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I. Eesti Vabariigi maareformi seaduses (RT 1991, nr.34,art.426; 1992, nr. 10, art. 145) tehakse järgmised
muudatusedja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 3 1.lõikes sõnad "era- jamunitsipaalomandusse" asendatakse sõnadega "era-, munitsipaal-või
juriidilise isiku omandusse".

§ 2. Paragrahvis 10:

1)1. lõikes sõnad "rendile andmises või müümises"asendatakse sõnaga "võõrandamises";

2) täiendatakse paragrahvi uue 2.lõikega järgmisessõnastuses:

"(2) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud ehitistevõõrandamisel on nende omandamise eesõigus isikul, kes
onkehtestatud korras tunnistatud õigustatud subjektiks, väljaarvatud aiandus-, suvila- ja garaaþikooperatiivide
varaerastamisel nende liikmetele, samuti eluruumide erastamiselüürnikele.";

3) senine 2.lõige loetakse 3.lõikeks järgmisessõnastuses:

"(3) Hoone või rajatise teenindamiseks vajaliku maamäärab kindlaks kohalik omavalitsus koos Maa-ametiga."

§ 3. Paragrahvis 11:

1) 3. ja 4.lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Lisaks käesoleva paragrahvi 2.lõikes sätestatulesaab õigustatud subjekt nõuda asendusmaad vabariikliku
linnavõi maakonna piires, kus ta alaliselt elab või kus asusõigusvastaselt võõrandatud maa, kusjuures eesõigus
on alltoodudjärjekorras õigustatud subjektil, kes soovib asenduseks maad:

1) mida ta seaduslikel alustel kasutab;

2) mis piirneb talle kuuluva või tema omandusse antavamaaga;

3) vabariiklikku linna või maakonda, kus ta alaliseltelab;

4) vabariiklikku linna või maakonda, kus asusõigusvastaselt võõrandatud maa.

(4) Kui mitu õigustatud subjekti soovivad asendusmaadvastavalt käesoleva paragrahvi 3. lõikele ning neil on
selleksvõrdne õigus, korraldatakse nende vahel enampakkumine.";

2) täiendatakse paragrahvi uue, 6.lõikega järgmisessõnastuses:

"(6) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatudenampakkumisel antakse asendusmaa õigustatud subjektile,
kespakub asendusmaa eest kõige kõrgemat hinda. Asendusmaa eesttasumine toimub asendatava maa väärtuse,
Aluste § 17 1.lõikes nimetatud väärtpaberite, rahvakapitali obligatsioonidevõi rahaga."

§ 4. Paragrahvis 12:
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1) 1.lõikes sõnad "§-le 21" asendatakse sõnadega"§ 21 1.lõikele";

2) 2. ja 3.lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Väljaspool linna või alevi piire asuva maatagastamisel või asendamisel, millel asuvad hooned on
mitmeisiku kaasomanduses, rakendatakse käesoleva paragrahvi1.lõikes sätestatut, kui maa tagastatakse või
asendataksekäesoleva seaduse § 9 1.lõikes märgitud suuruses. Sellestsuurem maa tagastatakse või asendatakse
õigustatud subjektidekaasomandusse nende kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata,maad kaasomandusse ei
tagastata ega asendata ning hoonekaasomanik saab nõuda maa tagastamist või asendamist samadelalustel kui
hoone omanik.

(3) Kui hooned on abikaasade, talupere või kolhoosipereliikmete ühisomanduses, tagastatakse või asendatakse
maasellele abikaasale, talu- või kolhoosipere liikmele, kellel onõigus nõuda maa tagastamist või asendamist."

§ 5. Paragrahvis 14:

1) 1. lõiget täiendatakse pärast sõnu "maa jagamise"sõnadega "või maa kaasomandusse võtmise" ning sõnad"§-
des 7-9 ja 11" asendatakse sõnadega "§-des7-9 ja § 11 3.lõikes";

2) 2., 3. ja 4. lõige muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

"(2) Eluasemekoht kuni 2 ha suuruses vastavalt käesolevaseaduse § 8 2. lõikele ja § 9 3. lõikele
antakseainult ühele pärijatest, kui pärijad ei lepi kokku sellekaasomandusse võtmises. Kui pärijad ei jõua
kokkuleppeleeluasemekoha kaasomandusse võtmises või selles, kellelepärijatest eluasemekoht tagastatakse,
heidetakse nende vahelliisku.

(3) Igal pärijal on õigus nõuda maa asendamist võikompenseerimist vastavalt oma osale.

