ŽEMŏS REFORMOS šSTATYMAS.
ŽemŐs reformos tikslas.
ŽemŐs reformos Ţstatymas leidžiamas bežemiams ir mažažemiams žeme aprŻpinti, žemŐs
valdymui taip sutvarkyti, kad bŻtſ tinkamos sĆlygos žemŐs Żkiui ir visſ pirma smulkiajam ir
vidutiniajam Żkiui tarpti, ir suvalstybinti tiems žemŐs turtams, kuriuos valstybŐ gali tikslingiau
naudoti ir saugoti, negu privatiniai asmens.
I skyrius.
ŽemŐs ištekliai žemŐs reformai.
1 §. ŽemŐs reformos reikalams imama:
a) valstybinŐs žemŐs;
b) žemŐ, kuri einant žemŐs reformos Ţvedamuoju Ţstatymu miškams, pelkŐms, vandenims ir
privilegijuotai Ţgytoms žemŐms nusavinti 1920 metſ rugpiŻÿio mŐnesio 14 dienos (V. Ž. Nr. 45, eilinis
Nr. 454) perŐjo valstybŐs nuosavybŐn;
c) buvusiſ Rusſ Bajorſ ir Valstieÿiſ ŽemŐs Bankſ žemŐs, po 1904 metſ rusifikacijos tikslais
išdalintos kolonistams ir turinÿios grŢžti valstybei einant 1919 metſ sausio mŐnesio 9 dienos laikinu
Ţstatymu apie Lietuvos pilietybċ (L V. Ž. Nr. 2–3) ir 1919 metſ sausio mŐnesio 19 d. Ţstatymu dŐl
buvusiſ Valstieÿiſ ŽemŐs Banko žemiſ (L. V. Ž. Nr. 9), išskyrus žemes tſ kolonistſ, Lietuvos pilieÿiſ,
kurie prieš karĆ yra Ţsigijċ duotuosius aktus ir jie patys ar jſ vaikai savanoriais ištikimai tebetarnauja
ar tarnavo Lietuvos kariuomenŐje;
d) žemŐs, Rusſ valdžios po 1863 metſ sausio mŐnesio 1 dienos konfiskuotos iš Ţvairiſ asmenſ ir
išdalintos rusifikacijos tikslais kolonistams ar kitiems asmenims, jei šios žemŐs valdomos paÿiſ
gavusiſ asmenſ ar jſ ŢpŐdiniſ;
e) žemŐ tſ privatiniſ savininkſ ar jſ ŢpŐdiniſ, kurie tarnavo Bermonto ar Virgoliÿo ginkluotuose
bŻriuose, tarnavo ar tarnauja lenkſ kariuomenŐje, dirbo arba dirba prieš Lietuvos nepriklausomybċ;
jei priešingam Lietuvos Respublikai veikime dalyvavo ne patys savininkai, o jſ ŢpŐdiniai, tad šiuo keliu
žemŐs reformos reikalui imama toji jſ žemŐs dalis, kuri priklausytſ tiems ŢpŐdiniams, einant
paveldŐjimo Ţstatymais;
f) esamos valstybŐs žinioje, ar faktinai bažnyÿiſ valdomos Ţvairiſ rŻšiſ bažnytinŐs žemŐs, kaip
pažymŐta šiame Ţstatyme 11 ir 12 §§;
g) privatiniſ savininkſ žemŐs, jei savininkas turi daugiau žemŐs už nustatytĆ 2 § normĆ.
P a s t a b a . Privilegijuotai Ţgytos žemŐs ir žemŐs Żkiai, kurie prieš 1920 metſ rugpiŻÿio
mŐnesio 14 dienos Ţstatymo (V. Ž. Nr. 45, eilinis Nr. 454) paskelbimĆ teisŐtai perŐjo Ţ kitas rankas
neskaitant tiesioginio ir testamento keliu paveldŐjimo, laikomi privatiniais.
2 §. Iš privatiniſ savininkſ imama visa toji žemŐ ir žemŐs Żkiai, kur vieno asmens arba šeimos
bendrame valdyme sudaro daugiau per 80 hektarſ.
3 §. Jei savininkas turi žemŐs daugiau per 80 hektarſ, bet tas žemŐs perviršis nesudaro tokio ploto,
kuris tiktſ atskiram savarankiškam Żkiui, ir negalima jo priskirti mažažemiams, tad ta žemŐ neimama.

