Aavo Mölderiga seotud isikutele, peideti parima pakkuja väljaselgitamise „konks“ 
pakkumise ühte lisatingimusse (lisainvesteeringud tootmise arendamiseks), mida 
teised pakkujad pidasid pelgalt kvalifitseerumistingimuseks. Mittesoositud pakkujaid 
aga ei informeeritud sellest, et võitjapakkuja väljaselgitamisel müügi hind ja 
investeeringud tootmisse summeeritakse.    

 
3.2. Põllumajandusminister Ivari Padar lasi Tartu Agro aktsiate erastamiseks 

eelläbirääkimistega pakkumiskonkursi välja kuulutada 1. augustil 2001.a, ehk ajal, kui 
kõik üldjuhul puhkavad. Enampakkumise konkursi teade ilmus sama päeva Äripäeva 
vahelises Ametlikes Teadaannetes nr 30. Vastavalt riigivaraseaduse § 30 ja Vabariigi 
Valitsuse 18.10.2000.a määrusele nr 328 pidi eelläbirääkimistega enampakkumise 
teade olema avaldatud vähemalt kaks nädalat enne pakkumiste esitamise tähtaega. 
Vastavalt TsÜS § 105 lg 1 algas tähtaja kulgemine järgmisest päevast pärast selle 
kalendripäeva või sündmuse saabumist, millega määrati kindlaks tähtaja algus. 
Eeltoodust tulenevalt oleks pidanud ministeerium kuulutama pakkumiste esitamise 
tähtajaks minimaalselt 15. august kell 17.00, kuid selle asemel kuulutati tähtajaks 14. 
august kell 17.00. Tegu oli seega tõsise seaduserikkumisega. 

 
3.3. Sellele seaduserikkumisele osundas 14. augustil 2001.a ka Hilja Valk oma kaebuses 

Põllumajandusministeeriumile. Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot 
selgitas seda kirjalikult oma 15. augusti 2001.a vastuskirjas järgnevalt: „Me ei saa 
rahuldada Teie kaebuses toodud avaldust, sest Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 2000.a 
määrusega nr 328 kinnitatud „Riigile kuuluvate väärtpaberite müügi kord“ ei näe ette 
pakkumiste nurjunuks tunnistamist taotletud alusel“. Edaspidi võiks siis 
Põllumajandusministeerium hakata korraldama lausa ühe-päevase tähtajaga 
enampakkumiskonkursse, sest seaduse tähenduses pole vahet, kas pakkumistähtaega 
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rikutakse ühe või kolmeteistkümne päeva ulatuses, sest põllumajandusministeeriumi 
tõlgenduses see õiguslike tagajärgi nagunii kaasa ei too. 

 
3.4. 2. oktoobril 2001.a tunnistas Vabariigi Valitsus oma korraldusega nr 680  

eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks paremuselt teise rahalise pakkumise, Tartu 
Agro tegevjuhi Aavo Mölderiga seotud ettevõte Tartland OÜ pakkumise summas 30,1 
mln krooni. Rahaliselt parima pakkumise summas 32,0 mln krooni tegi 
piimandusühistu E-Piim, mis aga lükati valitsuskabinetis Mõõdukate ja Isamaaliidu 
häältega kõrvale koos järgmise selgitusega: „Parimaks pakkumiseks tunnistati OÜ 
Tartland pakkumine, sest tema pakutud garanteeritud investeeringute määr on viis 
korda suurem kui kõrgema ostuhinnaga pakkumise teinud pakkujal ning ostuhind ei 
ole oluliselt madalam pakutud kõrgemast hinnast“.  

 
3.5. 12. septembri 2001.a Äripäevas väidab erastamiskonkursil rahaliselt parima 

pakkumise teinud Piimandusühistu E-Piim juhatuse esimees Jaanus Murakas, et 
„ettevõtet näidati meelega kehvemas valguses, et panna ta madalama alghinnaga 
müüki. Pakkumise koostamiseks ning pangagarantii väljaajamiseks anti aga aega 
ainult kaks nädalat. Vägisi tekib arvamus, et enampakkumise lõpptulemus oli juba 
alguses teada“. 27. septembri 2001.a Postimehes süüdistab E-Piima finantsjuht Taavi 
Aas, et erastamiskonkursil võitjaks tunnistatud Tartu Agro juhid varjasid lisaks 
riigiettevõtte 800 000-kroonist osalust Tartu Viljasalves. Erastamiskonkursist 
osavõtnud Piimandusühistule E-Piim esitas põllumajandusministeerium Taavi Aasa 
väitel Tartu Agro põhivarade nimekirja ning poolaasta auditeerimata bilansi alles 29. 
augustil, ehk siis kaks nädalat peale enampakkumise konkursi tähtaja sulgumist. Ka 
nendes dokumentides varjati Tartu Agro osalust Tartu Viljasalves. Ainus, kes siin 
probleemi ei näinud, oli põllumajandusministeerium. 

