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

vara tagastamise korra» muutmine ja täiendamine

Vastu võetud 20.01.1998 nr 10

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I1997, 27, 391; 74, 1230)paragrahvi 17
lõike 2, maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426;RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570;74, 1230; 81,
1363) paragrahvi 15 lõike 1 ja paragrahvi 38 ningEesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse(RT 1992, 10,
143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880; 1996, 48, 945; 1997, 13,210; 16, 264) paragrahvi 29 aluselVabariigi Valitsus
määrab:

1. Kinnitada 5. veebruari 1993. a.määrusega nr. 36 kinnitatud «Õigusvastaseltvõõrandatud vara
tagastamisekorra» (RT 1993, 7, 106; RT I 1993, 51, 700; 64, 903; 1994,52, 881; 67, 1166; 1995, 5, 44; 32,
392)muudatused ja täiendused (juurde lisatud).

2. Justiitsministeeriumil vormistada«Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra»terviktekst ningesitada
see Riigikantseleile Riigi Teatajas avaldamiseks.

3. Tunnistada kehtetuks:

1) Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 1992. a.määrus nr. 42 «Maa tagastamise või
asendamisenõudeõiguseloovutamise korra kohta» (RT 1992, 6, 101; RT I 1993, 54, 757);

2) Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 1993. a.määrus nr. 307 «Omandireformi aluste seaduseparagrahvi 12lõike 3
punkti 5 ja lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuseotsuste vastuvõtmise korra kohta» (RT I 1993, 66, 939;1994, 52,
882);

3) Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 1995. a.määrus nr. 97 «Nõudeõiguse osast suuremapindalaga
õigusvastaseltvõõrandatud maa tagastamise korral riigile võla tasumise korrakinnitamine» (RT I 1995, 31, 388).

Peaminister MartSIIMANN
Justiitsminister Paul VARUL

Riigisekretär UnoVEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 1998. a.määrusega nr. 10

«Õigusvastaselt võõrandatud varatagastamise korra» muudatused ja täiendused

1. Punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«1. Käesolev «Õigusvastaseltvõõrandatud vara tagastamise kord» (edaspidi kord) onkehtestatudomandireformi
aluste seaduse paragrahvi 17 lõike 2, maareformi seaduseparagrahvi 15 lõike 1 ja paragrahvi 38ning
põllumajandusreformi seaduse paragrahvi 29 alusel.».

2. Punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

3. Punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«6. Vastavalt omandireformi aluste seaduse paragrahvile 19lahendatakse vara tagastamisest tulenevadvaidlused
kohtu korras.

Kohtueelselt lahendavad vara tagastamise menetluse käigus tehtud otsustepeale esitatud kaebusi
õigusvastaseltvõõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonnakomisjonid, kesvõivad tegutseda
kalepituskomisjonina.».
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4. Punkti 9 teises lõigus asendataksesõnad «maa- või linnavalitsus» sõnadega«maavalitsus või Tallinna,Kohtla-
Järve, Narva, Pärnu või Tartu linn».

5. Punkti 10 lisatakse pärast sõnu«(kaasa arvatud)» sõnad «või seadusega kehtestatud muukstähtajaks,»
ningasendatakse viide «(RT 1992, 27, 353)» viitega «(RT 1992,27, 353; 1993, 11, 172)».

6. Punkti 12 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«12. Vastavalt omandireformi aluste seaduse paragrahvi 7lõikele 3 lahendatakse Saksa riigiga sõlmitudlepingute
alusel Eestist lahkunud isikute omandis olnud ja Eesti Vabariigis asunudõigusvastaselt võõrandatud
varatagastamise taotlused riikidevahelise kokkuleppega.».

7. Punkti 13 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«13. Eesti Vabariigi poolt NSV Liidu sõjaväebaaside jaokssundvõõrandatud maa tagastatakse NSV
Liidusõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise,kompenseerimise ja asendamise seaduses
(RT I 1994,3, 16; 1997, 37/38, 570) ettenähtud korras.».

8. Punktist 15 jäetakse välja sõna«esmatasandi».

9. Korda täiendataksepunktiga 161järgmises sõnastuses:

«161. Kui vara tagastamist taotleb ühiskondlikorganisatsioon või usuühing, tuleb tal esitada kohtu otsus,millega
on vastavalt omandireformi aluste seaduse paragrahvi 9 lõikele 2tunnistatud tema õigust ollaomandireformi
õigustatud subjektiks.

Kui tagastamist taotleb avalik-õiguslik juriidiline isik, peab ta vastavaltomandireformi aluste
seaduseparagrahvi 9 lõikele 4 olema tunnistatud õigustatud subjektiksseadusega.».

10. Punkti 17 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«17. Kui õigustatud subjekt sureb enne õigusvastaseltvõõrandatud vara tagastamise või
kompenseerimiseotsuse tegemist, on tema nõudeõigus omandireformi aluste seaduseparagrahvi 161lõike 1
kohaselt päritavtsiviilseadustes sätestatud korras ning õigustatud subjektiks tunnistamise otsuson
pärimisõiguse tunnistuse väljaandmisealuseks.

Kui õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise võikompenseerimise avalduse tähtaegselt esitanud isik
surebenne õigustatud subjektiks tunnistamise otsuse tegemist ning kohalik komisjontuvastab, et isik vastas
õigustatudsubjektiks tunnistamise tingimustele, võtab komisjon vastu otsuse, millega tunnustabsurnud isikut
õigustatudsubjektina ning loeb tema nõudeõiguse omandireformi aluste seaduseparagrahvis 161lõike 1 kohaselt
päritavakstsiviilseadustes sätestatud korras. Komisjoni otsus on pärimisõigusetunnistuse väljaandmise aluseks.».

11. Korda täiendataksepunktiga 221järgmises sõnastuses:

«221. Kaebused kohalike komisjonide otsusteebaseaduslikkuse kohta lahendab vastavalt omandireformi
alusteseaduse paragrahvi 19 lõikele 1 kohus.

Vastavalt omandireformi aluste seaduse paragrahvi 16 lõikele 2lahendab kohalike komisjonide
õigustatudsubjektiks tunnistamise, avalduse menetlemise lõpetamise või avalduserahuldamata jätmise otsuste
peale esitatudkaebusi kohtuväliselt Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud õigusvastaseltvõõrandatud vara
tagastamise jakompenseerimise keskkomisjon.».