4 §. PramonŐs ŢmonŐs, kurios yra nusavinamſ žemiſ plotuose, šiuo Ţstatymu nenusavinamos.
5 §. Svetimſ šaliſ pilieÿiams, kuriems rusſ Ţstatymai, kaipo svetimšaliams išimties keliu leisdavo
Lietuvoje ne miestſ srityse turŐti nuosavybŐje žemŐs, paliekama teisŐs esamas jſ nuosavybŐje žemes
nuo šio Ţstatymo paskelbimo dienos 3 metſ laikotarpiu perleisti Lietuvos pilieÿiams žemdirbiams.
Šiems žemŐs perleidimams Ţstatymas žemei perleisti, Ţgyti ir Ţkeisti iš 1920 metſ birželio mŐnesio 28
dienos netaikomas, išskyrus to Ţstatymo šeštĆjŢ paragrafĆ su pastaba. Taip pat netaikoma minimiems
svetimšaliams Ţvedamojo žemŐs reformos Ţstatymo miškams, pelkŐms, vandenims ir privilegijuotai
Ţgytoms žemŐms nusavinti (V. Ž. Nr. 45, eilinis Nr. 454) pirmojo paragrafo punktai a ir b ir treÿiasis
paragrafas. Trejiems metams išŐjus, visos aukšÿiau minŐtos svetimšaliſ žemŐs, likusios neperleistos
yra valstybŐs nusavinamos bendrĆja šio Ţstatymo tvarka.
I p a s t a b a . Šis paragrafas netaikomas svetimſ šaliſ pilieÿiams, Ţgijusiems Lietuvoje žemŐs
iš buvusiſjſ Rusſ valstybŐs pilieÿiſ paveldŐjimo keliu.
II p a s t a b a . Esamos svetimšaliſ nuosavybŐje kaimo ÿinšininkſ ar atimtosios iš Żkininkſ
žemŐs tvarkomos bendrais dŐl tokiſ žemiſ šio Ţstatymo dŐsniais, o bendrosios ganyklos ir
servitutai likviduojami, einant Ţstatymu bendroms ganykloms ir servitutams likviduoti.
6 §. Privatinis savininkas, kurio žemŐ nusavinama, turi teisŐs patsai ir prie vieno daikto pasirinkti
žemŐs plotĆ ligi 80 hektarſ. Tame skaiÿiuje turi teisŐs gauti ir buvusio jo miško ligi 25 hektarſ,
nusavinto Ţvedamuoju žemŐs reformos Ţstatymu miškams, pelkŐms, vandenims ir privilegijuotai
Ţgytoms žemŐms nusavinti.
Pasirinktſjſ paliekamos žemŐs ir miško ploto sienas galutinai nustato žemŐs reformos vykdomoji
Ţstaiga.
Dvarſ savininkas be žemŐs reformos vykdomosios Ţstaigos sutikimo neturi teisŐs pasilikti sau
žemiſ, kurios buvo atimtos iš Żkininkſ ir priskirtos prie dvaro po 1861 metſ.
Tie žemŐs savininkai, kurie yra iškirtċ miško daugiau už miško apsaugos Ţstatymo nustatytĆ metinċ
kirtimo normĆ, miško neturi teisŐs gauti.
II s k y r i u s .
Žemiſ nusavinimas.
7 §. Pirmoje eilŐje imama stambiausieji ir labiausiai apleistieji dvarai.
ŽemŐ tſ savininkſ, kurie turi ne daugiau kaip 150 hektarſ ir kurie patys tĆ ŻkŢ veda, imama
tuomet, kada visoj Lietuvoj stambesnieji dvarai bus išskirstyti bežemiams ir mažažemiams.
8 §. Jei žemŐs reformos vykdomosios Ţstaigos pastebŐs, kad po šio Ţstatymo paskelbimo kuris
dvaras apleidžiamas ir laikomas blogame stovyje, tad toks dvaras parceliuojamas be eilŐs (7 §).
Tokiais atsitikimais žemŐs reformos vykdomosios Ţstaigos nuožiŻra savininkui gali bŻti palikta ir
mažiau žemŐs, negu 2 § nurodyta, o išimtinais atsitikimais gali bŻti nusavinta visa žemŐ.
9 §. Privatiniſ savininkſ žemŐs ir žemŐs Żkiai nusavinami su visais trobesiais ir kitu nekilnojamuoju
turtu, bet savininkui paliekama žemŐs Żkiui reikalingas nekilnojamojo turto kiekis, nustatytas ŽemŐs
źkio ir ValstybŐs Turtſ Ministerijos normomis.
10 §. ŽemŐs reformos reikalams negali bŻti imamos žemŐs, kurios priklauso miestſ, miesteliſ,
apskriÿiſ ar valsÿiſ savivaldybŐms bei vienam ar keliems sodžiams bendrai.