 
3.6. Eesti Vabariigile kuulunud 100% Tartu Agro AS-i lihtaktsiate 

enampakkumiskonkursi tingimustesse ei ole lisatud mitte ühtegi tingimust sellest 
avalikust huvist, millise põhistusega selleks ajaks Tartu Agro kasutuses rendimaad 
riigi omandisse jäeti. Sellest võib jällegi järeldada, et need rendimaad ei kandnud 
põllumajandusministeeriumi jaoks aktsiate müügikonkursi väljakuulutamise hetkeks 
enam mitte mingit avalikku huvi. Siit saab ainult kinnitust väide, et Eesti Vabariik 
võõrandas kõik need rendilepingu esemeks olevad maad õigusjärgsete omanike käest 
halvas usus, omakasu eesmärkidel ja sisuliselt pettuse teel.   

 
 
4. Helgi Marga on tunnistatud Tartumaal, Tähtvere vallas asuva Muide talu endise 

Muide A-6 22,18 ha suuruse kinnistu nr. 6252 osas õigusjärgseks omanikuks ½ 
mõttelises osas. Tähtvere Vallavalitsuse 05.03.2001 korralduse nr 56 alusel 
tagastati H.Margale sellest 2,47 ha ja jäeti seega tagastamata kokku 8,62 ha. 
Tänaseks on sellest moodustatud Muide katastriüksus kogupindalaga 16,72 ha.  
 
Allpool esitame Teile kõik selgitused koos tõenditega (vt ka Lisa 6), et H.Marga 
ei ole tänaseni loobunud oma maade tagastamise nõudest, vaid on astunud enda 
poolt senini kõik seaduslikud sammud selleks, et oma õiguste eest ja jokk skeemi 
vastu seista.   

 
4.1. 7. märtsil 1905.a sündinud Johannes Tamm pidas tema isale Hendrik Tammele 

kuuluval Muide A-6 kinnistul Tähtevere vallas Tartumaal enne talude 
sundnatsionaliseerimist talu. Johannes Tamm arreteeriti 14. juulil 1945.a ja 
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represseeriti 11. detsembril 1946.a 7 aastaks vabadusekaotuse näol kinnipidamiskohta 
Krasnoturinski linna, Sverdlovski oblastisse, kus ta 1. veebruaril 1952.a suri. Peale 
Johannes Tamme arreteerimist Muide talu vara konfiskeeriti. Tema naine Elisabeth 
Tamm (sünd 1906.a) ning lapsed, Harri Tamm (sünd 1935.a) ja Helgi Marga 
(neiupõlvenimega Tamm, sünd 1938.a), saadeti aga 27. märtsil 1949.a asumisele 
Irkutski oblastisse, kust nad vabastati 10. veebruaril 1956.a.  

 
4.2. Eesti riik rehabiliteeris 28. aprillil 1989.a Eesti NSV Siseministeeriumi õienditega 

Elisabeth Tamme, Harri Tamme ja Helgi Marga Eesti NSV 07.02.1988 „Kohtuväliste 
massirepressioonide kohta Nõukogude Eestis 1940-1950-ndail aastail“ seaduse alusel. 
Eesti riik rehabiliteeris Johannes Tamme täielikult 16. aprilli 1990.a Eesti NSV 
Prokuratuuri tõendiga 19.02.1990 „Kohtuväliselt represseeritud ja aluseta 
süüdimõistetud isikute rehabliteerimise“ seaduse alusel.  

 
4.3. 11. juulil 1990.a esitas Helgi Marga Tartu Rajooni TSN Täitevkomiteele avalduse 

Muide talu õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamiseks ja kompenseerimiseks. 10. 
detsembril 1991.a esitas H.Marga Tartu Maavalitsusele avalduse ka õigusvastaselt 
võõrandatud Muide A-6 kinnistul asunud talumaa tagastamiseks.   