12. Punkti 23 lisatakse pärast sõnu«tagastamise otsustamisel» sõnad «ja teatab tähtaja, millejooksul
küsimusotsustatakse.».

13. Punkti 26 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«26. Vastavalt omandireformi aluste seaduse paragrahvi 17lõikele 8 on õigustatud subjektil ja
õigustatudsubjekte esindaval ühendusel õigus saada tagastamise läbiviijalt teavetvara tagastamise käigu kohta,
esitadatäiendavaid dokumente ja tõendeid ning nõuda abinõuderakendamist vara säilimise tagamiseks.».

14. Punkti 27 teist ja kolmandat lõikumuudetakse ja sõnastatakse need järgmiselt:

«Kui valla- või linnavalitsusel on tekkinud kahtlus vara endiselindividualiseeritaval kujul säilimise
suhtes,tellib ta Keskkonnaministeeriumi juures tegutseva ametkondadevahelise metoodiliseekspertkomisjoni
pooltatesteeritud eksperdilt eksperthinnangu ehitise endisel individualiseeritaval kujulsäilimise kohta
vastavaltomandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõike 8 punktide 1ja 2 ning lõigete 9 ja 10 sätetele.
Ekspertiisitellimisest teatab valla- või linnavalitsus õigustatud subjektile, ehitise valdajale,üürnikele ja
rentnikele, kellel onõigus esitada eksperdile tõendeid ja dokumente. Eksperthinnangu kinnitabvalla- või
linnavalitsus.
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Valla- või linnavalitsuse poolt tellitud ekspertiisi kulud kaetakse varaerastamisest kohaliku
omavalitsuseomandireformi reservfondi laekunud rahast. Kui nimetatud rahast ei jätku,kaetakse kulud Vabariigi
Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondisteraldatud rahast.».

15. Punktis 28 asendatakse sõnad«paragrahvi 12 8. lõikes» sõnadega«paragrahvi 12 lõikes 8».

Punkti täiendatakse teise lõiguga järgmises sõnastuses:

«Kui vara ei ole individualiseeritaval kujul säilinud, teeb valla-või linnavalitsus tagastamisest
keeldumisekorralduse, viidates omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõike 3punktile 2 ning lõike 8
sellekohaselepunktile. Kui omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõike 9alusel otsustatakse tagastada vara
mõtteline osa,tehakse korraldus vara ülejäänud osa tagastamisest keeldumisekohta.».

16. Punktis 29 asendatakse sõnad«paragrahvi 12 lõike 3 punktide 3--6ning lõike 4» sõnadega
«paragrahvi 12lõike 3 punktide 3--5, 7 ja 8 ning lõike 6».

17. Punkti 30 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«30. Vastavalt omandireformi aluste seaduse paragrahvi 17lõikele 2 vara maksumust selle tagastamiselkindlaks
ei määrata, kui seadusest ei tulene teisiti.».

18. Punkti 31 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«31. Kui taotletakse vara tagastamist, milleks on omandireformi alusteseaduse paragrahvi 12
lõike 3punktis 5 esitatud loetelusse kuuluv objekt või haldushoone ning valla-või linnavalitsus loeb selle
tagastamiseebaotstarbekaks, esitab ta küsimuse kohaliku omavalitsuse volikogule seisukohavõtmiseks
ning teatab sellestõigustatud subjektile. Õigustatud subjektil on õigus esitada volikoguleoma vastuväited
ühe kuu jooksul valla- võilinnavalitsuse teate saamise päevast. Kui õigustatud subjekt ühe kuujooksul
teate kättesaamise päevast ei olekirjalikult oma vastuväiteid esitanud, loetakse, et tal neid ei ole. Kui
volikogu ei pooldavara tagastamist, teeb taVabariigi Valitsusele ettepaneku jätta vara tagastamata. Ettepanek
esitatakseRahandusministeeriumi kaudu.Rahandusministeerium esitab küsimuse Vabariigi Valitsusele
otsustamiseksühe kuu jooksul pärast seda, kui kõikvajalikud materjalid on talle laekunud.

Kui taotletakse vara tagastamist, milleks on omandireformi aluste seaduseparagrahvi 12 lõike 3
punktis 5esitatud loetelusse kuuluv riikliku tähtsusega objekt või riigi valduses olevhaldushoone, teatab valla-
võilinnavalitsus sellest koos oma seisukohaga ning andmetega õigustatud subjekti kohtaministeeriumile,
kellevalitsemisalasse vara kuulub. Kui vara ei kuulu ühegiministeeriumi valitsemisalasse, teatab valla- või
linnavalitsusvara tagastamise taotlusest Rahandusministeeriumile.

Kui ministeerium on seisukohal, et vara ei tule tagastada, teatab ta sellest valla-või linnavalitsusele.
Kuiministeerium ei ole ühe kuu jooksul saatnud teadet oma seisukoha kohta valla-või linnavalitsusele, loetakse,
ettal ei ole vastuväiteid vara tagastamise suhtes. Kui valla- või linnavalitsus onsaanud ministeeriumi teate
varatagastamise ebaotstarbekuse kohta, peatab ta tagastamismenetluse.

Ministeerium teatab oma seisukohast õigustatud subjektile ning teeb talleettepaneku esitada oma vastuväitedühe
kuu jooksul. Kui õigustatud subjekt ei ole ühe kuu jooksul teatekättesaamise päevast esitanud kirjalikult
omavastuväiteid, loetakse, et tal neid ei ole.

Ministeerium esitab kolme kuu jooksul valla- või linnavalitsuse teate saamisepäevast arvates
VabariigiValitsusele ettepaneku jätta omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12lõike 3 punktis 5 toodud
loetelusse kuuluvobjekt või haldushoone tagastamata.

Vabariigi Valitsusele esitatav ministeeriumi ettepanek peab sisaldama andmeid varakohta (vara praegunevaldaja,
vara kirjeldus, sh. andmed ümberehituste kohta, vara praegune kasutamine,vara võõrandamisaegnemaksumus
jt.), valla- või linnavalitsuse seisukohta, õigustatud subjektivastuväiteid ja vara tagastamata jätmisepõhjendust.

Vabariigi Valitsuse otsuse saadab Riigikantselei ettepaneku teinud ministeeriumile.Ministeerium edastabotsuse
kohaliku omavalitsuse volikogule, õigustatud subjektile ning vara praeguselevaldajale.