11 §. Bažnyÿiſ, vienuolynſ ir kitſ bažnytiniſ Ţstaigſ žemŐs imamos žemŐs reformos reikalams tais
pat dŐsniais, kuriais imamos privatiniſ savininkſ žemŐs.
P a s t a b a . Katalikſ bažnyÿios turtſ nusavinimas gali Ţvykti atsižiŻrint Ţ Kanonſ teises.
12 §. Bažnyÿiſ, vienuolynſ ir kitſ bažnytiniſ Ţstaigſ žemŐs, kurios buvo Rusſ vyriausybŐs atimtos ir
perduotos pravoslavſ cerkvŐms ar pravoslavſ tikybinŐms organizacijoms valdyti ir kurios 1919 metſ
balandžio mŐnesio 4 dienos Ţstatymu dŐl Rusſ VyriausybŐs konfiskuotſjſ bažnyÿiſ, bažnytiniſ žemiſ
ir kitokiſ turtſ (L. V. Ž. Nr. 11) imamos valstybŐs žinion, jei jos buvo pravoslavſ cerkviſ ar pravoslavſ
tikybiniſ organizacijſ ligi 1914 metſ faktinai valdomos, žemŐs reformos reikalui nusavinamos tais
pat dŐsniais, kaip ir privatiniſ savininkſ žemŐs, duodant toms tikybinŐms Ţstaigoms, iš kuriſ Rusſ
VyriausybŐ buvo atŐmusi, jei jos yra Lietuvoje, tĆ pat žemŐs normĆ, kuri paliekama privatiniams
savininkams.
Bažnyÿios, vienuolynai ir jſ trobesiai grĆžinami toms tikybinŐms organizacijoms, iš kuriſ jie Rusſ
vyriausybŐs buvo atimti.
Nesant šiame paragrafe paminŐtſ tikybiniſ Ţstaigſ ar organizacijſ, minŐtoji žemŐ ir trobesiai eina Ţ
atatinkamſ dvasiniſ vyresnybiſ bažnytinŢ fondĆ.
P a s t a b a . Jei minŐtoji šiame paragrafe žemŐ perŐjo Ţ privatiniſ asmenſ rankas, tad jai
taikoma šio Ţstatymo 1 §.
III s k y r i u s .
Kam ir po kiek žemŐs duodama.
13 §. Kiekvienos savarankiškai gyvenanÿios bežemiſ ir mažažemiſ žemŐs darbininkſ šeimos galva
arba savarankiškai gyvenĆs atskiras asmuo turi teisŐs gauti žemŐs šio Ţstatymo nustatytomis
sĆlygomis.
14 §. PirmenybŐs prieš visus kitus žemei gauti turi tie Żkininkai ar jſ tiesioginiai ŢpŐdiniai, iš kuriſ
po 1851 metſ žemŐs buvo atimtos ir priskirtos prie dvaro, jei jie atatinka nurodytoms 13 § sĆlygoms
ir jeigu jie žemŐs tvarkomſjſ Ţstaigſ nustatytu laiku prieš pradedant dvaro žemiſ skaldymo darbus
pareikš noro gauti šios žemŐs; šiems asmenims grĆžinama žemŐs tiek, kad su jſ turimĆja ir
gaunamĆja, likviduojant servitutus ir bendras ganyklas, žemŐ sudarytſ ne daugiau kaip 80 hektarſ.
Tokiomis pat pirmenybŐs teisŐmis naudojasi nurodyti 1 § punkte d buvusieji žemiſ savininkai ar jſ
tiesioginiai ŢpŐdiniai, jei jie Ţrodys savo teises dŐl šiſ žemiſ per 10 metſ nuo šio Ţstatymo paskelbimo
dienos. Jiems grĆžinami atskiri išlikċ Żkiai ligi 80 hektarſ jſ buvusios žemŐs.
Po jſ, žemŐs gauna: skaldomojo dvaro darbininkai, kurie jame gyvena ir dirbo prieš karĆ:
mažažemiai, kurie turi mažiau kaip 10 hektarſ žemŐs ir kuriſ laukas prieina skaldomĆjĆ žemċ arba
kurie yra iš gretimojo skirstomo Ţ viensŐdijas kaimo, ir dvaro nuomininkai, nuomojĆ ne daugiau kaip
50 dešimtiniſ skaldomojo dvaro žemŐs.
15 §. Kaimo srityje duodama žemŐs bežemiams nuo 8 ligi 20 hektarſ, o mažažemiams pridedama
žemŐs ligi šios normos. ŽemŐs duodama prie daikto ir kiek galint žemŐs Żkio atžvilgiu
racionalinguose viensŐdžiſ tipo vienetuose.
16 §. Kaimo amatininkai (raÿiai, kalviai ir kiti), kurie iš savo amato nebegali išgyventi ir dŐl to yra
priversti dirbti ir žemŐs Żkio darbus, turi teisŐs gauti žemŐs lygiai su kitais bežemiais ir mažažemiais,

bet mažesnŐmis normomis, bŻtent, nuo ½ iki 2 hektarſ.
17 §. Miestſ ir apskritai pramonŐs, prekybos, susisiekimo ir kitſ tiek privatiniſ tiek valstybiniſ
Ţstaigſ bei Ţmoniſ darbininkams ir tarnautojams, neturintiems nekilnojamojo turto, duodama žemŐs
sklypai (49 §) trobesiams pasistatyti ir sodeliui ar daržui Ţsteigti. MinŐtſ šiame paragrafe asmenſ
nelieÿia suvaržymas nurodytas 20 § punkte b.
18 §. Be tikslſ nurodytſ 15, 16 ir 17 §§, žemŐs duodama:
a) žemŐs Żkio mokykloms, pradžios ir kitokiom mokykloms ir apskritai mokslo bei mokymo
Ţstaigoms ne mažiau kaip 3 hektarai;
b) žemŐs Żkio kultŻros reikalams, bŻtent: sŐkliniſ javſ bei veisliniſ gyvuliſ Żkiams, bandomiesiems
laukams ir t.t.;
c) ligoninŐms, sanatorijoms ir prieglaudoms;
d) savivaldybiſ socialinŐs reikšmŐs Ţstaigoms laikyti, jei tokios Ţstaigos jſ faktinai laikomos, valsÿiſ
raštinŐms ir kitiems savivaldybŐms reikalingiems trobesiams pasistatydinti;
e) pramonŐs reikalams;
f) miestſ ir miesteliſ plŐtojimosi ir tvarkymosi reikalams;
g) naujai kuriamſjſ parapijſ bažnyÿioms ir kitſ tikybſ atatinkamoms Ţstaigoms, parapijſ
bažnyÿiom visai neturinÿioms žemŐs ar turinÿioms mažiau kaip 8 hektarus, ir kapams. ŽemŐ tegali
bŻti duodama tik toms parapijſ bažnyÿioms, kurios turi ne mažiau kaip 2000 nariſ.
P a s t a b a . Valdymo sĆlygas bei duodamos šiems tikslams žemŐs normĆ nustato vyriausioji
žemŐs reformos vykdomoji Ţstaiga, išskyrus punktĆ g, kuriuo žemŐ duodama nuosavybŐn.
Išvardintoms punkte g bažnyÿioms, neturinÿioms žemŐs, duodama 8 hektarai, o turinÿioms
pridedama tiek, kad su turimĆja žeme sudarytſ ne daugiau kaip 8 hektarus.
19 §. ŽemŐ negali bŻti duodama:
a) svetimſ valstybiſ pilieÿiams ir
b) Lietuvos pilieÿiams, kurie teismo keliu yra nuteisti už nusikaltimus, jei jiems yra atimtos arba
susiaurintos teisŐs, išskyrus nuteistus už politinius nusikaltimus rusſ ar okupaciniſ valdžiſ teismſ.
20 §. Jei visi turintieji teisŐs gauti žemŐs (13 14 §§) bŻtſ žeme aprŻpinti, tad žemŐ gali bŻti
duodama:
a) asmenims, kurie iš žemŐs Żkio darbo negyvena ir nŐra gyvenċ;
b) asmenims, kurie paskutiniu dešimties metſ laikotarpiu, turŐdami ne mažiau kaip 10 hektarſ,
žemċ yra pardavċ ir žemŐs Żkio darbu nesiverÿia;
c) asmenims, kurie teismo keliu buvo nuteisti už nestojimĆ Lietuvos kariuomenŐn, arba už
sauvalingĆ apleidimĆ jos eiliſ, arba už pasidavimĆ nelaisvŐn;
d) asmenims, kurie buvo teismo nuteisti už slaptĆ degtinŐs varymĆ.
IV s k y r i u s .
SĆlygos, kuriomis žemŐ duodama.
21 §. ŽmonŐms, pažymŐtiems 13, 14, 15 ir 16 §§, žemŐ duodama nuosavybŐn.
Raštu pareiškus noro, žemŐ gali bŻti išnuomojama, bet neilgiau kaip 36 metams.
P a s t a b a . Sodai, jei jie sudaro savo kultŻros atžvilgiu atskirĆ vienetĆ, paliekami valstybŐs