 
4.4. 9. novembril 1995.a väljastas Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja 

kompenseerimise Tartu maakonna komisjon Helgi Margale otsuse nr 158/1-3, millega 
tunnistati H.Marga ja Maimu Saar Tartumaal, Tähtvere vallas asuva Muide A-6 talu 
22,18 ha suuruse kinnistu nr. 6252 õigusjärgseteks omanikeks, kumbki  ½ mõttelises 
osas. H.Marga ja M.Saar taotlesid mõlemad esmalt selle maa tagastamist. 

 
4.5. 29. märtsil 1996.a kinnitas Tähtvere Vallavalitsus oma korraldusega nr 44 Muide A-6 

kinnistul säilinud talu hoonete (elumaja ja kõrvalhooned) üleandmise Helgi Margale 
bilansilise maksumusega 4983 krooni. Samal päeval sõlmiti ka vastav varade 
üleandmis-vastuvõtmis akt Tähtvere Vallavalitsuse ja H.Marga vahel ning varade 
tagastamise osas H.Margal enam pretensioone riigile ei ole. 

 
4.6. 19. mai 1997.a Tähtvere Vallavalitsuse õiendist nr 57/535 nähtub, et Muide 6-A 

kinnistut Helgi Margale tervikuna ei tagastata seoses maa riigi omandisse jätmise 
taotlusega, mida menetles Põllumajandusministeerium. 

 
4.7. 15. veebruaril 1999.a väljastas Tähtvere Vallavalitsus korralduse nr 21, millega anti 

nõusolek Põllumajandusministeeriumi poolt riigi omandisse taotletava Muide 
katastriüksuse kohta pindalaga 16,72 ha suuruses osas. Kui tehnilised dokumendid 
kõrvale jätta, tuuakse ainsaks sisuliseks maa riigiomandisse jätmise põhjenduseks 
vajadust säilitada Põllumajandusülikooli õppebaas.  

 
4.8. 22. märtsil 1999.a andis Põllumajandusministeerium minister Andres Variku isikus 

välja käskkirja nr 66 „AS Tartu Agro maa katastriüksusena riigi omandisse jätmise 
kohta“, millega otsustati jätta Muide katastriüksus pindalaga 16,72 ha Eesti Vabariigi 
omandisse riigi äriühingu AS Tartu Agro põllumajandusmaana seoses vajadusega 
säilitada Põllumajandusülikooli õppebaas. 

 
4.9. Tähtvere Vallavalitsus andis 28. juunil 1999.a välja korralduse nr 91, millega otsustati 

mitte tagastada Muide A-6 kinnistust nr 6252 16,72 ha suurust maatükki, vaid selle 
asemel määrati õigustatud subjektidele, Maimu Saarele ja Helgi Margale, selle eest 
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võrdses suuruses kompensatsioon summas 74 272 krooni erastamisväärtpaberi arvele. 
H.Marga ei nõustunud pakutud kompensatsiooni vastu võtma. 

 
4.10. Helgi Marga otsustas 29. juunil 1999.a esitada Tartu Maakohtu halduskohtusse 

kaebuse, millega püüdis vaidlustada Tähtvere Vallavalitsuse 28.06.1999 korraldust nr 
91, millega jäeti tagastamata Tähtvere vallas Tähtvere külas Muide A-6 kinnistust nr 
6252 16,72 ha suurune maatükk õigustatud subjektidele, ja EV põllumajandusministri 
22.03.1999 käskkirja nr 66, kuna nende õigusaktidega rikutakse H.Marga arvates 
tema õigusi. Maareformi seaduse § 31 lg 1 p 7 sätestab, et riigi omandisse jäetakse 
üksnes riigiettevõtete ja riigiasutuste põllumajandusmaa. H.Marga püüdis kohtus 
vaidlustada, et riigi äriühingut AS Tartu Agro ei saa tõlgendada riigiettevõtteks ega ka 
riigiasutuseks, mistõttu puudus maa mittetagastamise alus õigustatud subjektidele 
maareformi seaduse § 6 lg 2 p 4 tähenduses. Samuti viitas H.Marga oma kaebuses 
asjaolule, et maareformi seaduse § 29 tähenduses tuleb maa riigi omandisse jätmine 
otsustada Vabariigi Valitsuse või tema poolt volitatud valitsusasutuse otsusega, antud 
juhul otsustati see aga põllumajandusministri käskkirjaga, millist tegevust pidas 
H.Marga seadusevastaseks.  
 

