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

vara tagastamise korra kohta» muutmine

Vastu võetud 11.06.2002 nr 189

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse» (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391;
74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354; RT III 1999, 9, 90; RT I 1999, 82, 751;
96, 847; 2000, 47, 288; 51, 324; 2001, 48, 265; 93, 565) § 17 lõike 2 alusel.

§ 1.Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määrusega nr 36 kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamise korda» (RT 1993, 7, 106; RT I 1998, 18, 293; 2000, 11, 67; 2001, 69, 417) muudetakse järgmiselt:

1)punktist 29 jäetakse välja teine lause;

2)punkt 52 sõnastatakse järgmiselt:

« 52.Kui seadus ei näe ette õigustatud subjekti poolt sõlmitava kokkuleppe kohustuslikku notariaalset vormi,
sõlmitakse see lihtkirjalikus vormis ning kokkuleppe osaliste allkirjade õigsuse kinnitab valla- või linnasekretär.
Valla- või linnavalitsus määrab kokkulepete sõlmimiseks tähtaja, mis ei või olla lühem kui kaks kuud ega
pikem kui kolm kuud. Ühe või mitme asjaosalise taotlusel võib tähtaega pikendada ühe kuu võrra või kuni 1.
septembrini 2002. a. Tähtaja määramisest teatab valla- või linnavalitsus asjaosalistele kirjalikult. Kui kokkulepet
selle tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta ei sõlmita, määrab valla- või linnavalitsus tagastatava maa suuruse
maareformi seaduse sätete kohaselt.»;

3)punkti 56 täiendatakse järgmise tekstiga:

«Õigustatud subjektiks tunnistatud isik on kohustatud maa tagastamise menetluses vajalikud toimingud lõpule
viima hiljemalt järgmisteks kuupäevadeks:
1) õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohaliku komisjoni (edaspidi komisjon)
poolt enne 1. jaanuari 1995. a vastuvõetud otsuste alusel 1. jaanuariks 2003. a;
2) 1. jaanuarist 1995. a kuni 31. detsembrini 1998. a vastuvõetud komisjoni otsuste alusel 1. juuliks 2003. a;
3) 1. jaanuarist 1999. a kuni 30. juunini 2002. a vastuvõetud komisjoni otsuste alusel 1. novembriks 2003. a;
4) pärast 1. juulit 2002. a vastuvõetud komisjoni otsuste alusel ühe aasta jooksul, arvates komisjoni otsuse
vastuvõtmisest.

Kohalik omavalitsus teatab tähtaja koos käesolevas korras sätestatud vajalike toimingute loeteluga õigustatud
subjektile kirjalikult. 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. 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 lõpetab korraldusega tagastamismenetluse.»

§ 2.Määrus jõustub 1. juulil 2002. a.
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