nuosavybŐj ir naudojami ŽemŐs źkio ir ValstybŐs Turtſ Ministerijos nustatyta tvarka.
Paÿios valstybŐs nenaudojami sodai gali bŻti parduoti iš varžytiniſ.
22 §. Gaunantieji žemŐs nuosavybŐn privalo sumokŐti valstybei išperkamuosius už tĆ žemċ
mokesnius, kurie nustatomi rugiais pagal žemŐs plotĆ, jos rŻšŢ ir padŐties patogumĆ, vaduojantis 24
§ nustatytomis normomis.
P a s t a b a . ŽemŐ skirstoma pagal našumĆ ir išdirbimĆ Ţ keturias rŻšis, kuriſ geriausia pirma
ir blogiausia ketvirta rŻšis; padŐties patogumo atžvilgiu nustatomi du rajonai: geresnis ir
blogesnis.
23 §. Išperkamieji mokesniai sumokami valstybei per 36 metus.
24 §. MetinŐs išperkamſjſ mokesniſ normos pagal žemŐs rŻšŢ ir padŐties patogumĆ vienam
hektarui nustatomos šios:
a) geresniam rajone: už I rŻšŢ – 50 kilogramſ rugiſ, už II rŻšŢ – 30 kilogramſ rugiſ, už III rŻšŢ – 15
kilogramſ rugiſ ir už IV rŻšŢ – 7 kilogramai rugiſ;
b) blogesniame rajone: už I rŻšŢ – 50 kilogramſ rugiſ, už II rŻšŢ – 25 kilogramai rugiſ, už III rŻšŢ 12
kilogramſ rugiſ ir už IV rŻšŢ – 6 kilogramai rugiſ.
25 §. Metinius išperkamuosius mokesnius gavusieji žemŐs privalo ŢmokŐti kasmet nevŐliau 1
dienos gruodžio mŐnesio, pradedant mokŐti treÿiais po žemŐs gavimo metais, bet iš kalno turi
ŢmokŐti 26 § nustatytus Ţrašſ pinigus, kurie Ţskaitomi Ţ pirmĆ metinċ išperkamſjſ mokesniſ normĆ.
Kariam atskirais atsitikimais mokŐjimo pradžia gali bŻti nukelta Ţ ketvirtus po žemŐs gavimo metus.
P a s t a b a . Kariai Ţrašſ pinigſ nemoka. Bežemiams ir mažažemiams, kurie nebeištesi Ţrašſ
pinigſ mokŐti, Ţrašſ pinigſ sumokŐjimas gali bŻti išdŐstomas, bet ne ilgiau kaip 3 metams
ŽemŐs źkio ir ValstybŐs Turtſ ir Finansſ, Prekybos ir PramonŐs Ministeriſ sutartinai nustatytu
keliu.
26 §. šrašſ pinigſ, atsižvelgiant Ţ žemŐs rŻšŢ, imama nuo 10 auksinſ iki 75 auksinſ už hektarĆ, gi
miestſ sriÿiſ pirmoje zonoje (VII skyrius) nuo 20 auksinſ iki 150 auksinſ už hektarĆ.
27 §. Gavċs žemŐs gali kiekvienu metu sumokŐti metinius išperkamuosius mokesnius iškarto už
visus ar už kelius metus; tokiais atsitikimais nuo Ţmokamſjſ metiniſ mokesniſ nuleidžiama 5%% už
tiek metſ, kiek mokesniai Ţmokami anksÿiau nustatyto (23, 25 §§) termino. šmokant šiuo bŻdu tik dalŢ
išperkamſjſ mokesniſ, jie užskaitomi paskutiniams mokŐjimo terminams ir mokesniſ mokŐjimo
laikas atatinkamai sutrumpinamas.
28 §. Nustatytieji natŻra išperkamieji mokesniai Ţmokami pinigais pagal vidutinċ metinċ Lietuvos
vidaus rinkos rugiſ kainĆ, nustatomĆ ŽemŐs źkio ir ValstybŐs Turtſ ir Finansſ, Prekybos ir Pramones
Ministeriſ patvirtintomis taisyklŐmis.
29 §. Vadinamieji „laisvieji žmonŐs“ (volnyje liudi), kurie 1882 metſ birželio mŐnesio 3 dienos
Ţstatymu (Položonije o pozemelnom ustrojstvie volnych liudej Zapadnago Kraja) yra gavċ tam tikrus
žemŐs sklypus išsipirktinai ir ligi šiol išperkamuosius mokesnius nebaigŐ mokŐti, nuo išperkamſjſ
mokesniſ atleidžiami ir skelbiami jſ valdomſjſ žemŐs sklypſ pilnateisiais savininkais.
30 §. Kariai bežemiai ir mažažemiai, kurie savo noru arba Lietuvos vyriausybŐs šaukiami stojo
Lietuvos kariuomenŐn ginti Lietuvos nepriklausomybŐs ir gindami jĆ nuo priešininkſ nebuvo teismo
baudžiami ir ištikimai ištarnavo kariuomenŐje ligi karo pabaigos ir demobilizacijos, turi pirmenybŐs