4.11. 28. oktoobril 1999.a Tartu Maakohtu halduskohtu otsusega jäeti Helgi Marga kaebus 
rahuldamata, kuna kohus ei leidnud, et viidatud kaks haldusakti oleksid kaebuses 
esitatud põhjustel ebaseaduslikud. 8. novembril 1999.a esitas H.Marga samas 
vaidlusasjas apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtusse. Tartu Ringkonnakohus 
otsustas 26. jaanuari 2000.a otsusega jätta 28. oktoobri 1999.a Tartu Maakohtu otsus 
muutmata ja apellatsioonkaebus rahuldamata. 17. märtsil 2000.a tegi Riigikohtu 
loakogu resolutsiooni, millega jäeti H.Marga poolt 24. veebruaril 2000.a Riigikohtule 
esitatud kassatsioonkaebus menetlusse võtmata.  

 
4.12. 23. veebruaril 2000.a esitab Helgi Marga kohtuvaidluse kohta oma arvamuse EÕOL-i 

jurist Raivo Salumäe. R.Salumäe viitab selles arvamuses, et hageja pidas 
kohtuvaidlust olukorras, kus ta ei olnud teadlik kaebuse esitamisel teistest olulistest 
dokumentidest (Tähtvere Vallavalitsuse korraldus nr 21). R.Salumäe viitab oma 
selgituses, et kohus ei analüüsinud 22.03.1999 EV põllumajandusministri käskkirja nr 
66 sisuliselt. Sellel käskkirjal puudus faktiline põhjendatus, sest see oli fiktiivne, ja 
see on jäänud haldusakti adresseeritud isikule H.Margale tänaseni arusaamatuks. 
Faktilise põhjendatuse puudumine haldusakti väljaandmisel on aga Eesti Vabariigis 
aluseks selle seadusevastaseks tunnistamisele. Asjaolu, et väidetav Eesti 
Põllumajandusülikooli õppebaasi säilitamise vajadus ei ole põhjenduslik alus, kinnitas 
apellatsioonikaebuses esitatud asjaolu, et samal ajal oli Põllumajandusministeeriumil 
juba kavas AS Tartu Agro erastamine ja maade rendileandmine. Sellisel juhul oli ka 
EPÜ õppebaasi säilitamine aluseta ajend maa riigiomandisse jätmisel. 
Ringkonnakohus jättis aga selle apellandi poolt esitatud olulise asjaolu hoopis 
tähelepanuta, viidates menetluslikele põhjendustele. 
 

4.13. Tähtvere Vallavalitsus andis 5. märtsil 2001.a välja korralduse nr 56, millega tagastati 
Helgi Margale 2,47 ha suurune maa-ala Muide A-6 endisest kinnistust, mis on 
valdavalt hoonetealune maa. Selles koralduses viidatakse, et H.Margale jääb 
tagastamata kokku 8,62 ha. 

 
4.14. Tähtvere Vallavalitsus saatis 30. märtsil 2000.a, 7. mail 2001.a, 21. detsembril 2001.a 

ja 10. septembril 2002.a Helgi Margale pöördumised koos ettepanekutega või isegi 
nõudmised vormistada Tähtvere Vallavalitsuse 28.06.1999 korraldusega nr 91 
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määratud kompensatsioon riigi omandisse jäetud 8,36 ha maaosa eest summas 74 272 
EVP krooni. Veelgi enam, Tähtvere Vallavalitsuse ametnikud asusid seisukohale, et 
õigusjärgsed pärijad ei ole võimelised talupidamisega tegelema. Tähtvere 
Vallavalitsuse 24.09.2002 korraldusega nr 158 luges vallavalitsus H.Marga 
kompensatsiooni nõudest loobunuks ja lõpetas kompensatsioonimenetluse.  

 
4.15. 8. novembril 2002.a esitas Helgi Marga Tartu Halduskohtusse kaebuse Tähtvere 

Vallavalitsuse 24. septembri 2002.a korralduse nr 158 kohta ja palub selle korralduse 
tunnistada kehtetuks. 5. mai 2003.a Tartu Halduskohtu otsusega jäeti H.Marga kaebus 
rahuldamata ja Tähtvere Vallavalitsuse korraldus jõusse.  