Kui Vabariigi Valitsus otsustas jätta vara tagastamata, lõpetab valla-või linnavalitsus tagastamismenetluseja
alustab vara kompenseerimise menetlust ning teatab sellest õigustatud subjektile.Kui Vabariigi Valitsus onjätnud
ettepaneku rahuldamata, jätkab valla- või linnavalitsus varatagastamise menetlust.».

19. Korda täiendataksepunktidega 311, 312, 313ja 314järgmises sõnastuses:

«311. Kui taotletakse vara tagastamist, mille seniselsihtotstarbel edasist kasutamist peab valla- võilinnavalitsus
vajalikuks, esitab ta valla- või linnavolikogule ettepaneku võttavastu otsus, mille kohaselt varatagastatakse
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tingimusel, et õigustatud subjekt nõustub vara seniselsihtotstarbel kasutamisega ning sõlmibsellekohase lepingu.
Valla- või linnavalitsus teatab oma ettepanekust õigustatudsubjektile, kellel on õigus esitadaoma vastuväited
volikogule.

Kui vara senisel sihtotstarbel kasutamine on seotud riigiasutusetegevusega, teatab valla- või linnavalitsus
varatagastamise taotlusest ning oma seisukohast ministeeriumile, kelle valitsemisalasse seeküsimus kuulub.
Kui ministeerium on seisukohal, et vara tuleb kasutada seniselsihtotstarbel, teatab ta oma seisukoha valla-
võilinnavalitsusele. Kui ministeerium ei ole teatanud oma seisukohta ühe kuujooksul valla- või linnavalitsuse
teatesaamise päevast, loetakse, et ta ei taotle vara edasist kasutamist senisel sihtotstarbel.

Kui ministeerium on teatanud oma kavatsusest esitada VabariigiValitsusele taotlus kehtestada
omandireformialuste seaduse paragrahvi 12 lõike 6 alusel vara tagastamiseeeltingimuseks vara senisel
sihtotstarbel kasutamine,peatab valla- või linnavalitsus vara tagastamise menetluse ja teatab sellestõigustatud
subjektile ning teebettepaneku esitada oma vastuväited ühe kuu jooksul. Kui õigustatudsubjekt ei ole ühe kuu
jooksul teatekättesaamise päevast esitanud kirjalikult oma vastuväiteid,loetakse, et tal neid ei ole. Kui õigustatud
subjekt onoma vastuväited esitanud, saadab valla- või linnavalitsus need koos omaseisukohaga ministeeriumile.

Ministeeriumi taotlus Vabariigi Valitsusele peab sisaldama vara kirjeldust, andmeidselle kohta kes, misotstarbel
ja kui kaua vara kasutab, vara senisel sihtotstarbel edasise kasutamisepõhjendust, valla- võilinnavalitsuse
seisukohta, õigustatud subjekti vastuväiteid ningõigustatud subjektiga sõlmitava lepingupõhitingimusi.

Kui Vabariigi Valitsus või kohaliku omavalitsuse volikogu on vastuvõtnud otsuse, milles nähakse
varatagastamise eeltingimusena ette õigustatud subjektiga lepingu sõlmimine varasenisel sihtotstarbel
edasisekasutamise kohta, määrab valla- või linnavalitsus oma korraldusegakindlaks sõlmitava lepingu
tingimused,lepingupooled ja lepingu sõlmimise tähtaja ning teeb korralduse teatavaksõigustatud subjektile ja
teiselelepingupoolele. Lepingu sõlmimiseks määratud tähtaeg ei tohi ollalühem kui kaks kuud päevast, millal
lepingupooled said kätte valla-või linnavalitsuse korralduse ärakirja.

Kui vara senisel sihtotstarbel edasise kasutamise leping on sõlmitud, teebvalla- või linnavalitsus korraldusevara
õigustatud subjektile tagastamise kohta. Kui õigustatud subjekt eisõlmi mõjuva põhjuseta ettenähtud
tähtajallepingut, teeb valla- või linnavalitsus korralduse omandireformi aluste seaduseparagrahvi 12 lõike 6
alusel varatagastamisest keeldumise ja kompenseerimismenetluse alustamise kohta ning saadabkümne päeva
jooksulkorralduse tegemise päevast selle ärakirja õigustatud subjektile.

312. Kui omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12lõike 6 sätetest tulenevalt on vara
tagastamiseeeltingimuseks õigustatud subjektiga kaitsereþiimi tagamise lepingusõlmimine, teeb valla- või
linnavalitsuskorralduse lepingu poolte, tingimuste ja sõlmimise tähtaja kohta. Lepingusõlmimiseks määratud
tähtaeg ei tohiolla lühem kui kaks kuud päevast, millal lepingupooled said kättevalla- või linnavalitsuse
korralduse ärakirja.

Kui õigustatud subjekt ei sõlmi ettenähtud tähtajalmõjuva põhjuseta lepingut, teeb valla- või
linnavalitsuskorralduse omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõike 6 aluselvara tagastamisest
keeldumise jakompenseerimismenetluse alustamise kohta ning saadab kümne päeva jooksulkorralduse tegemise
päevastkorralduse ärakirja õigustatud subjektile.

313. Kui vara eraldamine selle tagastamise korral teeksülejäänud vara sihipärase kasutamise
tehnoloogiliseltvõimatuks või kui ehitisega majanduslikult seotud kõrvalhoonetagastamise korral oleks
häiritud ehitise normaalneekspluateerimine, teeb valla- või linnavalitsus maavanemale ettepaneku võttavastu
omandireformi aluste seaduseparagrahvi 12 lõike 3 punktis 7 ettenähtud otsus. Omataotlusest teatab valla- või
linnavalitsus õigustatud subjektileettepanekuga esitada vastuväited maavanemale. Kui õigustatud subjekt ei
oleühe kuu jooksul teate kättesaamisepäevast oma vastuväiteid kirjalikult esitanud, loetakse, et tal neid ei ole.

Kui maavanem teeb taotletud otsuse, annab valla- või linnavalitsus korraldusevara tagastamisest
keeldumisekohta, alustab vara kompenseerimise menetlust ja teatab sellest õigustatud subjektile.

314. Kui seadusega on avalik-õiguslik juriidiline isiktunnistatud õigustatud subjektiks, tagastatakse talle
varaselles seaduses ettenähtud koosseisus. Vara tagastamist korraldab varaasukohajärgne valla- või linnavalitsus.

