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Rahanoude lootusetuks tunnistamine ja
lootusetu rahanoude mahakandmine

1. Asjaolud ja menetluse kaik

10.03.2006 kokkuleppega vottis Areo Yara Kinnistute AS AS-It Kolle tile investeerimis
kohustuse taitmise, mis tulenes 03.11.2003 sOlmitud Kerese 3 ja Kosmonaudi 4 hoonete
tagasiostuoigusega mtitigilepingutest, ja tihes sellega ka trahvi tasumise kohustuse
10% ulatuses tahtajaks tegemata investeeringute summalt.
lThtlasi pikendati Areo Yara Kinnistute AS-He 10.03.2006 kokkuleppe punktiga 2.5 teise
aasta investeerimiskohustuse (ajavahemiku eest 03.11.2004 - 03.11.2005) taitmise tahtaega
kuni 30.04.2006. Seega olid Areo Yara Kinnistute AS-i investeerimiskohustuste tahtajad
jargmised:
kuni 30.04.2006

15 000 000 krooni;

kuni 03.11.2006

31 000 000 krooni.

10.05.2006 esitas Areo Yara Kinnistute AS investeeringute aruande kogusummas
18 977 089 krooni ja osaliselt ka kulutusi tOendavad dokumendid.
Linnavara- ja Majandusameti (edaspidi ka LYMA) ehitusspetsialist arvestas tahtajaks
30.04.2006 midetuks investeeringud summas 12 764 642 krooni (lepingus oli ette nahtud
15 000000,0 krooni). Jarelikult jai taitmata investeerimiskohustus summas 2 235 358 krooni,
10% suurune trahv tahtajaks tegemata investeeringutelt on 223 535,80 krooni.
Linnavara- ja Majandusamet kUsis juristide J. TustSenko ja D. Matvejev arvamust
arvestamisele kuuluvate investeeringute kohta, kuid juristide arvamused lahknesid. Seega
laks arvesse LYMA spetsialisti poolt pakutud investeeringusumma. Narva Linnavalitsuse
28.12.2006 korraldusega nr 1742-k tehti LYMA-Ie Ulesandeks esitada Areo Yara Kinnistute
AS-Ie 223 535,80 krooni suurune trahvinoue (l0% tahtajaks tegemata investeeringutelt
summas 2235 358 krooni). Yastavalt nimetatud korraldusele esitas LYMA Areo Yara
Kinnistute AS-Ie 05.01.2007 arve, mida viimane ei olnud nous tasuma.
15.05.2006 esitati ka AS-Ie KOLLE 1 500000,0 krooni suurune trahvinoue, kuna viimane ei
taitnud hoonete omanikuna oma kohustusi ega investeerinud Kerese 3 ja Kosmonaudi 4
hoonetesse kehtestatud tahtaegadeks 15 000 000,0 krooni. AS KOLLE jattis trahvinoude
Hiitmata ning linn poordus hagiga kohtusse. Antud kohtuasja menetleti koigis kolmes
kohtuastmes, sh Riigikohtus, kuid Narva linna hagi AS-i Kolle vastu jaeti rahuldamata.
Eeltoodust Hihtuvalt ja arvestades jargmisi asjaolusid:
Areo Yara Kinnistute AS esitas 07.11.2006 investeeringute aruande (taht~aks
03.11.2006 pidi investeerima 31 000 000 krooni), IOpetas objekti ehituse, taites
investeerimiskohustused;