prieš kitus (13 §) gauti žemŐs iš valstybŐs.
P a s t a b a . Kariai, kurie: a) ištikimai yra tarnavċ kariuomenŐje ir dŐl sužeidimo ar nustojimo
sveikatos yra iš jos visai paleisti; b) ištikimai kariuomenŐje tarnavusiſjſ ir nukautſjſ ar šiaip
mirusiſjſ kariſ šeimynos ir c) taip pat atitarnavċ paskirtĆ kariuomenŐj laikĆ kariai, nors jie iš
kariuomenŐs dar bŻtſ ir nepaleisti – gauna žemŐs pirma kitſ kariſ.
31 §. Už gaunamĆjĆ žemċ neatsilygina: 1) kariai, nurodytieji pastaboj prie 30 § punktuose a ir b, ir
2) kariai, nežiŻrint ar jie moka ar nemoka žemŐs Żkio darbo dirbti, kurie Lietuvos vyriausybŐs 1918
metſ gruodžio mŐnesio 28 dienĆ pašaukti ligi pirmo naujokſ šaukimo savo noru stojo Lietuvos
kariuomenŐn, ir ligi šio Ţstatymo paskelbimo dienos nepašauktſjſ ir nemobilizuotſjſ metſ kariai,
kurie po pirmo naujokſ šaukimo savo noru stojo Lietuvos kariuomenŐn ir pasižymŐjo kovose arba
buvo kovose sužeisti.
32 §. Kiekvienam kario besikurianÿiam Żkiui valstybŐs lŐšomis yra duodama vieno karto pašalpa iki
100 medžiſ nuo 27 ligi 40 centimetrſ drŻtumo ir sŐklos ligi 10 centneriſ žieminiſ ir 16,3 centneriſ
vasariniſ javſ.
33 §. Suteiktoji, einant Ţstatymais kariškiams žeme aprŻpinti ir šio Ţstatymo 32 §, kariams pašalpa
miško medžiaga ir sŐklomis skaitoma beprocentinŐ paskola 10-ÿiai metſ, ir pradedama mokŐti ne
vŐliau kaip po 5 metſ nuo pašalpos gavimo dienos.
IšmokŐjimo kainos nustatomos:
a) miško medžiagai – išeinant iš miškſ taksos kainos mokŐjimo metu,
b) sŐklai – išeinant iš tſ metſ vidutinŐs dukos kainos javams.
34 §. Bežemiai ir mažažemiai, šauliai ir partizanai, kurie tik žemŐs Żkio darbu gyveno arba gyvena,
jei jie stojo Lietuvos nepriklausomybŐs ginti ir gindami jĆ nuo priešininkſ pasižymŐjo bekovodami ir
jei jſ teisŐs nebuvo susiaurintos teismo sprendimu už nusikaltimus, o taip pat ir kovose žuvusiſjſ
šauliſ ir partizanſ šeimos turi teisŐs gauti žemŐs, einant šio Ţstatymo 15, 16 ir 17 §§ nustatytomis
sĆlygomis.
35 §. Kaimo (ne miesto) ÿinšininkai skelbiami tſ žemiſ pilnateisiais savininkais, be išperkamſjſ
mokesniſ žemŐs savininkams.
36 §. Nusavinamſjſ, einant šio Ţstatymo 1, 2 it 3 §§, žemiſ nuomininkams kaimo ir antros miesto
zonos srityse, jei jie savo žemŐs neturi ar yra mažažemiai (14 §) duodama teisŐs gauti jſ
nuomojamos žemŐs prisilaikant šio Ţstatymo 15,16,17 ir 49 §§ normſ.
P a s t a b a . Šis § nelieÿia tſ žemiſ nuomininkſ, kurios turi grŢžti valstybei, einant 1 § punktu
c.
37 §. Nusavinamſ dvarſ savininkai negali be nuomininko sutikimo pasilikti (6 §) sau tos žemŐs,
kurioje nuomininkas turi pasistatċs trobas.
38 §. Gavusieji žemŐs šiuo Ţstatymu neturi teises perleisti ir Ţkeisti savo žemiſ kitiems, išskyrus
paveldŐjimĆ Ţstatymo keliu ir nurodytus 39, 40 ir 42 §§ atsitikimus.
P a s t a b a . Gautoji žemŐ gali bŻti perleidžiama tiesioginiams ŢpŐdiniams testamento keliu, o
nesant jſ, žemŐ gali bŻti testamentu palikta šalutiniams ŢpŐdiniams.
39 §. Gavusieji žemŐs, einant 15, 16, 30, 34 ir 36 §§, atatinkamai žemŐs tvarkomai Ţstaigai leidus,
gali jĆ išnuomoti šiais atsitikimais:

a) jei šeimos galva yra šaukiamas kariuomenŐn, arba eina valstybŐs ar savivaldybŐs pareigas ir dŐl
to negali pats vesti Żkio;
b) jei šeimos galva miršta ar dŐl nesveikatos pats negali žemŐs dirbti ir šeimoje nebelieka kito
žmogaus, kuris galŐtſ vesti ŻkŢ.
P a s t a b a . Jei naujakurys kasmet pats Ţdirba žemŐs reformos vykdomosios Ţstaigos
nustatytĆ žemŐs normĆ, tad likusioji neŢdirbta žemŐ, žemŐs reformos vykdomajai Ţstaigai
leidus, gali bŻti išnuomota, bet neilgiau kaip 3 metams.
40 §. Naujakuriai nuo gautos žemŐs gali atsisakyti kiekvienu metu. Tokiais atsitikimais jſ žemŐ
pereina valstybŐs nuosavybŐn, o valdžia gražina atsisakiusiajam žemŐs valdytojui išlaidas už
pastatytas trobas, atsiskaitydama surištas su ta žeme valstybei padarytas išlaidas ir skolas.
Valstybei nepanorŐjus per vienerius metus perimti žemŐs, žemŐs valdytojas Ţgyja teisŐs parduoti jĆ
susitariamai, bet tik tokiems pirkŐjams, kuriems atatinkama žemŐs reformos vykdomoji Ţstaiga,
einant šio Ţstatymo dŐsniais, pripažino teisŐs pirkti ir kurie prisiims visas prievoles, surištas su
perleidžiama žeme.
41 §. Gautajai, einant 15, 16, 30, 34 ir 35 §§, žemei Ţkeisti reikalingas žemŐs reformos vykdomosios
Ţstaigos leidimas. Jei tokia žemŐ už skolſ nemokŐjimĆ yra parduodama nustatytu tam reikalui keliu iš
varžytiniſ, tad tĆ žemċ pirkti gali tik žmonŐs, kurie apsiims eiti dŐl tos žemŐs esamas pareigas, bet
valstybŐ turi pirmenybŐs teisŐs Ţsigyti tĆ žemċ.
42 §. Gavusieji žemŐs privalo ne ilgiau kaip per 8 metus Ţsikurti ŻkŢ. Šiam reikalui smulkesnes
taisykles nustato žemŐs reformos vykdomoji Ţstaiga.
NeatliekĆ nustatytſ reikalavimſ gali bŻti pašalinami iš gautſ žemiſ.
43 §. IšŐjus 10 metſ nuo žemŐs gavimo dienos, užsimokŐjusieji už gautĆjĆ žemċ nustatytus
išperkamuosius mokesnius ir Ţvykdċ šio Ţstatymo 42 § nustatytas sĆlygas, yra laisvi nuo suvaržymſ,
nustatytſ 38, 39, 40 ir 41 §§.
P a s t a b a . švykdċ šio Ţstatymo nustatytas sĆlygas (42 §), bet neišmokŐjċ išperkamſjſ
mokesniſ po 10 metſ nuo žemŐs gavimo dienos, gali perleisti gautĆjĆ žemċ Ţ kitas rankas ta
sĆlyga, kad naujasis savininkas apsiims mokŐti valstybei dar nesumokŐtus išperkamuosius
mokesnius.
V skyrius.
Kaimſ skirstymas viensŐdžiais.
44 §. Kaimſ skirstymas viensŐdžiais privalomas visam kaimui, jei skirstytis nutarŐ ne mažiau kaip
vienas treÿdalis to kaimo Żkininkſ, skirstant pirmoj eilŐj tuos kaimus, kur dauguma to reikalauja.
45 §. Jei gretimſjſ žemiſ skaldymui einant, kaimſ Żkininkai nepadaro nutarimo, reikalingo
privalomam kaimo skirstymui (44 §), o kaime randasi mažažemiſ, kurie nori gauti ir turi teisŐs žemŐs
gauti, ir jſ žemŐs nŐra gretimos su skaldomosiomis žemŐmis arba yra šiaip žemŐs tvarkymo darbams
nepatogiose vietose, tad einama šiuo keliu: iš kaimſ žemiſ, gretimſjſ su skaldomosiomis žemŐmis,
mažažemiſ reikalams priverÿiamuoju keliu imamas atatinkamas žemŐs plotas sulig mažažemiſ žemiſ
ploto kokybe ir kiekybe, kad su skaldomosiomis žemŐmis Ţtrauktſ jŢ Ţ bendrĆ skirstymo planĆ, o šios,
tai yra buvusios mažažemiſ žemŐs, perduodamos atatinkamiems Żkininkams.