Kui õigustatud subjektiks tunnistamise seaduses pole tagastamiselekuuluvat vara nimetatud,
määrabõigusvastaselt võõrandatud vara kindlaks õigusvastaseltvõõrandatud vara tagastamise ja
kompenseerimise kohalikkomisjon ning vara tagastamist korraldab valla- või linnavalitsus omandireformi
alusteseaduses sätestatud alustelja korras.».

20. Punkti 32 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«32. Kui vara tagastamist nõuavad mitu õigustatudsubjekti, tagastatakse vara omandireformi aluste
seaduseparagrahvi 12 lõike 2 alusel nende kaasomandisse vastavalt nendeosadele.».

21. Punkt 33 tunnistatakse kehtetuks.

22. Punkti 34 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:
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«34. Kui vara tagastamist on õigustatud nõudma mituisikut, tagastatakse omandireformi aluste
seaduseparagrahvi 12 lõike 2 kohaselt kogu vara, kui vähemalt üksisik seda nõuab. Vara tagasisaanud isik
peabkompenseerima teistele isikutele nende osa õigusvastaselt võõrandatudvara maksumuse määramise
jakompenseerimise seaduse (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905;1995, 29, 357; 1997, 13,
210)paragrahvis 11 ettenähtud korras.

Maa tagastamisel talitatakse sel juhul maareformi seaduse paragrahvi 14lõigete 3--5 sätete kohaselt.».

23. Korda täiendataksepunktidega 341ja 342järgmisessõnastuses:

«341. Kui vara tagastamise nõudeõigus onloovutatud teisele isikule loovutamise ajal kehtinud seadustekohaselt,
otsustatakse vara tagastada isikule, kellele vara tagastamisenõudeõigus kuulub vara tagastamisekorralduse
tegemise ajal.

342. Kui õigustatud subjekt on vara tagastamiseotsustamise ajaks surnud, otsustatakse vara tagastadaisikutele,
kes on vara tagastamise nõudeõiguse pärinud. Selleks tulebvalla- või linnavalitsusele esitada notariväljastatud
pärimisõiguse tunnistus või selle notariaalselttõestatud ärakiri.».

24. Punkti 36 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«36. Valla- või linnavalitsuse korralduse ärakiri varatagastamise või sellest keeldumise kohta
saadetakseõigustatud subjektidele kümne päeva jooksul korralduse andmisepäevast arvates. Kui vara otsustati
tagastada,tehakse samal ajal õigustatud subjektidele teatavaks vara üleandmise aegja koht.».

25. Punkti 39 esimest lõiku muudetakse jasõnastatakse see järgmiselt:

«39. Vastavalt omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12lõikele 1 on isikud, kelle omandis onomandireformi
objektiks olev õigusvastaselt võõrandatud vara,kohustatud tagastama selle õigustatud subjektile,kui
omandireformi aluste seadusest ei tulene teisiti.».

Punkti 39 kolmandas lõigus asendatakse sõnad «Kohalikomavalitsus» sõnadega «Valla- või linnavalitsus».

26. Punkti 40 viimast lõiku muudetakse jasõnastatakse see järgmiselt:

«Kui õigustatud subjekt ei võta pärast tagastamiseotsustamist mõjuva põhjuseta talle kirjalikult teatatudtähtaja
jooksul vara vastu, lõpetab valla- või linnavalitsus omandireformialuste seaduse paragrahvi 12 lõike 7alusel oma
korraldusega tagastamismenetluse ning tühistab tagastamise korralduse.Kompenseerimismenetlust seljuhul ei
alustata.».

27. Korda täiendataksepunktiga 401järgmises sõnastuses:

«401. Õigustatud subjektile elamuüleandmisel antakse talle üle ka üürnikega sõlmitudüürilepingud.
Kuikirjalik üürileping on üürnikuga sõlmimata, tuleb seeomandireformi kohustatud subjektil üürnikuga
sõlmidaomandireformi aluste seaduse paragrahvi 121lõike 1kohaselt enne tagastatava elamu üleandmist.

Omandireformi aluste seaduse paragrahvi 121lõike 12 kohaselt on kohalik omavalitsus enne elamutagastamist
kohustatud üürnikke informeerima elamu tagastamise otsusest.Selleks peab valla- või linnavalitsussaatma
üürnikele hiljemalt kümme päeva ennemääratud üleandmise tähtpäeva vastava teate, näidatesselles,kellele elamu
tagastatakse.».

28. Punkti 42 esimene lõik tunnistataksekehtetuks.

29. Korda täiendataksepunktiga 441järgmises sõnastuses:

«441. Kui vara üleandmiseks määratudajal keeldub vara üleandmiseks kohustatud isik vara üle andmast võikui
õigustatud subjekt vara vastu ei võta, koostab valla- võilinnavalitsuse esindaja selle kohta akti, millelekirjutavad
alla valla- või linnavalitsuse esindaja, üleandmisekskohustatud isik või õigustatud subjekt ningüleandmise
juurde kutsutud isikud.».

30. Punkti 45 lisatakse pärast sõnu«üleandmise akti» sõnad «võipunktis 441näidatud akti».

31. Punkti 48 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määrusega nr. 36 kinnitatud «Õigusv... Leht 5 / 11



«48. Omandiõigus tagastatud varale lähebõigustatud subjektile üle vara üleandmise akti võipunktis 441näidatud
vara üleandmisest keeldumise akti koostamise päevast, kui varatagastamise korralduses ei ole ette nähtudvõi kui
seadusest ei tulene teisiti.».

32. Korda täiendataksepunktidega 481, 482ja 483järgmises sõnastuses:

«481. Vastavalt omandireformi aluste seaduseparagrahvi 17 lõikele 9 teostab vara tagastamise
ülejärelevalvetmaavanem.

Järelevalve menetluse alustamise aluseks on rahandusministri taotlus, esitatudkaebus või muud andmed
jamaterjalid, mis seavad kahtluse alla vara tagastamise menetluse seaduslikkuse.

482. Maavanemal ning tema korraldusega volitatud ametnikul onõigus kontrollida valla- või
linnavalitsusetegevust vara tagastamise menetlemisel ning menetluse käigusvastuvõetud õigusaktide ja
sooritatud toiminguteseadusele vastavust.

Valla- või linnavalitsus on kohustatud maavanemale või temakorraldusega volitatud ametnikule esitama võivälja
saatma nõutud andmed ja materjalid hiljemalt seitsmendalpäeval nõude saamisest arvates.

Maavanem võib tellida vara endisel individualiseeritaval kujul säilimisehindamiseks täiendava ekspertiisi.Selle
kulud kaetakse Vabariigi Valitsuse eelarvevälisesse omandireformi reservfondilaekunud rahast.

