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Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a
määruse nr 36 «Õigusvastaselt võõrandatud

vara tagastamise kord» muutmine

Vastu võetud 02.09.2010 nr 129

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse» § 17 lõike 2 ning «Maareformi seaduse»
§ 15 lõike 1 ja § 38 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruses nr 36 «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise
kord» (RT 1993, 7, 106; RT I 2010, 60, 407) tehakse järgmised muudatused:

1)määruses asendatakse läbivalt sõnad «kohalik komisjon» sõnaga «maakonnakomisjon» vastavas käändes;

2)punkti 9 täiendatakse neljanda lõiguga järgmises sõnastuses:

«Maavalitsused, Maa-amet ja Rahandusministeerium peavad maakonnakomisjonide ning valla- ja
linnavalitsuste poolt neile käesoleva korra kohaselt esitatud andmete põhjal arvestust kõigi lõpetamata
õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise menetluste kohta.»;

3)punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

4)punkti 14 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonnakomisjonidele valmistavad
käesoleva korra punktis 19 märgitud küsimuste otsustamiseks vajalikud materjalid ette maavanemate
moodustatud struktuuri- ja allüksused.»;

5)punkti 22 täiendatakse kolmanda lõiguga järgmises sõnastuses:

«Maakonnakomisjon esitab otsuse ärakirja 10 päeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates maavanemale.
Maakonnakomisjoni otsuse ärakirja esitab vara tagastamist menetlev valla- või linnavalitsus hiljemalt
31. detsembriks 2010. a või maavanema nõusolekul hiljemalt 1. märtsiks 2011. a maavanemale kõigi
varem vastuvõetud otsuste kohta, mille suhtes ei ole vara tagastamist või kompenseerimist otsustatud.
Maavanem esitab koondandmed kõigi talle esitatud maakonnakomisjoni otsuste kohta üks kord kvartalis
Rahandusministeeriumile ja maa tagastamise kohta käivate otsuste kohta Maa-ametile.»;

6)määrust täiendatakse punktiga 222järgmises sõnastuses:

«222. Vara tagastamise ja kompenseerimise toimiku üleandmisel maakonnakomisjonile kooskõlas
omandireformi aluste seaduse paragrahvi 16 lõikega 21koostatakse toimiku üleandmise akt.»;

7)punkti 23 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kui valla- või linnavalitsus ei saa mõjuvatel põhjustel otsustada nimetatud tähtaja jooksul vara tagastamise
küsimust, informeerib ta õigustatud subjekti ja maavanemat põhjustest, millest on tingitud viivitus vara
tagastamise otsustamisel, ja teatab tähtaja, mille jooksul küsimus otsustatakse. Maavanem edastab koondandmed
talle esitatud informatsiooni kohta üks kord kvartalis Rahandusministeeriumile.»;

8)punkti 27 teine ja kolmas lõik sõnastatakse järgmiselt:

«Kui valla- või linnavalitsusel on tekkinud kahtlus vara endisel individualiseeritaval kujul säilimise suhtes,
samuti punkti 31 kohaselt vara tagastamata jätmise ettepanekut menetleva ministeeriumi nõudmisel, tellib
ta eksperthinnangu ehitise endisel individualiseeritaval kujul säilimise kohta vastavalt omandireformi aluste
seaduse paragrahvi 12 lõike 8 punktidele 1 ja 2 ning lõigetele 9 ja 10. Ekspertiisi tellimisest teatab valla- või
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linnavalitsus õigustatud subjektile, ehitise valdajale, üürnikele ja rentnikele, kellel on õigus esitada eksperdile
tõendeid ja dokumente, ning maavanemale. Eksperthinnangu kinnitab valla- või linnavalitsus.

Valla- või linnavalitsuse tellitud ekspertiisi kulud kaetakse vara erastamisest kohaliku omavalitsuse
omandireformi reservfondi laekunud rahast. Kui nimetatud rahast ei jätku, kaetakse kulud Vabariigi Valitsuse
omandireformi reservfondist eraldatud rahast. Ministeeriumi nõudmisel ekspertiisi läbiviimiseks vajalik raha
eraldatakse Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist.»;

9)punkti 36 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Valla- või linnavalitsuse korralduse ärakiri vara tagastamise või sellest keeldumise kohta saadetakse õigustatud
subjektidele ja maavanemale kümne päeva jooksul korralduse andmise päevast arvates. Maavanem edastab
koondandmed talle esitatud informatsiooni kohta üks kord kvartalis Rahandusministeeriumile.»;

10)punkt 481sõnastatakse järgmiselt:

«481. Vastavalt omandireformi aluste seaduse paragrahvi 17 lõikele 9 teostab vara tagastamise üle järelevalvet
maavanem.