P a s t a b a . Jei mažažemio Żkis randasi šalia kaimo, arba jei jo sodyba yra tokioj vietoj,
kurioj trobesiſ negriovus galima sudaryt patogus viensŐdis, tai paimtoji kaimo žemŐ
pridedama mažažemiui, o kaimo Żkininkams atiduodama iš gretimosios skaldomos dvaro
žemŐs atatinkamas plotas; kitokie likċ nelygumai ar prorŐžiai išlyginami einant šio Ţstatymo 46
§.
46 §. Skirstant kaimus viensŐdžiais ir skaldant žemċ ir dvarſ žemŐs Żkius, naikinami prorŐžiai ir
Ţterptosios žemŐs, ir kiekvienam viensŐdžiui žemŐ duodama prie daikto. Pievos, miškai ir durpynai
gali bŻti duodami ir ne prie daikto.
P a s t a b a . ProrŐžiai ir Ţterptosios žemŐs pakeiÿiami kitomis tos pat vertybŐs žemŐmis.
VI s k y r i u s .
Servitutſ ir bendrſjſ ganyklſ likvidavimas,
47 §. Servitutſ ir bendrſjſ ganyklſ likvidavimas atliekamas einant tam tikru Ţstatymu servitutams ir
bendrosioms ganykloms likviduoti.
VII s k y r i u s .
Miestſ ir tam tikrſ sriÿiſ gyventojſ aprŻpinimas žeme.
48 §. Miestſ sriÿiſ zonos nustatomos radiusais nuo miestſ gyvenamojo ploto sienos šiuo bŻdu:
Prie miestſ, turinÿiſ
gyventojſ
1)
ligi 10.000
2) „
50.000

II-Ćja zona laikomi
žemŐs plotai ne toliau
kaip

1 klm. nuo miesto
sienos

3 klm. nuo miesto
sienos

nuo 3.000

10.000

3) „ 50.000
100.000
4)

I-Ćja zona laikomi
žemŐs plotai ne toliau
kaip:
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ligi

2 „

„

„

„
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„

„

„
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„

„

„

7 „

„

„

„
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„

„
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Nusavinamſ (1, 2 ir 8 §§) dvarſ nuomojamos ar ÿinÿo teisŐmis laikomos miestſ ir miesteliſ ribose
ir I-os zonos srityse žemŐs negali bŻti savininkſ pasiliktos. Tokios žemŐs po šio Ţstatymo paskelbimo
pereina žemŐs reformos fondan ir naudojamos šio Ţstatymo numatytiems tikslams.
Esamſ tose žemŐse ÿinšininkſ ir nuomininkſ klausimas sprendžiamas atskiru Ţstatymu.
49 §. Duodant žemŐs bežemiams, mažažemiams ir kaimo amatininkams (raÿiams, kalviams ir

kitiems) miesto srities II zonoje 15 ir 16 §§ nustatyta norma mažinama ligi 60 %, o I zonoje ligi 30 %.
50 §. Miestſ darbininkams ir kitiems pažymŐtiems 17 § žmonŐms žemŐ duodama ilgametŐn
nuomon šiomis normomis:
a)II zonoje nuo ¼ hektaro ligi 1 hektaro,
b) I „ „ ¼ „ „ ½ „
I p a s t a b a . Miestſ sriÿiſ I zonoje, tik patenkinus pažymŐtus 17 § ir 18 § punkte „f“
reikalus, žemŐ gali bŻti naudojama ir kitiems reikalams, o neužtekus žemŐs I zonoje ta pat
tvarka žemŐ duodama II zonoje.
II p a s t a b a . Nurodytiems 17 § žmonŐms, reikalui esant, žemŐ gali bŻti duodama už
miesto srities, bŻtent, arti geležinkelio stoÿiſ, pramonŐs Ţmoniſ ir kituose atatinkamuose
punktuose.
VIII s k y r i u s .
Teisiniai privatiniſ žemiſ nusavinimo išdaviniai.
51 §. Visos teisŐs surištos su nusavinamĆja nuosavybe, nuo šio Ţstatymo paskelbimo dienos pereina
Lietuvos valstybei. Atatinkamos žemŐs tvarkomosios Ţstaigos ŢsiteisŐjusio nutarimo dŐl nekilnojamojo
turto nusavinimo, ar tokio turto perleidimo, nuorašas pažymimas vyresniojo notaro rejestruose ar
kitose atatinkamose (ypotekos) knygose. Toks aktas Ţgyja nuosavybŐs akto galios.
52 §. Dvarai ir turtai, kurie einant privatiniſ savininkſ žemiſ naudojimo Ţstatymu iš 1920 metſ
spaliſ mŐnesio 30 dienos (V. Ž. Nr. 51, eilinis Nr. 497) ir 1919 m. balandžio mŐnesio 4 dienos
Ţstatymu dŐl Rusſ vyriausybŐs konfiskuotſjſ bažnyÿiſ, bažnytiniſ žemiſ ir kitokiſ turtſ (L V. Ž. Nr.
11), yra valdžios globoje, nuo šio Ţstatymo paskelbimo dienos laikomi perŐjusiais valstybŐs
nuosavybŐn, paliekant jſ savininkams šio Ţstatymo nustatytĆ žemŐs Żkio normĆ.
P a s t a b a . šneštos, einant privatiniſ savininkſ žemiſ naudojimo Ţstatymu iš 1920 metſ
spaliſ mŐnesio 30 dienos, ValstybŐs Iždan ŽemŐs źkio ir ValstybŐs Turtſ Ministerijos
depozitam pajamos atiduodamos savininkui. NatŻra suimtos pajamos, atsiskaitant su buvusiu
savininku, kainojama pajamſ ŢmokŐjimo termino tvirtomis kainomis ir išmokama pinigais.
53 §. Visos nuomos sutartys dŐl turtſ, kurie šiuo Ţstatymu nusavinami, nuo turtſ nusavinimo
dienos panaikinamos. Buvċs nuomininkas ir toliau veda nuomojamĆjŢ ŻkŢ, mokŐdamas nuomĆ
valstybei; kitos nuomos sĆlygos yra nustatomos ŽemŐs źkio ir ValstybŐs Turtſ Ministerijos, einant
privatiniſ savininkſ žemiſ naudojimo Ţstatymu iš 1920 metſ spaliſ mŐnesio 30 dienos, ir tokios
sutartys turi galios ligi nuomojamoji žemŐ bus paimta žemŐs reformos reikalams.
54 §. Leidžiama sudaryti perleidimo bei Ţgijimo aktai dŐl žemiſ, kurios ligi šio Ţstatymo paskelbimo
dienos, einant Ţstatymu žemei perleisti, Ţgyti ir Ţkeisti iš 1920 metſ birželio mŐnesio 28 dienos, yra jau
užparduotos, arba parduotos, bet perleidimo bei Ţgijimo aktai dar nŐra pabaigti ir jei perleisti toms
žemŐms jau yra duoti leidimai nurodytos minŐto Ţstatymo 3 § komisijos, arba paduotas jau prašymas
išgauti tokiam leidimui ir jei komisija tĆ prašymĆ patenkins.
Visos kitos sutartys, o taip pat draudimai ir suvaržymai, kurie lieÿia nusavinamĆjŢ šiuo Ţstatymu
turtĆ, likviduojami atskiro Ţstatymo nustatyta tvarka.