483. Kui järelevalve käigus ei ole avastatud valla-või linnavalitsuse õigusaktide või toiminguteebaseaduslikkust,
lõpetab maavanem selles asjas järelevalvemenetluse ja teatabsellest valla- või linnavalitsuselening isikutele,
kelle taotlusel järelevalvemenetlus toimus.

Kui järelevalve käigus on avastatud, et valla- või linnavalitsuseõigusakt on seadusega vastuolus,
esitabmaavanem Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88,1560; 1997, 29, 447;
40, 622;52, 833; 73, 1200) paragrahvi 85 lõike 4 alusel valla- võilinnavalitsusele kirjaliku ettepaneku viia see
seadusegakooskõlla.

Valla- või linnavalitsus peab maavanema ettepaneku läbi vaatama 15päeva jooksul ning andma
korralduse,millega täidab maavanema ettepaneku või põhjendab, miks takeeldub seda tegemast. Valla- või
linnavalitsuse korraldus saadetakse maavanemaleviie päeva jooksul selle andmisest arvates.

Kui valla- või linnavalitsus ettenähtud tähtajal maavanemaettepanekut läbi ei vaata või jätab selle
ellurakendamata, esitab maavanem kohtule taotluse tunnistada valla- võilinnavalitsuse õigusakt seadusega
vastuolusolevaks.».

33. Punkti 49 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«49. Õigusvastaselt võõrandatud maa (edaspidi --maa) õigustatud subjektidele tagastamise otsustab
maaasukohajärgne valla- või linnavalitsus kuue kuu jooksulõigustatud subjektiks tunnistamise otsuse
kättesaamisepäevast, võttes aluseks kohaliku komisjoni otsuse, õigusvastaseltvõõrandatud vara toimiku ning
maa tagastamisekstäiendavalt kogutud dokumendid. Kui valla- või linnavalitsus ei saamõjuval põhjusel
otsustada nimetatud tähtajajooksul maa tagastamist, informeerib ta õigustatud subjekti põhjustest,millest on
tingitud viivitus maa tagastamiseotsustamisel, ja teatab küsimuse otsustamise tähtaja.».

34. Punkte 50, 51 ja 52 muudetakse jasõnastatakse need järgmiselt:

«50. Maa tagastamise otsustamiseks vajalikud dokumendid kogubvõi koostab maa asukohajärgne valla-
võilinnavalitsus või tema volitatud isik. Neist dokumentidest koostatakse maatagastamise toimik.

51. Vastavalt konkreetsetele asjaoludele paigutatakse maa tagastamisetoimikusse järgmised dokumendid:

1) kohaliku komisjoni otsuse ärakiri õigustatud subjektikstunnistamise kohta;

2) valla- või linnavalitsusele esitatud õigustatudsubjektide avaldused, mis täpsustavad maatagastamistaotlust;

3) maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping jasellega võrdseks loetav nõudeõiguse loovutamiseavaldus
või nende tõestatud ärakirjad, kui õigustatud subjekt onloovutanud nõudeõiguse teisele isikule;

4) pärimisõiguse tunnistus või selle notariaalselttõestatud ärakiri, kui õigustatud subjekti nõudeõigus onüle
läinud tema pärijatele;

5) õiendid õigusvastaselt võõrandatud maalpaiknevate hoonete ja rajatiste ning nende kuuluvuse kohtavõi
kohaliku omavalitsuse õiend selle kohta, et tagastataval maal ei asu teisteleisikutele kuuluvaid hooneid;

6) valla- või linnavalitsuse korraldused õigusvastaseltvõõrandatud maal paiknevate hoonete ja
rajatisteteenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiride määramise kohta võieluasemekoha suuruse ja
piiridemääramise kohta või elamu, suvila või aiamaja juurde kuuluvamaa suuruse ja piiride määramise
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kohta võiteisele isikule kuuluva ajutise ehitise või istanduse teenindamiseks vajaliku maasuuruse ja piiride
määramisekohta;

7) maa tagastamise õigustatud subjekti ja ehitiste omanikuvaheline notariaalselt tõestatud kokkulepemaale
hoonestusõiguse seadmiseks vastavalt maareformi seaduse paragrahvi 7lõikele 2, paragrahvi 9lõigetele 1 ja 10
ja paragrahvi 10 lõikele 1 juhul, kuiselline kokkulepe on sõlmitud, või õigustatud subjektija taluperemehe
vaheline kokkulepe maa tagastamise kohta vastavalt maareformi seaduseparagrahvi 8lõikele 1 juhul, kui
selline kokkulepe on sõlmitud, võiõigustatud subjekti ja ajutise ehitise või istanduseomaniku vahel vastavalt
maareformi seaduse paragrahvi 121lõikele 3 sõlmitud ja notariaalselt tõestatudkokkulepe, kui selline kokkulepe
on sõlmitud;

8) õigustatud subjektide vahelised kirjalikud kokkulepped maajagamise kohta juhul, kui sellisedkokkulepped on
sõlmitud;

9) kohaliku omavalitsuse õiend maa tagastamisest keeldumisevõi maa ajutise ehitise või istanduseomaniku
kasutusse jätmise aluseks olevate seniste maakasutuste kohta koos vastavateplaanide koopiatega;

10) väljavõte kehtivast maakorralduskavast võiplaneeringust, kui selline on olemas;

11) koopia endise kinnistu plaanist või väljavõteskeemilisest kaardist, millel on ära näidatudtagasitaotletava maa
asukoht;

12) teistele õigustatud subjektidele maa kompenseerimisekorralduste ärakirjad;

13) muud maa tagastamisel tähtsust omavad dokumendid.

Üldjuhul kogutakse kõik ühe endise kinnistu tagastamisegaseonduvad dokumendid ühte maa
tagastamisetoimikusse. Kui endine kinnistu paikneb mitme omavalitsusüksuse territooriumil,koostatakse
igaomavalitsusüksuse territooriumil paikneva maa kohta maa tagastamise toimik ja sellestmaast moodustatakse
eraldikatastriüksus. Igas maa tagastamise toimikus peab olema informatsioon sellesamaendise kinnistu
koosseisukuuluvate maade tagastamise või kompenseerimise kohta.

52. Kui seadus ei näe ette õigustatud subjekti pooltsõlmitava kokkuleppe kohustuslikku notariaalset
vormi,sõlmitakse see lihtkirjalikus vormis ning kokkuleppe osaliste allkirjad tõestabkohalik omavalitsus.