(4) Kui maad ei tagastata ega asendata ühele või mitmelepärijale, kompenseerib riik nende osa Alustes
sätestatudüldises korras. Pärijad, kellele maa tagastati, on kohustatudriigile tasuma oma võla teistele pärijatele
antud asendusmaaja kompensatsiooni ulatuses vastavalt käesoleva seaduse§ 22 1.lõikele.";

3) paragrahvi täiendatakse uue, 5.lõikega järgmisessõnastuses:

"(5) Pärijad, kes nõuavad maa tükeldamist, kannavad maatükeldamisega seotud maakorraldustööde kulud."

§ 6. Tunnistatakse kehtetuks § 16.

§ 7. Paragrahvis 19:

1) 1. ja 2.lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Tagastatud ja asendatud maa võõrandamine on keelatudkuni kinnistusraamatusse maa omandiõiguse
kohtakandetegemiseni. Kinnistusraamatute sisseseadmiseni võib tagastatudja asendatud maad võõrandada pärast
riiklikus maakatastrisregistreerimist. Käesoleva seaduse § 21 2.lõikes nimetatudfüüsilistele ja juriidilistele
isikutele sätestatakse maavõõrandamise alused ja kord eraldi seaduses. Kuni nimetatudseaduse jõustumiseni
võib erandina neile maad võõrandadakohaliku omavalitsuse nõusolekul ja Vabariigi Valitsuse loal.

(2) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes sätestatud piirangud eilaiene maa pärandamisele.";

2) 3. lõiget täiendatakse pärast sõnu "§-dele 7, 8ja 9" sõnadega "või hoonestamata maad".

§ 8. Paragrahv 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 21. Maa erastamise õigustatud subjektid

(1) Maa erastamise õigustatud subjektiks võivad ollaEesti kodanikud.

(2) Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud,samuti välisriikide kodanikud ja juriidilised
isikud,rahvusvahelised organisatsioonid ja kodakondsuseta isikud võivadosta erastatavate või juba erastatud
tootmishoonete ja -rajatiste alust ja nende teenindamiseks vajalikku maad ningenampakkumisel tootmishoonete
ja -rajatiste ehitamisekshoonestamata maad alustel ja korras, mis sätestatakse eraldiseaduses. Kuni nimetatud
seaduse jõustumiseni võivad nad maadosta kohaliku omavalitsuse nõusolekul ja Vabariigi Valitsuseloal."

§ 9. Paragrahv 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 25. Munitsipaalmaa tekkimine

(1) Munitsipaalomandusse antakse tasuta käesoleva seaduse§-s 28 nimetatud maa.

(2) Munitsipaalomandusse antud maa ei kuulutagastamisele, erastamisele ega asendusmaaks andmisele.
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(3) Maa munitsipaalomandusse andmise otsustab VabariigiValitsus kohaliku omavalitsuse volikogu taotlusel.

(4) Maa munitsipaalomandusse andmise korra kehtestabVabariigi Valitsus."

§ 10. Paragrahvis 28:

1) paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

"§ 28. Munitsipaalomandusse antav maa";

2) paragrahvi teksti sõnad "Ei tagastata, asendata egaerastata ning jäetakse munitsipaalomandusse"
asendataksesõnadega "Munitsipaalomandusse antakse:";

3) punktis 2 sõnad "füüsilise isiku poolt"asendataksesõnadega "teise isiku poolt".

§ 11. Paragrahvis 29 sõnad "Eesti VabariigiÜlemnõukogu" asendatakse sõnadega "Vabariigi Valitsuse".

§ 12. Paragrahvi 31 2.lõige muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

"(2) Riigi omandusse jäetakse käesoleva seaduse §-s37 nimetatud füüsiliste isikute põlises ja tähtajata
kasutusesolev maa, kuni neil tekib soov või õigus maa välja osta."

§ 13. Seadust täiendatakse uue VI osaga järgmisessõnastuses:

"VI.VÄLISRIIGI OMANDUSSE ANTAV MAA

§ 311. Välisriigi omandusse antav maa

Vabariigi Valitsuse otsusega antakse välisriigidiplomaatilise esinduse hoonete juurde kuuluv või
nendeehitamiseks vajalik maa tasuta või tasu eest välisriigiomandusse, kui samasugune õigus on antud välisriigi
pooltEesti riigile."

§ 14. Seaduse senised VI ja VII osa loetaksevastavalt VII, ja VIII osaks.

§ 15. Paragrahvis 33:

1) 1.lõikes sõnad "kõigil Eesti Vabariigi territooriumilalaliselt elavatel füüsilistel isikutel" asendatakse
sõnadega"Eesti kodanikel";

2) 2.lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Vabariigi Valitsuse otsusel on välisriigil omadiplomaatilise esinduse hoonete juurde kuuluva või
nendeehitamiseks vajaliku maa lepingulise kasutamise õigus."

§ 16. Paragrahv 34 4.lõige muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

"(4) Riigi- ja munitsipaalmaa rendileandmise korrakehtestab Vabariigi Valitsus. Vabariigi Valitsusel on
õiguskehtestada riigi- ja munitsipaalmaa rendi ülemmäär."

