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Eesti Vabariigi riigiminister R. VARE

Tallinn, Toompea, 28. augustist 1991. a. nr. 161.

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste
esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamine ja hindamise kord

I. Avalduste esitamine

1. Omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud vara (edaspidi - vara) tagastamiseks
või kompenseerimiseks võtavad üksikisikutelt ja juriidilistelt isikutelt (edaspidi - taotlejad) avaldusi
vastu maakondade ja vabariiklike linnade valitsused, kelle haldusterritooriumil (käesoleval ajal kehtiva
haldusterritoriaalse jaotuse järgi) vara õigusvastase võõrandamise hetkel asus.

Aktsiate ja osatähtede kompenseerimise avaldusi võetakse vastu vastava organisatsiooni juriidilise aadressi järgi.

Laevade tagastamise või kompenseerimise avaldusi võetakse vastu laeva kodusadama asukoha järgi.

Kui vara asus õigusvastase võõrandamise hetkel Eesti Vabariigi territooriumi sellel osal, mis käesoleval
ajal ei allu Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile, võtavad avaldusi vastu vastavalt Ida-Viru Maavalitsus või Võru
Maavalitsus. Sellise vara tagastamist taotlejale selgitatakse avalduse vastuvõtmisel, et vara tagastamise
küsimused lahendatakse riikidevaheliste läbirääkimiste teel. Taotlejal on aga õigus vara kompenseerimisele
üldistel alustel.

2. Maakondade ja vabariiklike linnade valitsused moodustavad või määravad struktuuri- või allüksuse (edaspidi
- avalduse vastuvõtja), mis võtab vastu vara tagastamiseks või kompenseerimiseks esitatavad avaldused, vaatab
avaldused ja esitatud tõendid läbi, otsustab täiendavate tõendite kogumise vajaduse ja kogub täiendavaid
tõendeid, kui käesoleva korra kohaselt ei ole tõendite kogumise kohustus pandud taotlejale, hindab tõendeid
ning valmistab ette materjalid endiste omanike ning vara registri koostamiseks.

Maakondade ja vabariiklike linnade valitsused teevad elanikele teatavaks avalduste vastuvõtmise aja ja koha.

3. Maakonna või vabariikliku linna valitsus moodustab õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja
kompenseerimise maakonna- või vabariikliku linna komisjoni (edaspidi kohalik komisjon). Eesti Vabariigi
Valitsus määrab kohaliku komisjoni koosseisu kaks liiget.

Kohalik komisjon lahendab avalduste vastuvõtmise käigus tekkinud vaidlusi, vaatab läbi avalduste vastuvõtja
poolt esitatud materjalid (käesoleva korra punkt 30), hindab tõendeid ja otsustab täiendavate tõendite kogumise
vajaduse, otsustab endiste omanike ja vara kohta käivate andmete registrisse kandmise ning täidab muid
käesolevast korrast ja muudest Eesti Vabariigi normatiivaktidest tulenevaid ülesandeid.

4. Vara tagastamise või kompenseerimise avaldusi võetakse vastu kuni 27. detsembrini 1991. a. (kaasa arvatud).
Posti teel saabunud avalduste esitamise kuupäevaks loetakse avalduse posti panemise kuupäev postitempli järgi.
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Kui avaldus on saadetud maakonna või vabariikliku linna valitsusele posti teel, on avalduse vastuvõtja
kohustatud 5 päeva jooksul avalduse saabumisest arvates selle edasi saatma maakonna või vabariikliku linna
valitsusele vastavalt käesoleva korra punktile 1 ning ühtlasi teatama sellest kirjalikult taotlejale. Sel juhul
loetakse avalduse esitamise kuupäevaks avalduse posti panemise kuupäev postitempli järgi.

Taotleja, kes Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (edaspidi - "Omandireformi alused") jõustumise
hetkeks oli esitanud avalduse vara tagastamiseks või kompenseerimiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu
20.veebruari 1989. a. määruse nr.81 või Eesti Vabariigi Valitsuse 27.mai 1991. a. määruse nr.98 alusel, ei
pea esitama uut avaldust, küll aga on ta kohustatud esitama "Omandireformi alustest" ja käesolevast korrast
tulenevaid täiendavaid andmeid või tõendeid. Kui taotlejal on vastavalt "Omandireformi alustele" õigus sellise
vara tagastamisele või kompenseerimisele, mida tal ei olnud õigust taotleda nimetatud määruste järgi, tuleb tal
selle vara osas esitada uus avaldus.

Taotleja, kes ei ole esitanud 27. detsembriks 1991. a. avaldust vara tagastamise või kompenseerimise kohta,
loetakse vara tagastamise või kompenseerimise nõudmisest loobunuks. Vara tagastamisel või kompenseerimisel
neid taotlejaid arvesse ei võeta, juhul kui avalduse esitamine tähtaeg ei ole pikendatud.

5. Taotleja esitab vara tagastamiseks või kompenseerimiseks käesoleva korra lisa 1 kohase kirjaliku avalduse.
Avalduse vorm pannakse tutvumiseks välja kõigis avalduste vastuvõtmise kohtades ning tehakse õigusvastaselt
võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni (käesoleva korra punkt 12) poolt vabalt
kättesaadavaks kõigile võimalikele omandireformi õigustatud subjektidele. Avaldusega seotud asjaolude kohta
lisavad taotlejad avaldusele neil olemasolevad kirjalikud tõendid või nende notariaalselt või avalduse vastuvõtja
poolt tõestatud ärakirjad.

Tõendeid võetakse vastu ka pärast 27. detsembrit 1991. a.

6. Taotleja esitab avalduse isiklikult või oma esindaja kaudu. Avalduse vastuvõtmisel märgitakse avaldusele
taotleja passi või muu isikut tõendava dokumendi andmed.

Kui mitu isikut taotlevad ühe ja sama vara tagastamist või kompenseerimist, esitavad nad ühise avalduse. Kui
taotlejad seda ei soovi või ei ole see muul põhjusel võimalik, võivad nad esitada igaüks eraldi avalduse.

Esindajal peab avalduse esitamiseks olema notariaalselt või sellega võrdsustatud korras tõestatud volikiri.
Volikirja võib samuti tõestada organisatsioon, kus taotleja töötab või õpib, statsionaarse raviasutuse
administratsioon, kus ta ravil on, või elamuekspluatatsiooniorganisatsioon. Advokaadil peab olema ettenähtud
korras väljaantud order.