Valla- või linnavalitsus võib nimetatud kokkulepete sõlmimiseksmäärata tähtaja, mis ei või olla lühem kuikaks
kuud. Tähtaja määramisest teatab valla- või linnavalitsusasjaosalistele kirjalikult. Kui kokkulepet selle
tähtajajooksul mõjuva põhjuseta ei sõlmita, määrab valla-või linnavalitsus tagastatava maa suuruse maareformi
seadusesätete kohaselt.».

35. Punkt 53 tunnistatakse kehtetuks.

36. Punkti 54 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«54. Kui õigustatud subjekt nõuab maa tagastamist, millekohta on esitatud taotlus maa riigi omandissejätmiseks
või kui on olemas kirjalikud andmed koostatava taotluse kohtavõi mille kohta on kohalik omavalitsusesitanud
maa munitsipaalomandisse andmise taotluse, ei otsustata maa tagastamiseküsimust enne, kui nimetatudtaotluste
kohta on seaduses ettenähtud korras vastu võetud otsus.».

37. Punkte 55 ja 56 muudetakse jasõnastatakse need järgmiselt:

«55. Kui õigustatud subjekt ei ole avaldanud soovi maatagastamiseks katastrimõõdistamise teel,
kohalikomavalitsus aga leiab, et plaani- või kaardimaterjali alusel tagastamine onvõimatu, langetab otsuse maa
plaani-ja kaardimaterjali alusel tagastamise võimalikkuse kohta maavanem, olles ärakuulanud katastripidaja
arvamuse.Katastripidaja on kohustatud andma arvamuse kümne päeva jooksul, arvatesmaavanema päringu
saamisest.

Kui kaasomandisse tagastatava maa õigustatud subjektid ei jõuaomavahel kokkuleppele, kas viia
maatagastamisel läbi katastrimõõdistamine või mitte, tagastataksemaa plaani- ja kaardimaterjali alusel.

56. Maavanem võib korraldada riigi kululmaakorraldustööde tegijate leidmiseks vähempakkumise
vastavatlitsentsi omavate isikute vahel. Vähempakkumise võitjaks tulnud isikutegasõlmib maavanem lepingud
riigi kululmaakorraldustööde tegemise kohta.

Kui vähemalt üks maa tagastamise õigustatud subjektidest kuulubisikute hulka, kellele maa tagastatakse
riigikulul, tellitakse riigi kulul tehtavad maakorraldustööd isikult, kellega onmaavanem sõlminud lepingu riigi
kululmaakorraldustööde tegemise kohta.

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määrusega nr. 36 kinnitatud «Õigusv... Leht 7 / 11



Kui maa tagastatakse õigustatud subjekti kulul, valib õigustatud subjektise maamõõtja (vastavat
litsentsiomava isiku), kes koostab katastriüksuse plaani, piiriprotokollid ja muudvajalikud dokumendid. Kui
tagastaminetoimub plaani- ja kaardimaterjali alusel, võib selleks isikuks olla ka kohalikultomavalitsuselt vastava
loa saanudisik.».

38. Korda täiendataksepunktidega 561, 562, 563, 564,565, 566, 567, 568ja 569järgmises sõnastuses:

«561. Õigusvastaselt võõrandatud maatagastamise kulud on:

1) maa tagastamise toimiku koostamise tasu -- 200 krooni;

2) katastritoimiku koostamise tasu -- kokkuleppehind võivähempakkumise tulemusena kujunenud hind.

Kui plaani- või kaardimaterjali alusel tagastatava katastriüksusemoodustamise käigus koostatakse
kapiiriprotokoll, tasub kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud piiriprotokolli koostamise tasuisik, kelle
nõudelpiiriprotokoll koostati, kui ei lepita kokku teisiti.

Kui maa tagastatakse katastrimõõdistamise alusel, onpiirimärkide paigaldamise ja piirisihtide raiumisekohustus
õigustatud subjektil. Piirimärke võib paigaldadamaamõõtja juhendamisel. Piirisihte raiutakse lahtiVabariigi
Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 106(RT I 1997, 45, 726) kinnitatud «Õigusvastaseltvõõrandatud maal
hooldusraie tegemise ja piirisihtide raiumise korra»kohaselt.

Kui maa tagastatakse kaasomandisse, tasub kaasomanik maa tagastamise kuludestosa, mis on võrdeline
temaosa suurusega kaasomandis. Riik tasub nende õigustatud subjektide eest, kellel onseaduse alusel õigus
maatagastamisele riigi kulul.

Kui õigustatud subjekt, kellel on õigus maa tagastamisele riigi kulul,taotleb maa tagastamist omanõudeõiguse
osast suuremal määral, tagastatakse talle kogumaa riigi kulul.

562. Kui maa tagastatakse õigustatud subjekti kulul, tasubõigustatud subjekt käesoleva korra
punkti561 alapunktis 1 tähendatud kulud pärastkatastriüksuse registreerimist riigi maakatastris, alapunktis 2
tähendatudkulud tasutakse vastavalt kokkuleppele.

Kui maa tagastatakse riigi kulul, tasutakse tagastamise kulud pärastkatastriüksuse registreerimist
riigimaakatastris.

563. Katastriüksus moodustatakse Vabariigi Valitsuse29. aprilli 1997. a. määrusega nr. 88(RT I 1997, 35,542)
kinnitatud «Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksusemoodustamise korrast» juhindudes plaani-
võikaardimaterjali või katastrimõõdistamise andmete alusel.

Käesoleva korra punktis 56 tähendatud isik saab valla- võilinnavalitsusest või maavalitsusest maa
tagastamisetoimiku või selles sisalduvate dokumentide ärakirjad ning neid materjalearvestades koostab
katastriüksusemoodustamise toimiku (katastritoimiku). Kui kaasomandisse tagastatava katastriüksusemõni
kaasomanik on maaerastamise õigustatud subjekt, koostatakse üks ühinekatastriüksuse toimik.

564. Plaani- või kaardimaterjali alusel moodustatudkatastriüksuse toimikus on:

1) kohaliku omavalitsuse otsus plaani- või kaardimaterjalilmääratud piiride kinnitamise kohta kaheseksemplaris;

2) plaani- või kaardimaterjal, millel katastriüksusmoodustati, kahes eksemplaris;

3) piiride ja pindalaga nõustumist (kättenäitamist)käsitlev plaani- või kaardimaterjal kahes eksemplaris;

4) piiriprotokollid;

5) õigustatud subjekti esitatud plaanid, kaardid ja muuabimaterjal.