§ 17. Paragrahvist 37 jäetakse välja sõnad"kohaliku omavalitsusega".

II. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991.aasta 17. oktoobri otsuses "Eesti Vabariigi maareformi seaduse
kehtestamisekohta" (RT 1991,nr. 34,art. 427) tehakse järgmised muudatusedja täiendused:

§ 18. Punkt 3 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

"3. Lõpetada maa tähtajata kasutamiseks andmine."

§ 19. Otsust täiendatakse uute punktidega 4-11järgmises sõnastuses:

"4. Lubada esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogulanda maad, millele on esitatud tagastamise, asendamise
võiostueesõigusega erastamise taotlus, kuni maa tagastamiseni,asendamiseni või ostueesõigusega erastamiseni
kasutamisekstagastamist, asendamist või ostueesõigusega erastamisttaotlevale isikule, kui senise maakasutaja
maakasutusõigus onlõppenud või lõpetatud seaduses ettenähtud alustel.

5. Kui maa tagastamist, asendamist või ostueesõigusegaerastamist taotlevad isikud ei ole jooksva aasta
1.aprilliksteatanud soovist asuda käesoleva otsuse punktis 4 ettenähtudkorras maad kasutama ja maa ei ole
selleks ajaks tagastatud,asendatud või ostueesõigusega erastatud, võib esmatasandikohaliku omavalitsuse
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volikogu anda tagastamisele,asendamisele või ostueesõigusega erastamisele kuuluva maateistele isikutele
kasutamiseks tähtajaga kuni kolm aastat.

6. Käesoleva otsuse punktides 4 ja 5 sätestatudmaakasutuse tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

7. Käesoleva otsuse punktides 4 ja 5 nimetatud maakasutusse andmiseks sõlmivad esmatasandi kohaliku
omavalitsusetäitevorgan ja maakasutaja maakasutuslepingu. Nimetatudmaakasutuslepingu alusel maa
kasutamine ei anna eelist maaomandiõiguse küsimuse otsustamisel.

8. Esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogu otsusegavõib käesoleva otsuse punktides 4 ja 5 ettenähtud
maakasutuseennetähtaegselt lõpetada järgmistel alustel:

1) maa ei ole kasutusele võetud või kasutatud ühe aastajooksul;

2) maakasutaja on omavoliliselt loovutanudmaakasutusõiguse kolmandale isikule;

3) maad ei kasutata maa tasuta kasutamiseks andmiseotsuses ettenähtud tingimustel;

4) maakasutaja rikub maa õiguslikku reþiimi reguleerivaidnorme.

Käesoleva punkti 1.lõikes ettenähtud alustel võivadriigiasutused taotleda maakasutusõiguse
ennetähtaegsetlõpetamist kohtu kaudu.

9. Õigusvastaselt võõrandatud maal, millele on esitatudtagastamise taotlus, on ehituslubade andmine
keelatudkuni maa tagastamise küsimuse otsustamiseni. Kohalikuomavalitsuse volikogu taotlusel võib Vabariigi
Valitsus lubadaerandina õigusvastaselt võõrandatud maal, millele on esitatudtagastamise taotlus, ehitusloa
väljaandmist.

10. Õigusvastaselt võõrandatud maa, millele tagastamise,asendamise või ostueesõigusega erastamise taotlust
ei oleesitatud, samuti 1940.aasta 16.juuni seisuga riigi- võimunitsipaalomanduses olnud maa antakse
tähtajalisekslepinguliseks kasutamiseks Vabariigi Valitsuse pooltkehtestatud korras.

11. Ehitusluba, mis on välja antud käesoleva otsusegakehtestatud kordarikkudes, ei anna vastavalt Eesti
Vabariigimaareformi seaduse paragrahv 6 2. lõikele alust õigusvastaseltvõõrandatud maa mittetagastamiseks."

§ 20. Senine 4.punkt loetakse 12. punktiks.

III. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991.aasta 19.detsembri otsuses "Eesti Vabariigi maareformi seaduse
rakendamise kohta"(RT 1991, nr.45, art.567) tehakse järgmised muudatused:

§ 21. Punkti 2 alapunkti 4 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

"4) hoone omandamisel väljaspool linna ja alevi piireajavahemikul 1991.aasta 17. oktoobrist kuni käesoleva
seadusejõustumiseni ei teki isikul õigust osta või saada asendusmaanaomandusse enam kui 0,5 ha maad, kui
endine omanik või temaõigusjärglane nõuab maa tagastamist."

§ 22. Tunnistatakse kehtetuks punkti 2 alapunkt 3 japunkti 3 alapunkt 10.

IV. Käesolev seadus jõustub väljakuulutamise päevast.

Riigikogu aseesimees T. Kelam

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.
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