Taotleja võib sõlmida vara tagastamise ja kompenseerimise taotlemisega seotud asjaajamiseks lepingu
organisatsiooniga, kellel on riiklik tegevuslitsents õigusabi osutamiseks. Nimetatud organisatsioon
annab isikule, kellele ta paneb taotleja esindamise kohustuse, välja tõendi, millel on märgitud nimetatud
tegevuslitsentsi number.

Volikiri, order või tõend lisatakse avaldusele või märgitakse avaldusele nende andmed.

7. Posti teel saadetaval avaldusel peab taotleja allkiri olema tõestatud notariaalselt või sellega võrdsustatud
korras. Allkirja võib samuti tõestada organisatsioon, kus taotleja töötab või õpib, statsionaarse raviasutuse
administratsioon, kus ta ravil on, või elamuekspluatatsiooniorganisatsioon. Taotlejale, kes on posti teel saatnud
avalduse, millel allkiri ei ole ülalmärgitud korras tõestatud, teatab avalduse vastuvõtja esitatud nõudest 5 päeva
jooksul avalduse saamise päevast arvates. Taotlejal on õigus saata uus nõuetekohaselt tõestatud allkirjaga
avaldus või esitada uus avaldus isiklikult või oma esindaja kaudu.

Kui taotleja esitab või saadab uue avalduse 10 päeva jooksul teatise saamisest arvates, loetakse avalduse
esitamise päevaks esimese avalduse saatmise päev.

Tõestamata või mittenõuetekohaselt tõestatud allkirjaga avaldus loetakse mitteesitatuks ja tagastatakse taotlejale.

8. Avalduse vastuvõtmisel selgitatakse taotlejale vara tagastamise või kompenseerimise korda ning tehakse
kindlaks täiendavate tõendite kogumise võimalused.

Kui avaldusse on jäetud märkimata avalduse läbivaatamiseks või täiendavate tõendite kogumiseks olulised
asjaolud, tehakse taotlejale ettepanek täiendada avaldust vajalike andmetega.

9. Kui esitatakse avaldus, millest nähtub, et vara tagastamist või kompenseerimist taotlev isik ei ole
"Omandireformi aluste" järgi omandireformi õigustatud subjekt, või taotletakse sellise vara tagastamist või
kompenseerimist, mis ei ole "Omandireformi aluste" järgi omandireformi objekt, selgitab avalduse vastuvõtja
avalduse esitamise mitteotstarbekust.

Kui taotleja nõuab sellest hoolimata avalduse vastuvõtmist, on avalduse vastuvõtja kohustatud avalduse vastu
võtma.

10. Avalduse vastuvõtmisel annab selle vastuvõtja taotlejale tõendi avalduse vastuvõtmise kohta.
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Taotlejale, kes saatis nõuetekohaselt vormistatud avalduse posti teel, väljastatakse vastav tõend 5 päeva jooksul
avalduse saamise päevast arvates. Kui posti teel saadetud avaldus ei vasta käesoleva korra punktis 5 kehtestatud
nõuetele, loetakse avaldus küll esitatuks, kuid taotlejale saadetakse 5 päeva jooksul avalduse vorm ning selgitus
selle kohta, et kui taotleja ei esita (ei saada) vajalike andmetega avaldust komisjonile hiljemalt 27. detsembriks
1991. a., võib andmete puudumine takistada taotleja kandmist endiste omanike ja vara registrisse.

11. Avalduse vastuvõtmisel annab selle vastuvõtja taotlejale juriidilist, organisatsioonilist ja muud tema õiguste
teostamiseks vajalikku abi.

12. Eesti Vabariigi Valitsus moodustab õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise
keskkomisjoni (edaspidi - keskkomisjon), kes täidab käesolevast normatiivaktist ning muudest Eesti Vabariigi
normatiivaktidest ja oma põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

Kui taotlejal ei ole võimalik esitada avaldust vastava maakonna või vabariikliku linna valitsusele, esitab ta
selle keskkomisjonile. Vajaduse korral avab keskkomisjon avalduste vastuvõtmiseks esindusi väljaspool Eesti
Vabariiki, määrates kindlaks nende töötamise korra.

Keskkomisjon ei vaata ise avaldusi läbi, vaid saadab need edasi vastava maakonna või vabariikliku linna
valitsusele. Kui avalduse vastuvõtmise kohta ei ole võimalik kindlaks määrata, otsustab keskkomisjon, millise
maakonna või vabariikliku linna valitsusele avaldus lahendamiseks saata.

13. Välismaal alaliselt elavad omandireformi õigustatud subjektid võivad tõestada kirjalike tõendite ärakirju
(käesoleva korra punkt 5), volitada esindajat (käesoleva korra punkt 6) või tõestada posti teel saadetaval
avaldusel allkirja (käesoleva korra punkt 7) vastavalt elukohajärgses riigis kehtivale korrale.

II. Avalduste läbivaatamine ja tõendite hindamine

14. Pärast avalduse vastuvõtmist vaatab kohalik komisjon avalduses esitatud andmed ja tõendid läbi ning
analüüsib ja kontrollib neid. Materjalide ettevalmistamine korraldatakse nii, et endiste omanike ja vara registri
koostamine oleks võimalik lõpetada 1. märtsiks 1992. a.

15. Avalduste ja tõendite läbivaatamisel tuleb kontrollida või kindlaks määrata:

1) kas avalduses märgitud vara vastab "Omandireformi aluste" paragrahvis 11 sätestatule ning kas on tõendatud
vara koosseis ja väärtus õigusvastase võõrandamise hetkel;

2) kas avalduses märgitud vara kuulus õigusvastase võõrandamise hetkel omandiõiguse alusel avalduses
märgitud isikule, s.t. endisele omanikule;

3) kas avalduses märgitud vara on võõrandatud viisil, mis on sätestatud "Omandireformi aluste" paragrahvis 6,
ja kas taotleja kuulub "Omandireformi aluste" paragrahvides 7, 8 või 9 loetletud õigustatud subjektide hulka;

4) kas on esitatud rehabiliteerimist tõendavad dokumendid või kohtuotsused, kui nende esitamine on ette nähtud
"Omandireformi alustes".