565. Mõõdistamise alusel moodustatudkatastriüksuse toimikus on:

1) käesoleva korra punktis 56 tähendatud isikuleesitatud avaldus katastriüksuse moodustamise kohta;

2) õigustatud subjekti esitatud plaanid, kaardid ja muuabimaterjal;

3) mõõdistamismaterjalid (käigu skeem,koordinaatide kataloog jms.);

4) asendiplaan;

5) eksplikatsioon;

6) katastriüksuse plaan neljas eksemplaris;
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7) piiriprotokoll kolmes eksemplaris.

566. Käesoleva korra punktis 56 tähendatudisik koostab maa tagastamise toimiku ja katastritoimikudokumentide
alusel valla- või linnavalitsuse korralduse eelnõu maatagastamise kohta. Eelnõu ning maatagastamise toimiku ja
katastriüksuse toimiku esitab ta valla- võilinnavalitsusele.

567. Kui õigustatud subjekt taotleb maareformi seaduseparagrahvi 14 alusel oma nõudeõiguse osast suuremamaa
tagastamist, koostab valla- või linnavalitsus enne maa tagastamise otsustamistvõla suuruse määramise aktija
vajadusel sõlmib riigi nimel hüpoteegi seadmise lepingu jaasjaõiguslepingu. Nõudeõiguse osast suuremat
maadei tagastata enne, kui kõigile teistele selle maa suhtes õigustatud subjektideleon vastavalt maa hindamise
seaduse(RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953)paragrahvidele 9 ja 10 maa ning
maalkasvanud metsa eest kompensatsioon määratud.

568. Kui õigustatud subjektile tagastatakse kogu maa, onvõla suuruseks kõigile teistele selle maa
suhtesõigustatud subjektidele maa ja maal kasvanud metsa eest määratudkompensatsioon, millele kaasomandis
olnudmaa puhul liidetakse ka nendele kaasomandi osadele vastav kompensatsioon maa ja maalkasvanud metsa
eest,millele õigustatud subjektid puuduvad.

569. Kui õigustatud subjektile tagastatakse maa osaliselt,kuid nõudeõiguse osast suuremas ulatuses, siis onvõla
suuruseks osa käesoleva korra punkti 568kohaseltmääratud kompensatsioonist, millest on maha arvatud
maareformi seaduseparagrahvi 6 lõigete 2, 3 või 4 alusel tagastamiselemittekuuluva maa eest määratud
metsakompensatsioon. Osa suurus vastab nõudeõiguse osa ületavatagastatava maaosa pindala ja teistele
õigustatudsubjektidele kompenseeritud ja kaasomandis olnud, kuid õigustatud subjektidetamaaosa pindala
suhtele.».

39. Punkti 57 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«57. Valla- või linnavalitsuse korralduses maa tagastamise kohtamärgitakse:

1) andmed õigusvastaselt võõrandatud varatagastamise ja kompenseerimise komisjoni otsuse kohta
(otsusekuupäev ja number, selle alusel õigustatud subjektideks tunnistatudisikud ja nende osa suurus, endise
kinnistunumber ja pindala);

2) nõudeõiguse loovutamise korral andmed loovutamiseavalduse või lepingu kohta ning andmed isikukohta,
kellele nõudeõigus loovutati;

3) nõudeõiguse pärimise korral andmedpärimisõiguse tunnistuse ja pärijate kohta;

4) viited sõlmitud kokkulepete kohta;

5) kui tagastatav maa jääb ajutise ehitise võiistanduse omaniku kasutusse, siis andmed tagastataval
maalpaikneva ajutise ehitise või istanduse, selle omaniku ja seaduslikumaakasutusõiguse või maavara kasutus-
või kaevandamisloa kohta;

6) kui maa tagastatakse nõudeõiguse osast suuremana,siis andmed võla suuruse, tasumise korra,maksegraafiku,
intressimäära, viivise määra jms. kohta;

7) kui endine kinnistu paikneb mitme kohaliku omavalitsusehaldusterritooriumil, siis otsust vastuvõtvakohaliku
omavalitsuse territooriumile jääva maa pindala;

8) andmed maad puudutavate eelnevalt vastuvõetud otsustekohta (kompenseerimised,
tagastamised,teenindusmaa määramised vms.);

9) viide otsuse vastuvõtmise seaduslikule alusele;

10) andmed isiku kohta, kellele maa tagastatakse (nimi, isikukood,elukoht);

11) andmed tagastatava maa kohta (maa asukoht või aadress,pindala, sihtotstarve);

12) andmed osaliselt tagastamata jääva maa kohta,tagastamisest keeldumise põhjus viitega maareformiseaduse
paragrahvi 6 lõike 2 vastavale punktile (kellele ja kui paljujääb tagastamata);

13) senise maakasutusõiguse lõppemise aeg; kuitagastatav maa jääb kellegi ajutisse kasutusse, siisandmed isiku
kohta, kelle kasutusse maa jääb (nimi, isikukood, elukoht),andmed maa kohta (maa asukohtvõi aadress, pindala,
sihtotstarve) ja maakasutusõiguse lõppemise aeg;

14) seadustest ja kokkulepetest tulenevad kohustused;
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15) muud olulised andmed.

Korralduse lahutamatuks lisaks on katastriüksuse plaani koopia.».

40. Punkti 59 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«59. Maa tagastamise korraldus vormistatakse vähemalt viieseksemplaris, millest üks pannakse maatagastamise
toimikusse ja kaks katastritoimikusse, üks esitataksekinnistusametile ning üks antakse õigustatudsubjektile.
Kui õigustatud subjekte on mitu või kui tagastatud maa on kellegikasutuses, suurendatakse vastavaltkorralduse
eksemplaride arvu.

Valla- või linnavalitsus annab maa tagastamise või tagastamatajätmise korralduse õigustatud subjektileallkirja
vastu kümne päeva jooksul korralduse andmise päevast arvatesvõi saadab selle talle tähitud postiga samatähtaja
jooksul.

Kui tagastatud maa on kellegi kasutuses, annab valla- või linnavalitsusmaa tagastamise korralduse kümnepäeva
jooksul allkirja vastu ka maa senisele kasutajale või saadab selletähitud postiga sama tähtaja jooksul.».