Järelevalve menetluse alustamise aluseks on rahandusministri taotlus, esitatud kaebus, käesoleva korra kohaselt
valla- või linnavalitsuse esitatud andmed, millest nähtub, et valla- või linnavalitsus ei täida talle seadusega
pandud ülesandeid või viivitab nende täitmisega, või muud andmed ja materjalid, mis seavad kahtluse alla vara
tagastamise menetluse seaduslikkuse.»;

11)punkti 483teine lõik sõnastatakse järgmiselt:

«Kui järelevalve käigus on avastatud, et valla- või linnavalitsuse haldusakt või toiming on seadusega vastuolus,
esitab maavanem Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 85 lõike 4 või 7 alusel valla- või linnavalitsusele
kirjaliku ettepaneku viia see seadusega kooskõlla.»;

12)punkti 483neljas lõik sõnastatakse järgmiselt:

«Kui valla- või linnavalitsus ettenähtud tähtajal maavanema ettepanekut läbi ei vaata või jätab selle
ellu rakendamata, pöördub maavanem halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras protestiga
halduskohtusse.»;

13)punkti 49 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kui valla- või linnavalitsus ei saa mõjuval põhjusel otsustada nimetatud tähtaja jooksul maa tagastamist,
informeerib ta õigustatud subjekti ja maavanemat põhjustest, millest on tingitud viivitus maa tagastamise
otsustamisel, ja teatab küsimuse otsustamise tähtaja. Maavanem edastab koondandmed talle esitatud
informatsiooni kohta üks kord kvartalis Rahandusministeeriumile ja Maa-ametile.»;

14)punkti 56 viies lõik sõnastatakse järgmiselt:

«Kohalik omavalitsus teatab tähtaja koos käesolevas korras sätestatud vajalike toimingute loeteluga õigustatud
subjektile kirjalikult. Teade toimetatakse õigustatud subjektile kätte kooskõlas haldusmenetluse seadusega
väljastusteatega tähtkirjaga, elektrooniliselt, kättetoimetamise teel haldusorgani poolt või diplomaatilisi kanaleid
kaudu ning loetakse kättetoimetatuks samas seaduses sätestatud tingimustel. Kui tähtaegselt ei ole võimalik
maa tagastamise toiminguid lõpule viia, võib kohalik omavalitsus enne tähtaja möödumist otsustada tähtaja
pikendamise. Õigustatud subjekt võib taotleda tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades
tõendid nende olemasolu kohta. Kui kohalik omavalitsus leiab, et toimingute tegemata või lõpetamata jätmine
ei olenenud õigustatud subjekti tahtest, pikendab ta maa tagastamise toimingute lõpuleviimise tähtaega, teatades
sellest maavanemale. Maavanem edastab koondandmed talle esitatud informatsiooni kohta üks kord kvartalis
Rahandusministeeriumile ja Maa-ametile. Pärast 31. detsembrit 2011. a võib kohalik omavalitsus tähtaega
pikendada üksnes maavanema nõusolekul. Kui näidatud takistavad põhjused ei ole mõjuvad või õigustatud
subjekt ei taotle tähtaja pikendamist, loeb kohalik omavalitsus isiku omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12
lõike 7 alusel nõudest loobunuks ja maavanema nõusolekul lõpetab korraldusega tagastamismenetluse. Kui
maavanem ei nõustu tagastamismenetluse lõpetamisega, pikendab kohalik omavalitsus tähtaega.»;

15)punkti 59 täiendatakse neljanda lõiguga järgmises sõnastuses:

«Kui valla- või linnavalitsus on jätnud maa tagastamata kuni 1. septembrini 2010. a kehtinud maareformi
seaduse paragrahvi 192lõike 3 või maareformi seaduse muutmise seaduse paragrahvi 26 alusel, teavitab ta
õigustatud subjekti kirjalikult kolme kuu jooksul nimetatud kuupäevast maa tagastamise või kompenseerimise
menetluse uuendamise võimalusest, vastava taotluse esitamise tähtajast ja tingimustest. Teade toimetatakse
õigustatud subjektile kätte kooskõlas haldusmenetluse seadusega väljastusteatega tähtkirjaga, elektrooniliselt,
kättetoimetamise teel haldusorgani poolt või diplomaatilisi kanaleid kaudu ning loetakse kättetoimetatuks samas
seaduses sätestatud tingimustel.»

Leht 2 / 3 Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruse nr 36 «Õigusvastaselt võõran...



Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Jürgen LIGI

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruse nr 36 «Õigusvastaselt võõran... Leht 3 / 3