16. Avalduste läbivaatamisel tuleb kontrollida, kas vara õigusvastase võõrandamise fakt on tuvastatud.
Vastavalt "Omandireformi aluste" paragrahvile 6 on õigusvastaseks võõrandamiseks: natsionaliseerimine,
kollektiviseerimine, õigusvastaste repressioonide käigus vara võõrandamine, ebaseaduslike otsuste alusel ja
ametiisikute omavoli tagajärjel vara võõrandamine ning reaalse repressiooniohu tõttu vara äraandmine või
mahajätmine. Vara õigusvastane võõrandamine peab olema toimunud ajavahemikus 16.juunist 1940. a. kuni
1.juunini 1981. a. (kaasa arvatud).

Vara natsionaliseerimine peab olema tõendatud väljavõttega Riigi Teatajast või "Eesti NSV Teatajast", kus
avaldati natsionaliseeritud vara nimekiri, või väljavõtte või ärakirjaga Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrusest vara natsionaliseerimise nimekirjadesse võtmise kohta, natsionaliseerimisakti ärakirja või mõne muu
dokumendiga, mis tõendab vara natsionaliseerimist.

Vara ühistamine kollektiviseerimise käigus tõendatakse asutatud kolhooside või nende õigusjärglaste tõendite,
arhiivitõendite või muude dokumentidega.

Kui vara on võõrandatud hiljem ebaseaduslikuks tunnistatud normatiivaktide alusel, tuleb näidata, millise
normatiivakti alusel vara võõrandati ning millal ja kelle poolt on see normatiivakt tunnistatud ebaseaduslikuks.

Õigusvastast represseerimist ja rehabiliteerimist tõendatakse tõendiga rehabiliteerimise kohta, mille ärakiri
lisatakse toimikusse.
Ebaseaduslike otsuste alusel või ametiisikute omavoli tagajärjel vara võõrandamist, samuti reaalse
repressiooniohu tõttu vara äraandmist või mahajätmist tuleb tõendada kohtu korras, kui Eesti Vabariigi
normatiivaktidega ei ole ette nähtud teisiti.
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Taotlejale tuleb avalduse vastuvõtmisel selgitada, et tal on õigus pöördudanimetatud asjaolude tõendamiseks
kohtu poole 6 kuu jooksul "Omandireformi aluste" vastuvõtmise päevast arvates, s. t. kuni 13. detsembrini 1991.
a. (kaasa arvatud). Kohtu asukoht määratakse käesoleva korra punktis 1 sätestatud kriteeriumidest lähtudes.

17. Vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste läbivaatamisel tuleb kindlaks teha vara koosseis:
õigusvastaselt võõrandatud maa, muud loodusobjektid, laevad, ehitised, põllumajandusinventar, tootmishoonete
sisseseade, aktsiad ja osatähed.

Vastavalt "Omandireformi aluste" paragrahvi 13 lõikele 3 on õigusvastaselt represseeritud ja rehabiliteeritud
isikutel õigus taotleda kompensatsiooni Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt määratud ulatuses ka selle vara eest,
mis ei ole omandireformi objektiks.

Avalduses märgitud sellise vara koosseisu ja väärtust õigusvastase võõrandamise hetkel tõendatakse arhiivide,
muude organisatsioonide poolt väljastatud või muude dokumentidega (õiendid, tõendid jms.).

18. Avalduste läbivaatamisel ja tõendite hindamisel tuleb kindlaks määrata vara omanik õigusvastase
võõrandamise hetkel. Kui vara tagastamist või kompenseerimist taotleb endine omanik, tuleb välja selgitada, kas
ta elas "Omandireformi aluste" jõustumise päeval s.o. 20. juunil 1991. a. alaliselt Eesti Vabariigi territooriumil,
mis allub käesoleval ajal Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile, või kas tal oli 16. juunil 1940. a. Eesti Vabariigi
kodakondsus.

Kui vara endine omanik on surnud, tuleb nimetatud asjaolusid tõendada taotlejal (pärijal).

19. Kui taotlejaks on vara endise omaniku pärija, tuleb tal tõendada, et endine omanik on surnud ning et taotleja
kuulub "Omandireformi aluste" paragrahvis 8 loetletud isikute hulka. Niisugusteks tõenditeks võivad olla
surma-, sünni- ja abielutunnistused, arhiivi- ja perekonnaseisuorganite tõendid ning muud dokumendid.

20. Kui omandireformi õigustatud subjekt taotleb vara tagastamist või kompenseerimist testamendi alusel, tuleb
tal see esitada.

Kui endise omaniku testamenti ei ole (testamenti ei ole tehtud või seda ei ole vara tagastamise või
kompenseerimise taotlemiseks esitatud), tuleb lähtuda "Omandireformi aluste" paragrahvi 8 lõigetest 3, 4 ja 5.
Eesti NSV tsiviilkoodeksi sätteid pärimise korra kohta ei rakendata.

Esitatud testament peab vastama selle tegemise ajal kehtinud seaduse nõuetele. Testamentide õigusekspertiisiks
moodustatakse Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi juurde ekspertgrupp.

21. Vara tagastamiseks või kompenseerimiseks tuleb tõendada, et omandireformi objektiks olev vara kuulus
õigusvastase võõrandamise hetkel omandiõiguse alusel avalduses märgitud omanikule. Nimetatud asjaolu
tõendatakse arhiividokumentide, teiste organisatsioonide poolt väljastatud või muude dokumentidega.

Riiklike arhiivide loetelu, kus leidub andmeid õigusvastaselt võõrandatud vara kohta, esitatakse käesoleva korra
lisas 2.

22. Kui vara võõrandamise õigusvastasust või muid tõendamist vajavaid asjaolusid ei ole võimalik tõendada
kirjalike tõenditega, on taotlejal õigus pöörduda nimetatud faktide tõendamiseks vara asukoha järgse
(õigusvastase võõrandamise hetkel, käesoleval ajal kehtiva haldusterritoriaalse jaotuse järgi) kohtu poole.
Kirjalikeks tõenditeks on vastavalt Eesti NSV tsiviilprotsessikoodeksi paragrahvile 44 igasugused aktid,
dokumendid ning ametlikud ja isiklikud kirjad, mis sisaldavad andmeid konkreetses asjas tähtsust omavate
asjaolude kohta.