41. Korda täiendataksepunktiga 591järgmises sõnastuses:

«591. Kui maa tagastati nõudeõiguse osastsuuremana ja õigustatud subjekt on avaldanud soovi tasuda
sellesttulenev võlg järelmaksuga, sõlmib valla- või linnavalitsus riiginimel temaga lihtkirjalikus vormis
hüpoteegiseadmise lepingu, mis sisaldab ka asjaõiguslepingu sätted. Lepingussemärgitakse:

1) lepingu pooled (nimed, isikukood);

2) maa asukoht, katastriüksuse nimi ja pindala;

3) hüpoteegiga tagatavad nõuded (võla suurus,intressimäär jms.).

Leping sõlmitakse kolmes eksemplaris, millest üks pannakse maatagastamise toimikusse, teine
antaksevõlgnikust lepingupoolele ja kolmas esitatakse kinnistusametile.».

42. Punkti 60 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«60. Maa tagastamise toimikut säilitatakse maavalitsusesalaliselt.».

43. Punkti 62 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«62. Valla- või linnavalitsus esitab maa tagastamise toimiku jakatastritoimiku koos riigi maakatastrileesitatava
katastriüksuse registreerimise avaldusega kümne päeva jooksultagastamiskorralduse tegemise
päevastarvates maavanemale, kes kontrollib maa tagastamise toimiku materjali ja maa tagastamisekorralduse
vastavustõigusaktidele. Puuduste esinemisel tagastatakse materjal koos puudustekõrvaldamise ettekirjutusega
valla- võilinnavalitsusele.

Nõudeõiguse osast suurema maa tagastamise juhtudel väljastabmaavanem maa tagasisaajale teatiseviivitamatult
tasumisele tuleva võla suuruse kohta. Teatises näidataksepangaasutuse nimi, kus on avatudmaavanema
erastamise eriarve ja erastamisväärtpaberiarve ning nende arvetenumbrid.

Kui valla- või linnavalitsuse esitatud maa tagastamise toimik onvormistatud nõuetekohaselt,
edastataksekatastritoimik katastripidajale tagastatud katastriüksuse maakatastris registreerimiseks.Need
katastritoimikud, miskäsitlevad nõudeõiguse osast suurema maa tagastamist, edastatakse riigimaakatastrile
pärast korra punktis 568või punktis 569nimetatud võla täies ulatusestasumist või punktis 591nimetatud lepingu
sõlmimist javõla osalisttasumist kooskõlas maareformi seaduse paragrahvi 223lõikega 8.

Katastritoimikus esinevad puudused kõrvaldab toimiku koostaja(maamõõtja) vastavalt katastripidajakirjalikule
ettekirjutusele.

Katastritoimikut säilitatakse riigi maakatastris.».

44. Punkti 63 muudetakse ning sõnastataksesee järgmiselt:

«63. Omandiõigus tagastatud maale läheb üleõigustatud subjektile ja senine maakasutusõigus lõpeb
maakinnistusraamatusse kandmise (kinnistusregistriosa avamise) päevast.».

45. Punkti 65 muudetakse ja sõnastatakse seejärgmiselt:

«65. Tagastatud maa kantakse kinnistusraamatusse valla- võilinnavalitsuse esitatud kinnistamisavaldusealusel.
Avaldusele lisatakse valla- või linnavalitsuse korraldus maa tagastamise kohta,riikliku maakatastri pidajaõiend
katastriüksuse registreerimise kohta maakatastris koos maakatastri pidajapoolt kinnitatud katastriüksuseplaani
koopiaga ning olenevalt asjaoludest ka hüpoteegi seadmise leping, mis sisaldabasjaõiguslepingu sätted.».
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46. Korda täiendataksepunktidega 651,652ja 653järgmises sõnastuses:

«651. Tagastatud katastriüksus, millel asuvad senisemaakasutaja külvid, esitatakse
kinnistusraamatussekandmiseks pärast taimede vegetatsiooniperioodi lõppu. Seniselmaakasutajal on õigus
koristada saak, kui valla-või linnavalitsuse otsuse alusel maa tagasisaanud isik ja senine maakasutaja ei
lepikokku teisiti.

652. Tagastatud katastriüksus, millel asuva seaduslikumaakasutuse alusel rajatud istanduse omanik ja
maatagastamise õigustatud subjekt ei ole sõlminud määratudtähtajaks lepingut kasutusvalduse istanduse
omanikukasuks seadmise või maa rendile andmise kohta, kantakse kinnistusraamatussepärast maakasutusõiguse
lõppemist.

653. Tagastatud katastriüksuse võibkinnistusraamatus registreerida enne maakasutusõiguse lõppemist juhul,kui
valla- või linnavalitsusele esitatakse maa tagasisaanud isiku ja tagastatavalmaal asuva istanduse omaniku
vahelnotariaalses vormis sõlmitud kokkulepe kasutusvalduse istanduse omaniku kasuksseadmise, maa rendile
andmise,maa tagasisaanud isikule istanduse võõrandamise, istanduse teisaldamisevõi muu analoogilise kohta.
Nimetatudkokkulepe lisatakse kinnistamisavaldusele.».

47. Punkti 70 alapunktist 5 jäetaksevälja sõnad «ja lõikest 4».

48. Korda täiendatakse punktidega 76ja 77 järgmises sõnastuses:

«76. Põllumajandusreformi seaduse paragrahvi 9lõike 8 kohaselt tagastab või kompenseerib riik
alates1997. aasta jaanuarist põllumajandusreformi käigus tagastamatavõi kompenseerimata vara
põllumajandusreformikäigus määratud väärtuses.

77. Põllumajandusreformi seaduse paragrahvi 30 alusel teostavadpõllumajandusreformi läbiviimise
ülejärelevalvet põllumajandusminister ja maavanem Vabariigi Valitsuse14. jaanuari 1997. a. määrusega nr. 10
(RT I1997, 8, 56) kinnitatud «Põllumajandusreformi läbiviimise ülejärelevalve teostamise korra» kohaselt.».

49. Punktides 14, 23, 24, 25, 38, 40 ja 58 asendataksesõnad «kohaliku omavalitsuse täitevorgan»,
«kohalikuomavalitsuse täitevorgani», «kohaliku omavalitsusetäitevorganile», «kohaliku omavalitsuse
täitevorganid» ja«kohaliku omavalitsuse täitevorganeid» sõnadega«valla- või linnavalitsus» vastavas käändes.

Justiitsminister PaulVARUL
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