 
4.16. Põllumajandusministeerium avaldas 7. jaanuaril 2008.a oma koduleheküljel 

põllumajandusministeeriumi haldusalas oleva riigivara erastamisnimekirja, kuhu oli 
lisatud ka AS Tartu Agrole renditud riigimaad pindalaga 3069,3 ha, sh ka Muide 
kinnistu. 16. aprillil 2008.a esitas Toomas Marga Põllumajandusministeeriumile 
vastavasisulise järelpärimise koos taotlusega viidatud maade tagastamiseks nende 
õigusjärgsetele omanikele. Põllumajandusministeerium selgitas oma 2. juuni 2008.a 
vastuskirjas, et ministeerium ei ole tuvastanud, et riigi otsused maade riigi omandisse 
jätmise protsessis oleksid olnud õigusvastased. Samuti ei pea põllumajandus-
ministeerium reformi taaskäivitamist nende maade osas, mis jäeti riigi omandisse, 
enam võimalikuks, sest peab reforme oma olemuselt ühekordseteks ja viitab vastavate 
aluste puudumisele nii Eesti Vabariigi kehtivas õiguses kui ka halduspraktikas.  

 
 
Maareformi seaduse § 31 lõige 1 punkt 7 sätestab õigusliku aluse riigi äriühingute ja 
riigiasutuste põllumajandusmaa riigi omandisse jätmiseks, kuid 26. augustil 1992.a 
Ülemnõukogu otsuse punkti 2 alapunkti 1 kohaselt pidanuks kasutusse antav riigiettevõtete ja 
–asutuste põllumajandusmaa koosnema eelkõige sellisest maast, millele endised omanikud 
või pärijad ei ole esitanud tagastamisnõuet. Otsuse seda sätet ei ole põllumajandusministri 
22.03.1999 käskkirja nr 66 allkirjastamisel arvestatud ning osundatud põllumajandusministri 
käskkirjast ei nähtu ka sellekohaseid põhjendusi. Miks põllumajandusministeerium selle 
vastu käskkirja allkirjastamise hetkel üldse huvi ei tundud, jääb meile arusaamatuks. 
Pikaaegse Tähtvere Vallavolikogu esimehe Aavo Mölderi valimisnimekirja eestvedamisel 
pandi Tähtvere vallas vabade maadena erastamisele sadu hektareid põllumaid, samas kui 
riigiomandisse hakati taotlema maaüksusi, mis oleks tulnud tegelikult tagastada nende 
õigusjärgsetele omanikele. 

 
Riigikohtu otsuses haldusasjas nr 3-3-1-61-06 on kohus leidnud, et ehkki vaidlusalusel 
perioodil ei kehtinud veel Haldusmenetluse seadus, pidi /.../ maa tagastamise menetluses 
lähtuma hea halduse põhimõtetest, s.o. menetlusosalise kaasamise kohustusest, tema 
arvamuse ja vastuväidete ärakuulamise kohustusest ning selgitamise kohustusest. 
Haldusasjas nr 3-3-1-102-06, hinnates Vabariigi Valitsuse 20. juuni 1994.a määruse nr 228 
asjaolusid, on Riigikohus oma otsuses märkinud, et ... pidi maa riigi omandisse jätmise 
menetlus vastama haldusmenetlusele kehtestatud põhimõtetele. Haldusmenetlus peab olema 
õiglane ja õiglane menetlus peab viima õiglasele tulemusele. Samuti kehtis ka tollal 
põhimõte, et maa riigi omandisse jätmist tuli motiveerida ja vajaduse tekkimisel kaaluda 
erinevaid huvisid. Seega on Riigikohus mitmetes erinevates haldusasjades leidnud, et ka enne 
1. jaanuari 2002.a, ehk enne haldusmenetluse seaduse jõustumist, vastu võetud haldusaktide 
puhul tuli järgida hea haldustava põhimõtteid ning haldusakti tuli motiveerida ning kaaluda 
erinevaid huvisid.  

 





Lisa 1: Muide kinnistu asukohakaart. 
 

 
Muide kinnistu (kaardil kinnistu piirid tähistatud kollasega): katastriüksuse nr 83101:003:0475, aadress Tartu maakond, Tähtvere vald, Tähtvere küla; 100% 
maatulundusmaa; pindala 16,72 ha 