23. Avalduse läbivaatamise käigus võib avalduse vastuvõtja pöörduda kirjalikult taotleja poole saamaks temalt
täiendavaid andmeid või tõendeid. Taotleja on kohustatud esitama avalduse vastuvõtjale kirjalikud andmed
või dokumendid või teatama kirjalikult nende puudumisest 30 päeva jooksul avalduse vastuvõtja kirjaliku
pöördumise kättesaamisest arvates.

24. Kui taotlejal puuduvad täiendavad andmed või dokumendid, on avalduse vastuvõtja kohustatud taotlema
neid Eesti Vabariigi arhiividest, muudest riigiorganitest ja asutustest ning ettevõtetest.

25. Eesti Vabariigi ettevõtted, asutused ja organisatsioonid, kelle poole avalduse vastuvõtjad pöörduvad,
on kohustatud esitama nõutavad andmed 15 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Kui see ei ole
võimalik, tuleb neil teatada sama aja jooksul andmete puudumisest või nimetada uus tähtaeg, millal antakse
sisuline vastus (see tähtaeg ei tohi ületada kahte kuud taotluse saamise päevast arvates).

26. Avaldusele lisatud dokumendid peavad olema varustatud neid väljaandnud ettevõtte, asutuse või
organisatsiooni ametiisiku allkirja ja pitsatiga.

27. Ühiskondlikelt organisatsioonidelt, kes esitavad avalduse vara tagastamise või kompenseerimise kohta, tuleb
vastavalt "Omandireformi alustele" see vastu võtta, kuid avalduse läbivaatamist alustatakse alles pärast seda, kui
taotleja on esitanud kohtuotsuse, millega ta on tunnistatud omandireformi õigustatud subjektiks.
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Nimetatud organisatsioonid esitavad avalduse organisatsiooni juriidilise aadressi (seisuga 16.juuni 1940. a.)
järgsele kohtule (käesoleval ajal kehtiva haldusterritoriaalse jaotuse alusel).

28. Ühiskondlikud organisatsioonid esitavad avalduse näidisvormi kohaselt, mille kinnitab keskkomisjon.

III. Avalduste registreerimine ja materjalide ettevalmistamine
endiste omanike ja vara registri koostamiseks

29. Avalduste registreerimine toimub vastavalt Eesti Vabariigi Riikliku Arhiiviameti poolt kinnitatud "Vara
tagastamise või kompenseerimise avalduste registreerimise ja vara arvelevõtmise juhendile" (lisa 3).

30. Vara tagastamise või kompenseerimise avalduses peab olema väljendatud taotleja tahe selle kohta,
kas ta soovib vara tagastamist või selle kompenseerimist. Taotleja võib muuta omasoovi tagastamise või
kompenseerimise kohta kuni 27. detsembrini 1991. a., millest ta peab nimetatud tähtajaks kirjalikult teatama
avalduse vastuvõtjale.

31. Materjalide ettevalmistamisel tuleb avalduse vastuvõtjal kindlaks teha, kas on olemas vara tagastamist
välistavaid asjaolusid. Seejuures tuleb arvestada, et:

1) kui vara on üksikisiku omanduses, tuleb eeldada praeguse omaniku heausksust, kui ei ole tõendatud
vastupidist;

2) kui vara on säilinud, tuleb koguda tõendeid selle säilimise kohta endisel, individualiseeritaval kujul;

3) kui varaks on riigi, juriidilise isiku või munitsipaalomanduses olev ehitis, mida valdavad üksikisikud või
juriidilised isikud rendilepingu alusel, tuleb taotlejalt võtta kirjalik nõusolek lepingust tulenevate õiguste ja
kohustuste ülevõtmise kohta;

4) kui varaks on riigi, juriidilise isiku või munitsipaalomanduses olev elamu, mida kasutavad üksikisikud
eluruumi üürilepingu alusel, tuleb taotlejalt võtta kirjalik nõusolek kõigi sellest üürilepingust tulenevate õiguste
ja kohustuste ülevõtmise kohta;

5) kui vara hulgas on kultuuri- või sotsiaalobjekt või riikliku või kohaliku kaitse all olev objekt, mis on riigi
või munitsipaal- või juriidilise isiku omanduses, saab tagastamise otsustada pärast seda, kui Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu või vastav volikogu on otsustanud, et nimetatud objekti tagastamine ei kahjusta Eesti Vabariigi
või kohaliku haldusüksuse huve;

6) kui vara hulgas on objekte, mille tagastamise korral tuleb vara tagasisaajale teha kohustuseks vara senine
sihtotstarbeline kasutamine, saab tagastamise küsimuse otsustada pärast seda, kui Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
või vastav volikogu on teinud otsuse tagastatava vara sihtotstarbelise kasutamise kohustuse kohta.

Kui taotleja keeldub käesoleva punkti alapunktides 3 ja 4 nimetatud nõusoleku andmisest, tuleb keeldumine
fikseerida ning selgitada taotlejale, et vastava kirjaliku nõusoleku puudumine välistab ehitise (elamu)
tagastamise.

Rendi- või üürilepingu alusel ehitise või eluruumi kasutamine peab olema tõendatud vastava omavalitsuse või
muu organisatsiooni poolt väljaantud rendi- või üürilepingu ärakirja või muu tõendiga.

32. Käesoleva korra punkti 31 alapunktides 5 ja 6 märgitud objektide kohta, mille tagastamist taotletakse,
koostatakse eraldi nimekiri.

33. Materjalide ettevalmistamisel tuleb kontrollida, kas avalduses märgitud vara pole juba varem tagastatud või
selle eest kompensatsiooni makstud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20.veebruari 1989. a. määruse nr.81 või
muul alusel.

34. Kui pärast avalduse läbivaatamist ning esitatud ja kogutud tõendite kontrollimist loeb avalduse vastuvõtja
taotluse põhjendatuks ja tõendid piisavaks, esitab ta vara kohta avatud toimiku kohalikule komisjonile.

Kohalik komisjon on kohustatud esitatud toimiku materjalid ühe kuu jooksul läbi vaatama ja teatama
avalduse vastuvõtjale oma otsusest registrisse kandmise kohta või vajaduse korral tagastama toimiku avalduse
vastuvõtjale täiendavaks kontrollimiseks.