Arhitektuurija Linnaplaneerimise Amet valjastas Areo Vara Kinnistute AS-Ie 17.01.2007
kasutusloa nr 9191 Kerese 3 hoonele (Kerese Kaubanduskeskus, kasutamise otstarve:
muu kaubandushoone voi kauplus, parkimishoone) ja 04.04.2007 kasutusloa nr 9848
Kosmonaudi 4 hoonele (kasutamise otstarve: bilroohoone, apteek, kohvik; baar voi
sookla, kiosk toiduainete mUUgiks, kauplus, mis ei ole toidukauplus);
Areo Vara Kinnistute AS taitis oma investeerimiskohustused ning andis Kerese Keskuse
kasutusse;
linna hagi AS-i KOLLE vastu trahvi valjamoistmise noudes ei rahuldatud;
linn kandis AS-KOLLE kohtuasjas kulud seoses riigiloivu ja AdvokaadibUroo Kraavi &
Partnerid teenuste tasumisega,
linnal ei ole otstarbekas esitada kohtusse Areo Vara Kinnistute AS-i vastu hagi 223
535,80 krooni suuruse trahvi noudes, mille valjanoudmine on sisuliselt lootusetu, taotleb
Linnavara- ja Majandusamet eelnimetatud Areo Vara Kinnistute AS-i noude summas
223535,80 krooni lootusetuks tunnistamistja mahakandmist.
KUsimust arutati Narva Linnavalitsuse 12.07.2006 maaruse nr 936 "Narva Linnavalitsuse
Linnavarakomisjoni
pohimaarus"
alusel
moodustatud
Narva
Linnavalitsuse
linnavarakomisjoni koosolekul 18.11.2009 (protokoll nr 11). Eelpooltoodust lahtudes teeb
Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjon Narva Linnavalitsusele ettepaneku rahuldada Narva
Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti taotlus rahanoude lootusetuks tunnistamiseks.
Areo Vara Kinnistute AS (reg. 10264496) on 15.04.2009.a. Uhinenud Areo Investeeringute
Aktsiaseltsiga (reg. 10225881). Ohinemisega loetakse lihendatav arilihing loppenuks ning
kustutakse ariregistrist. AS § 391 19 4 kohaselt laheb Uhinemisel lihendatava lihingu vara,
sealhulgas kohustused, lile lihendavale Uhingule.
2. Oigusliku alused
KOKS § 22 19 1 p-st 6 tulenevalt kuulub valla- voi linnavara valitsemise korra kehtestamine
volikogu ainupadevusse. KOKS § 22 19 1 p 6 alusel kehtestatud Narva Linnavolikogu
24.08.2006.a maaruse nr 34 "Linnavara kolbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja
havitamise kord" (edaspidi Kord) § 3 kohaselt rahanoue tunnistatakse lootusetuks vastavalt
Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja § 43 loike 8 pohimotetele.
Narva Linnavalitsuse 08.03.2006. a maarusega nr 257 "Narva linna raamatupidamise
siseeeskirja kinnitamine" kinnitatud Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja § 43 lOike 8
alusel kui ebatoenaoliselt laekuvad nouded osutuvad lootusetuks, kantakse nii noue kui ka
allahindlus vastaval kontrakontol bilansist valja. Noue loetakse lootusetuks, kui LRK-I voi
Linnal tervikuna puuduvad igasugused voimalused noude kogumiseks (nt volgnik on
likvideeritud voi pankrotis ning pankrotipesas olevatest varadest ei piisa noude tasumiseks)
voi selle tagasinoudmiseks tehtavad kulutused osutuvad kallimaks saadavast tulust.
Korra § 22 punkti 2 kohaselt otsuse rahanoude, mille summa on lile 10 000 krooni,
lootusetuks tunnistamise ja lootusetu rahanoude mahakandmise kohta votab vastu Narva
Linnavalitsus.
Korra § 24 jargi juhul, kui Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjon peab esitatud rahanoude
lootusetuks tunnistamise taotlust pohjendatuks, ja rahanoude lootusetuks tunnistamise ja
mahakandmise otsuse vastuvotmine on Narva Linnavalitsuse padevuses, valmistab
rahanoude valitseja ette haldusakti eelnou rahanoude lootusetuks tunnistamise ja
mahakandmise kohta ning esitab selle koos tOendavate dokumentidega Narva
Linnavalitsusele otsuse vastuvotmiseks.

Narva Linnavolikogu 29.06.2000.a maarusega or 36/16 "Narva linna p6himaaruse
kinnitamine" kinnitatud Narva tinna p6himaaruse punkt 5.7.1. alusel Narva Linnavalitsuse
komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga linnavalitsuse maaruste ja korralduste
ettevalmistamisel.
Korra § 26 kohaselt otsus rahan6ude lootusetuks tunnistamise ja mahakandmise koht peab
sisaldama rahan6ude lootusetuks tunnistamise taotlusega n6ustumist; rahan6ude lootusetuks
tunnistamise otsust ja volitamist selle rahan6ude bilansist mahakandmiseks; marget
lootusetuks tunnistatud rahan6udega seotud 6iguste ja kohustuste iilekandmise kobta.
Seega ei ole tegemist kohaliku elu kilsimuse lahendamisega KOKS § 30 19 1 p-de 2 ja 3
tahenduses, vaid raamatupidamisliku tehinguga, mis oma olemuselt on internse iseloomuga
haldusorganisatsiooni sisene enesekorralduslik kUsimus.

3. Otsus
3.1.N6ustuda Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti taotlusega rahan6ude
lootusetuks tunnistamiseks ning tunnistada lootusetuks rahan5ue Areo Investeeringute
Aktsiaseltsi (reg. 10225881) vastu summas 223 535,80 krooni.
3.2.Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil kanda maha kaesoleva korralduse
punktis 3.1. nimetatud rahan5ue oma bilansist.
3.3.Kaesoleva korralduse punktis 3.1. nimetatud lootusetu rahan5udega seotud 6igused ja
kohustused ei kuulu Ulekandmisele.

4. Rakendussatted
4.1.Teha korraldus teatavaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile.
4.2.Korraldus j5ustub seadusega ettenahtud korras.
4.3.Korraldust on v5imalik vaidlustada Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajas 30 paeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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