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Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määrusega nr.36 kinnitatud"õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamise korras" (RT 1993, 7,106; RT I 1993, 51, 700; RT I 1993, 64, 903) järgmised muudatused:

1. Täiendada punkti 23 pärast sõna "komisjon" järgmise tekstiga:

"kolme kuu jooksul pärast subjektiks tunnistamise otsuse kättesaamist.Kui kohaliku omavalitsuse täitevorgan
ei saa mõjuvatel põhjustel otsustadanimetatud tähtaja jooksul vara tagastamise küsimust, informeerib ta
õigustatudsubjekti põhjustest, millest on tingitud viivitus vara tagastamise otsustamisel.".

2. Muuta punkti 31 ja sõnastada see järgmiselt:

"Kui taotletakse vara tagastamist, mis on valitsusasutuse bilansis võimilles paiknevad riigiasutused
või omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12lõike 3 punktis 5 nimetatud objektid, teatab kohaliku
omavalitsuse täitevorgantagastamise taotlusest kirjalikult asutusele, ettevõttele võiorganisatsioonile, kelle
bilansis nimetatud vara on, ja ministeeriumile, kellevalitsemisalasse see asutus, ettevõte või organisatsioon
kuulub.Ministeeriumidele saadetavas teates peavad olema õigustatud subjekti(subjektide) nimed ja aadressid.

Kui asutus, ettevõte või organisatsioon, kelle bilansis vara on, ei kuuluühegi ministeeriumi valitsemisalasse,
saadab kohaliku omavalitsuse täitevorganteate Rahandusministeeriumile ja sellele asutusele, ettevõttele
võiorganisatsioonile.

Kui ministeerium teatab kohaliku omavalitsuse täitevorganile, et ta esitabVabariigi Valitsusele taotluse vara
arvamiseks omandireformi aluste seaduseparagrahvi 12 lõike 3 punktis 5 nimetatud objektide hulka või vara
senisesihtotstarbelise kasutamise kohustuse või kaitserežiimikehtestamiseks sama paragrahvi lõike 6 alusel,
tuleb vara tagastamiseotsustamisega oodata seni, kuni Vabariigi Valitsus on ministeeriumi taotluseläbi vaadanud.

Kui ministeerium ei ole ühe kuu jooksul kohalikult omavalitsuselt teatesaamise päevast arvates teatanud
kohaliku omavalitsuse täitevorganile, et taesitab Vabariigi Valitsusele taotluse vara mittetagastamise või
tagastamiselselle senise sihtotstarbelise kasutamise või kaitserežiimi kohustusekehtestamise kohta, loetakse see
vastuväidete puudumiseks vara tingimustetatagastamise suhtes.".

3. Täiendada punkti 39 kolmanda lõiguga järgmises sõnastuses:

"Kohalik omavalitsus on kohustatud korraldama vara üleandmiseõigustatud subjektidele 3 kuu jooksul
korralduse vastuvõtmisest arvates.".

4. Muuta punkti 50 teist lõiku ja sõnastada see järgmiselt:

"Neist dokumentidest koostatakse maa tagastamise toimik ning maatükipiirid tähistatakse looduses
piirimärkidega, kusjuures visiiride sisseraiumiseja piirimärkide paigaldamise kohustus ühes vastavate kulude
kandmisega onõigustatud subjektidel.".

5. Tunnistada kehtetuks punkt 64.
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