Kui kohaliku komisjoni otsusest nähtub, et kogutud tõendeid peetakse piisavaks, märgib avalduse vastuvõtja
komisjoni otsuse registreerimiskaardile ja esitab selle teise eksemplari endiste omanike ja vara registri
kesktalitusele.
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Kui vara tagastamise ja kompenseerimise komisjoni otsusest nähtub, et on vaja koguda täiendavaid tõendeid,
kogub avalduse vastuvõtja vajalikud tõendid ning esitab toimiku uuesti nimetatud komisjonile, kes teeb seejärel
otsuse.

Kui taotlus ei ole põhjendatud või tõendid on ebapiisavad ning komisjoni arvates puuduvad täiendavate tõendite
saamise võimalused, võtab komisjon vastu otsuse registrisse mittekandmise kohta. Otsus peab sisaldama
põhjenduse, miks registrisse kandmine ei ole võimalik.

35. Kohaliku komisjoni otsus tehakse 5 päeva jooksul teatavaks taotlejale (taotlejatele), kellel on otsusega
mittenõustumise korral õigus pöörduda 10 päeva jooksul otsuse saamise päevast arvates kaebusega
vastava vabariikliku linna või maakonna valitsuse poole, kes peab tegema otsuse ühe kuu jooksul kaebuse
saamise päevast arvates. Selle otsusega mittenõustumise korral võib taotleja 10 päeva jooksul edasi kaevata
keskkomisjonile, kes peab tegema otsuse ühe kuu jooksul kaebuse saamise päevast arvates. Keskkomisjoni
otsusega mittenõustumise korral võib kaevata kohtusse ühe kuu jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates.

36. Kui pärast komisjoni otsuse tegemist ilmnevad uued asjaolud (taotletakse vara, mida ei olnud esialgu
märgitud, esitatakse uusi tõendeid jms.), mis võivad tingida tehtud otsuse muutmise, esitab avalduse vastuvõtja
materjalid ilmnenud asjaolude kohta kohalikule komisjonile, kes vaatab need läbi ühe kuu jooksul avalduse
saamise päevast arvates.

Kui esitatud täiendavad andmed, tõendid ja taotlused ei tingi komisjoni otsuse muutmist, lisatakse need samuti
toimikusse.

Vorm 1

Vorm 2

Vorm 3

Vabariigi Valitsus
määrus
lisa 1

Lisa 1
A V A L D U S
Õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamisevõi kompenseerimise kohta
----------------------------------------------------------------
(kohalikuomavalitsuse organ, kellele avaldus esitatakse)
Mina,-----------------------------------------------------
(ees- japerekonnanimi, sünniaeg ja -koht, elukoht,
----------------------------------------------------------------
kodakondsus kuni 1940.a. 16.juunini ja käesoleval ajal)
palun registreerida minu avaldus vara suhtes, mis koosnes-------
-----------------------------------------------------------------
(näidata ära vara koosseis/võimaluse korral esitadatäpsustatud
-----------------------------------------------------------------
andmed avalduse lisas esitatud tabelis/ ja viited selle vara
-----------------------------------------------------------------
olemasolu ja kuuluvust tõendavatele dokumentidele)
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
ja mis kuulus enne õigusvastast võõrandamist--------------------     
(endise omaniku
-----------------------------------------------------------------
nimi; kui taotleja ei ole endine omanik, siis näidata ära
sugulusaste ja viide seda tõendavale dokumendile)
Vara asukoht-----------------------------------------------
(enne õigusvastast võõrandamist ja käesoleval
-----------------------------------------------------------------
ajal, märkus vara säilimise kohta)
-----------------------------------------------------------------
Taotlen vara-----------------------------------------------
(äranäidata, millise vara osas taotletakse
-----------------------------------------------------------------
kompenseerimist, millise osas tagastamist)
Õigusvastaselt  võõrandatudvara  väärtus  oli võõrandamise
hetkel----------------------------------------------------------
(ära näidatadokument, mis tõendab vara väärtuse suurust)
Enne õigusvastastvõõrandamist lasusid varal kohustised:
----------------------------------------------------------------
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(viide dokumendile, mis näitab nende kohustiste olemasolu)
Peale minu omavadõigust nimetatud varale: ----------------
-----------------------------------------------------------------
(esitadasamad andmed, mis taotleja kohta)
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Vara õigusvastasevõõrandamise aeg, koht ja viis -----------     
(viited
-----------------------------------------------------------------
vara õigusvastast võõrandamist tõendavatele dokumentidele)
-----------------------------------------------------------------
Asjaoludetõendamiseks on käesolevale avaldusele lisatud
järgmised dokumendid:
1.---------------------------------------------------------
2.---------------------------------------------------------
3.---------------------------------------------------------
4.---------------------------------------------------------
5.---------------------------------------------------------
6.---------------------------------------------------------
7.---------------------------------------------------------
Taotleja (temaesindaja) allkiri
---------------------------------
Märkused:
1. Kui avalduseon koostanud taotleja esindaja, märgitakse
andmed esindaja kohta (ees- ja perekonnanimi, aadress) ning
lisatakse taotleja poolt tehtud notariaalselt  tõestatud volikiri
või advokaadi order.
2. Avalduse lisatäidab kas taotleja või avalduse vastuvõtja
taotleja (tema esindaja) juuresolekul.
------
Avalduselisa
Andmedõigusvastaselt võõrandatud
varakoosseisu kohta

-------------------------------------------------------------------------------+
----------------------------
Jrk. Vara, sh.  Varaasukoht  Vara väär-  Millal ja mil Vara
seisukord   Omanikkäes-   Taotleja soov 
nr.  kinnistu                tus õigus-  viisil õigus- käesoleval
ajal  oleval ajal
number                  vastase     vastaselt
võõranda-   võõrandati
mise ajal

-------------------------------------------------------------------------------+
----------------------------
1      2           3            4            5                6      
7                 8

-------------------------------------------------------------------------------+
----------------------------
Avalduse lisatäitmise juhend
2. Iga eri liikivara (maa, elamu, talu, tehas jne.)
märkida eraldi reale.
3. Märkida varaasukoht käesoleval ajal, hävinud vara
puhul aga hävimiseelne asukoht (maakond, linn, alev, muuasula,
tänav jne.).
4. Märkida varaväärtus.
5. Märkida, kasvara natsionaliseeriti, kollektiviseeriti,
võõrandati õigusvastaste repressioonide käigus (sealhulgas
massirepressioonide käigus), jäeti maha reaalserepressiooniohu
tõttu või võõrandati õigusvastaselt ebaseaduslike otsustealusel
või ametiisiku omavoli tagajärjel.
6. Märkida,millises seisukorras on vara käesoleval ajal
(hävinud, oluliselt kahjustatud, kahjustatud, säilinudendisena,
rekonstrueeritud, ümberehitatud või täiendatud).
7. Märkida varaomanik (tiitlipärane valdaja) käesoleval
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ajal.
8. Märkida, kastaotleja soovib vara tagastamist või
kompenseerimist.

 

Vabariigi Valitsus
määrus
lisa 2

Lisa 2RIIKLIKUD ARHIIVID, KUS LEIDUB ANDMEID ÕIGUSVASTASELT VÕÕRANDATUD VARA KOHTA Eesti Riigiarhiiv (200107 Tallinn, Maneeþi 4)Säilitab dokumente alates 1917.aastast, sealhulgas koguEestis 1944. a.sügiseni tekkinud dokumentatsiooni, väljaarvatud väike osa, mis on säilitamisel Eesti Ajalooarhiivis, jaTallinna dokumendid, mida hoitakse Tallinna Linnaarhiivis.Alates 1944.aastast säilitab Eesti NSV kõrgemate riigivõimu-,valitsemis- ja õigusorganite, ministeeriumide, keskasutuste jaorganisatsioonide juhatuste dokumente.Leidub andmeid maa, ettevõtete ja muu vara omandiõigusekohta (enne 1940. a.), järgneva natsionaliseerimise kohta,kohtute ja notarite (kuni 1944.a., välja arvatud Tallinn)materjalides leidub kohtuotsuseid ja testamentide ärakirju.Eesti Ajalooarhiiv (202400 Tartu, J. Liivi 4)Säilitab dokumente kuni 1917.aastani (välja arvatudTallinna kohta) ning vähesel määral kuni 1944.aastani.Sellegaseoses pakuvad huvi kinnistuametite fondid, kus on fikseeritudkonkreetsete kinnistute (põhiliselt maa) omandiõigus kuni1944.aastani.Tallinna Linnaarhiiv (200001 Tallinn, Tolli 4)Säilitab Tallinnas tegutsenud ja tegutsevate asutuste -linnavalitsuse, asutuste, kohtute, tööstusettevõtete jt.dokumente.Leidub andmeid Tallinnas asunud kinnistute, ehitiste ja muuvara omandiõiguse ja vara natsionaliseerimise kohta.Kohtute janotarite materjalides on ka kohtuotsuseid ja testamentideärakirju.Eesti Tehnikaarhiiv (200106 Tallinn, Lossi plats 1a)Leidub kõige täielikum maaplaanide kogu (väheses koguses onmaaplaane ka eespoolnimetatud arhiivides).Linna- ja maa(konna)arhiividSäilitavad oma tegevuspiirkonna kohaliku tähtsusegadokumente alates 1944. a. sügisest.Leidub andmeid omandiõiguse ja valdamise kohta sellestperioodist alates.Samas asuvad ka rahvakohtute janotariaalkontorite dokumendid. Tegevuspiirkonnad on järgmised:Harju Maakonna Arhiiv (203054 Laagri, Nõlvaku 9) - Harjumaakond.Hiiumaa Arhiiv (203200 Kärdla, Nõukogude 5) - Hiiu maakond.Jõgeva Maakonna Arhiiv (202350 Jõgeva, Suur 20) - Jõgevamaakond.Järvamaa Arhiiv (202820 Paide, Veski 18) - Järva maakond.Kohtla-Järve Linnaarhiiv (202020 Kohtla-Järve, Rakvere 35) - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond.Lääne Maakonna Arhiiv (203170 Haapsalu, Kalda 22) - Läänemaakond.Lääne-Virumaa Arhiiv (202100 Rakvere, Kreutzwaldi 1) -Lääne-Viru maakond.Narva Linnaarhiiv (202000 Narva, J. Tombi 3) - Narva jaSillamäe linn.Põlva Maakonna Arhiiv (202600 Põlva, Võru 2) - Põlvamaakond.Pärnu Linnaarhiiv (203600 Pärnu, Pühavaimu 19) - Pärnu linnja maakond.Rapla Maakonna Arhiiv (203521 Märjamaa, Pärnu mnt.67) -Rapla maakond.Saare Maakonna Arhiiv (203300 Kuressaare, Lossihoov 2) -Saare maakond.Tartu Linnaarhiiv (202400 Tartu, J. Liivi 4) - Tartu linn jamaakond.Valga Maakonna Arhiiv (202500 Valga, Raja 6) - Valgamaakond.Viljandi Maakonna Arhiiv (202900 Viljandi, Posti 22) -Viljandi maakond.Võru Maakonna Arhiiv (202710 Võru, Vabaduse 13) - Võrumaakond.

Vabariigi Valitsus
määrus
lisa 3

Lisa 3 VARA TAGASTAMISE VÕI KOMPENSEERIMISE AVALDUSTE REGISTREERIMISE JA VARA ARVELEVÕTMISE JUHENDVastavalt "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise võikompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ningtõendite esitamise ja hindamise korrale" määravad maakondade javabariiklike linnade valitsused üldjuhul ühe struktuuri- võiallüksuse, mis tegeleb õigusvastaselt võõrandatud varatagastamise või kompenseerimise avalduste registreerimise, varaarvelevõtmise ja täiendavate tõendite kogumisega. Vajadusekorral on avalduste vastuvõtmise ja registreerimise protseduurevõimalik delegeerida ka mõnele teisele struktuuriüksusele.Iga saabunud avaldus vara tagastamise või kompenseerimisekohta kantakse omaette järjekorranumbri all avaldusteregistreerimise raamatusse.Järjekorranumber raamatus on kaavalduse registreerimise numbriks. Iga avalduse kohtakoostatakse avalduse registreerimise kaart (vorm 1).Avalduste registreerimise kaarte peetakse avalduseesitajate perekonnanimede ja juriidiliste isikute nimede(nimetuste) tähestikulises järjekorras. Kartoteek asubvabariikliku linna või maakonna struktuuriüksuses, kustegeldakse avalduste vastuvõtmisega.Vara registreerimise kaart (vorm 2) koostatakse igataotletava vara kohta eraldi kahes eksemplaris, samuti seatakseiga vara kohta sisse toimik.Kõiki sama vara kohta esitatudavaldusi hoitakse ühes toimikus.Iga vara tähistamiseks kasutatakse kahte tunnust, millekson: maakonna või vabariikliku linna kood, kus vara tagastamisevõi kompenseerimise avaldus registreeritakse (2 numbrikohta); toimiku number selles maakonnas või vabariiklikus linnas (5numbrikohta).Neid kahte tunnust kasutatakse edaspidi varaidentifikaatorina endiste omanike ja vara registri koostamiselarvutis.Vara registreerimise kaartide esimesi eksemplaresäilitatakse omavalitsuse struktuuriüksuses, kus toimub varaarvelevõtmine süstematiseerituna linnade, alevite, valdade(külanõukogude) ja viimaste haldusse kuuluvate alevike ja küladejärgi, suuremate asulate piires tänavate ja asumite järgi.Kaartide teised eksemplarid antakse pärast kaardipõhiandmete lõplikku täitmist edasi moodustatavale endisteomanike ja vara registri kesktalitusele.Avalduste registreerimise kaartide ja vara registreerimisekaartide andmete alusel esitavad sellega tegelevad omavalitsusestruktuuriüksused Eesti Vabariigi Riigivaraametileperioodiliselt kokkuvõtteid õigusvastaselt võõrandatud vara jataotlejate arvelevõtmise kohta maakondades ja vabariiklikeslinnades.Kokkuvõtete vormi, sisu ja esitamise korra määrab EestiVabariigi Riigivaraamet kindlaks erijuhendiga.Avalduse registreerimise kaardi (vorm 1) täitmineKaardi formaat on A5 (148 X 210 mm). Avalduse esitaja (taotleja): vara tagastamise või kompenseerimise avalduse esitanud üksikisiku perekonna-, ees- ja isanimi, elukoha postiaadress ja telefoninumber; juriidilise isiku nimi (nimetus), postiaadress ja telefoninumber.Kui avalduse esitaja ei ole vara taotleja,vaidtemaesindaja (volitatudisik),lisatakseka notariaalselt tõestatud volituse (või advokaadi orderi) number ja kuupäev. Registreerimisnumber:avaldusejärjekorranumber registreerimisraamatus. Saabumise kuupäev: avalduse kodaniku käest vastuvõtmise või posti teel saabumise kuupäev ja avalduse lehtede arv. Lisamaterjali nimetus,lehtede arv,saabumise kuupäev: avalduse juurdekuuluva iga dokumendi nimetus ja lehtede arv;avaldusest eraldisaabunudlisamaterjalide kohta märgitaksekasaabumise kuupäev. Toimikunumber:5-kohaline number,mille annab toimikulevara registreerija. Vara registreerija võib omal äranägemisel kasutada toimikutetähistamisekskas järjestikulistnumeratsioonikogu haldusterritooriumi ulatuses või anda mõningatele numbrivahemikeleka teatud paikkondlik sisu (näiteks andaigale asulale kindel numbrivahemik). Avalduse edastamine - adressaat,kuupäev,allkiri:märgitakse, kelleleavaldusja hiljemsaabunudlisamaterjalidtoimikusse võtmiseksedastatakse,üleandmise kuupäev ja vastuvõtja allkiri (lahtridtäidetaksejuhul, kuiavalduseregistreerimineja toimikute pidamine ei toimu ühes struktuuriüksuses). Avaldusevastuvõtjanimi ja allkiri:avaldusevastuvõtnudja kaarditäitnud ametiisik märgib lahtrisse loetavalt oma nimeja annab allkirja.Vara registreerimise kaardi (vorm 2) täitmineKaardi formaat on A4 (210 X 293 mm).Kaardi esikülg Maakonna/vabariikliku linna kood:kasutatakseEesti haldusüksuste klassifikaatori koode, mis on järgmised: VABARIIKLIKUD LINNAD MAAKONNAD Põlva - 65Tallinn- 01Harju - 37Pärnu - 67 Kohtla-Järve - 13Hiiu- 39Rapla - 70 Narva- 15Ida-Viru- 44Saare - 74 Pärnu- 18Jõgeva- 49Tartu - 78 Sillamäe - 21Järva - 51Valga - 82 Tartu- 24Lääne - 57Viljandi- 84Lääne-Viru- 59Võru- 86 Klassifikaator kinnitatakse vabariikliku standardina. Toimikunumber:5-kohaline number,mille annab toimikulevara registreerija (selgitused vt.avalduste registreerimise kaardi - vormi 1 - täitmise juhendist). Avalduste registreerimisenumbrid: kõigi ühte toimikusse paigutatavate avalduste registreerimise numbrid. Number:käesolevnumber näitab iga toimiku (vara) kohtaavatud kaardijärjekorranumbrit.Kui ühel kaardil ei jätku ruumi kõigi endiste omanike,vara taotlejate või taotluse lahendamisekäiku kirjeldavate sissekannete tegemiseks,avatakse abikaart.Lahter täidetakse abikaardi avamisel.Abikaardil tuleb täita ka lahtrid maakonna (vabariikliku linna) koodi ning toimiku numbri kohta. Vara asukoht:fikseeritakse võimalikult täpselt nii võõrandamise ajal kehtinud kui ka käesoleval ajal kehtiva haldusterritoriaalse jaotuse järgi, tuues välja kõigi haldustasemete ja asulate nimed, tänava- jatalunimedning kõigi selle vara koosseisukuuluvate majade numbrid,samuti vara endise kinnistunumbri.Seda on vaja selleks, etendisteomanikejavararegistrinäoltekiks andmebaas, mis oleks kasutatav arvepidamiseks iga tagastatava või kompenseeritavavara üle kõigi vara liikide ja üksikutehoonete lõikes ja mis oleks ühildatav ka asutatavate riiklike kinnisvara- ja hooneregistritega.Märkus:Kaardile on jäetud ka haldusüksuste jatekstiliste sissekannetekodeerimise võimalused.Taotlusteregistreerimise algperioodileiteostatakodeerimistseal,kusseeeiole juhendiga eraldi nõutud. Varaüldiseloomustus:selleterminiall on mõeldudvarakui tervikukoondnimetust,näiteks:talu,elamu,vabrik,veski, kauplus,töökodajne.võimitut erinevatfunktsioonitäitva koondvara gruppi,näiteks:talu ja saeveski. Täidetakse kaardil kas sobivavastuseallakriipsutamisevõi puuduva juurdekirjutamise teel. Varakoosseis ja väärtus võõrandamiseajal:märgitaksetabeli kujulandmedavalduses esitatud vara hulga (arvu)javäärtuse kohtaniitaotleja avalduse alusel kui kaarhiividokumentidega tõendatudsuurusesvara põhiliikide kaupa jasummaarselt(kas Eesti kroonides või rublades). Märkus: Pealdistetatabeliosaonreserveeritud vara praegusteväärtushinnangutesissekandmiseks, millemääramise alused on väljatöötamisel; kuni korralduseni ei täideta. Võõrandamise aeg- aasta, kuujaliik: märgitakse vara õigusvastase võõrandamise aasta ja kuu; võõrandamise liigi all on mõeldud asjaolusid,mis tingisid vara võõrandamise. Võõrandamise liikideks on:1 - natsionaliseerimine;2 - kollektiviseerimine;3 - represseerimine hilisema rehabiliteerimisega;4- võõrandamineebaseaduslikukstunnistatudotsuse alusel;5 - võõrandamine ametiisikute omavoli tagajärjel;6 - vara äraandmine või mahajätmine reaalse repressiooniohu tõttu. Vara seisund: märgitakse, missuguses seisundis on vara (peamiselt ehitised)käesoleval ajal;näiteks:säilinud esialgselkujul, osaliseltsäilinud, oluliseltkahjustatud, hävinud, ümberehitatud, rekonstrueeritud, täiendatud jne. Varavaldaja(omanik) käesoleval ajal:märgitaksejuriidilise isiku nimi (nimetus) või üksikisiku perekonna- ja eesnimi,kelle valduses (omanduses) vara käesoleval ajal on. Endisedomanikud:märgitakse endise omaniku võiomanikekohta perekonna-,ees- jaisanimi,sünniaasta,kodakondsusseisuga 16.juuni1940.a.ning juriidilise isiku puhulnimi(nimetus). Õigusvastaseltrepresseeritud ja rehabiliteeritud isikutekohta märgitakse ka rehabiliteerimistõendi number.Mitmeendise omaniku korral tuleb märkida ka vara osa,mis kuulus sellele omanikule. Iga omaniku andmed tuleb mahutada ühele reale.Kui kaasomanikke on rohkem kui viis, tuleb avada abikaart ning anda neile järgmised vabad järjekorranumbrid. Varataotlejad:vara taotlejate nimekirja kantaksekõikselle varatagastamistvõi kompenseerimist taotlevad üksikisikudvõi juriidilisedisikud,kes on märgitud avaldustes nimetatudvara taotlejatenasellestolenemata, kasavaldusedon esitatud üheskoos (ühe avaldusena) või eraldi.Varataotlejaleantakse järjekorranumber (Nr.),miskoos maakonna(linna)koodijatoimikunumbrigamoodustavad vara taotleja identifikaatori.Vara taotleja andmetest kantakse kaardile taotleja perekonna-, ees- ja isanimi või juriidilise isiku nimi (nimetus), aadress,kodakondsuskäesoleval ajal,sugulus endise omanikuga ningtaotluseesitamise eesmärk.Lahtersugulusemärkimiseks koosnebkahestpoolest:A ja B.A-poolelemärgitakseendise omaniku järjekorranumber kaardil.B-poolele märgitaksetaotleja sugulusaste (näiteks:omanik,poeg, pojatütar, testamendi järgi jne.) ning taotluse esitamise eesmärk. Eesmärgi lahter täidetakse kodeeritult:1 - vara tagastamine;2 - osaline tagastamine;3 - osaline tagastamine koos kompenseerimisega;4 - vara kompenseerimine.Kuitaotleja andmedei mahu ühte lahtrisse,võib kasutada järgmist vaba lahtrit.Kui taotlejaid on rohkem, kui kaardi väli mahutab, tuleb avada abikaart.Kui taotluse lahendamise käigus osutub,et mõni taotleja ei kuulukehtestatudpärijate ringi,tõmmataksetemanimivara taotlejatenimistustmaha ilma teiste taotlejatenumeratsiooni muutmata.Kaardi tagakülgTagastamisesoovid: märgitaksetaotlejateavaldustejärgsed soovid vara osalise tagastamise kohta liikide kaupa igataotleja osaseraldivastavalt nende järjekorranumbritelekaardilvara taotlejateloetelus.Muuvara kohta märgitakse nii varahulga mõõtühik kui vara nimetus Taotluse lahendamise käik:märgitakse andmedvahekirjavahetuse, järelepärimiste, kontrollimistejms. kohta,misonseotud taotluse lahendamisega.Sissekanded varustatakse kuupäevadega ja neid teinud ametnike allkirjadega. Otsus registrisse kandmise kohta - number, kuupäev, allkiri: märgitakseotsuse number ja kuupäev,millega andmed varakohta loetaksepiisavaks registrisse kandmiseks ning sellesissekande teinud ametniku allkiri. Tagastatakse otsuse alusel: täidetakse pärast otsuse vastuvõtmist vara tagastamise kohta. Otsustaotluse kohta - väljaandja,dokumendinimetus,number, kuupäev,otsusesisu:märgitakse otsuse teinud organisatsiooni nimetus,dokumendinimetus,dokumendi numberjaväljaandmise kuupäevning otsuse sisu,mille alusel taotluse objektiks olnud varakastagastatakse,kompenseeritakse võitaotlusjäetakse rahuldamata.Ühtlasituuakse arvväärtustenavälja,missugused varaliigid tagastatakse,kui suur onkompensatsioonisummaja milliste varaosade eest on kompensatsiooni arvutatud.Teatistaotlejatele:teatisenumberjakuupäev,millegaon avalduseesitajalening teistele taotlejatele teatavakstehtud otsustaotluse(avalduse) rahuldamise võirahuldamatajätmise kohta. Märkused:Tuuakse eraldi välja mitmesugused eripäradtaotletava vara, endiste omanike, taotlejate või muude asjaolude kohta.Vararegistreerimise kaartideteisele(registrile saadetavale)eksemplarile andmeid taotluse lahendamise käiguja taotluserahuldamise (mitterahuldamise) otsuse ning taotlejatele saadetud teatiste kohta ei kanta.
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