IX s k y r i u s .
Privatiniſ savininkſ žemiſ perŐmimas valstybŐs
žinion ir laikinas tſ žemiſ naudojimas.
55 §. Atatinkamos valdžios Ţstaigos, perimdamos žemċ ir kitus turtus, sustato jſ perŐmimo aktĆ.
Kol tokio perŐmimo akto nŐra sustatyta, tol buvusis savininkas arba faktinasai valdytojas laikomas
šeimininku, atsakomingu už Żkio tvarkĆ ir pilnumĆ; jis naudojasi juo lig tol turŐtomis teisŐmis,
išskiriant perleidimo, pardavimo, Ţkeitimo ir išnuomavimo teises.
P a s t a b a . PardavinŐti šiaudus, šienĆ, pelus, nuogrŐbas ir kitĆ sausĆjŢ – stambſjŢ pašarĆ be
ypatingo kiekvienam kartui leidimo draudžiama.
56 §. Paimtieji, einant šiuo Ţstatymu, turtai, kurie nŐra paÿiſ valstybŐs Ţstaigſ valdomi, ligi jie bus
sunaudoti žemŐs reformos reikalams, yra naudojami, einant Privatiniſ savininkſ žemiſ naudojimo
Ţstatymu iš 1920 metſ spaliſ mŐnesio 30 dienos (V. Ž. Nr. 51, eilinis Nr. 497).
X skyrius.
Atlyginimas už nusavinamĆjŢ turtĆ.
57 §. Kolonistams ir jſ ŢpŐdiniams, kuriſ žemŐs paimtos einant šio Ţstatymo 1 § punktais „c“ ir „d“,
grĆžinami jſ ŢmokŐti už žemċ pinigai ir atlyginamos už pastatytus trobesius ir pagrindinius žemŐs
Żkio pagerinimus išlaidos (61 §), išskaitant gautĆjĆ iš Rusſ valdžios pašalpĆ.
58 §. Už paimtas einant 2 § iš privatiniſ savininkſ žemes atlyginama atatinkamomis 1910-1914
metſ vidutinŐmis kainomis, atsižiŻrint Ţ tſ žemiſ rŻšŢ, dabartinċ Żkio ir jam reikalingſ trobesiſ padŐtŢ
ir dirbimo stovŢ, skaitant vienĆ rusſ rublŢ tolygſ 2 auksinam.
59 §. Didžiausia 58 § kainojamoms žemŐms kaina gali bŻti 480 auksinſ hektarui, bet tiems
savininkams, kurie turi ne daugiau kaip 200 hektarſ, už nusavinamĆjĆ žemiau kaip 150 hektarſ žemċ
mokama vidutinŐmis tos žemŐs valstybŐs žinion paŐmimo meto rinkos kainomis.
Už miškſ žemċ mokama ne daugiau kaip 120 auksinſ už hektarĆ,
P a s t a b a . Einant šio Ţstatymo 8 § už nusavinamĆjĆ žemċ (80 hektarſ) atlyginama
vidutinŐmis nusavinimo meto rinkos kainomis ir šis atlyginimas išmokamas grynais pinigais iš
karto ar dalimis, bet ne ilgiau kaip per 5 metus.
60 §. Nusavinamieji žemŐs plotai vertinami tik atsižvelgiant Ţ jſ tinkamumĆ žemŐs Żkiui; vandenys,
keliai, pelkŐs, durpynai, skrajojamieji smiltynai ir kitos žemŐs Żkiui netinkamos žemŐs nekainuojama
ir už juos neatlyginama.
Taip pat neduodama atlyginimo: a) už žemes, imamas einant 1 § punktu e, b) už žemes, kurios
buvo atimtos iš Żkininkſ ir priskirtos prie dvarſ po 1851 metſ ir c) už tĆ žemŐs nuošimtŢ, kuris
paimtas ar buvo imtinas, einant Ţstatymu kariškiams žeme aprŻpinti, kariſ reikalams iš žemŐs
savininkſ, turinÿiſ nuo 300 ligi 800 dešimtiniſ – ligi 15 %, ir turinÿiſ daugiau per 800 dešimtiniſ – ligi
30 %.

61 §. Pagrindiniai žemŐs Żkio pagerinimai (melioracijos), atlikti po šio Ţstatymo paskelbimo dienos
– kainojami paŐmimo meto rinkos kainomis ir atlyginami ne vŐliau kai po 1 metſ nuo paŐmimo
dienos.
62 §. Numatytas 58 § atlyginimas duodamas 3 % pasižadŐjimo lakštais, kurie išleidžiami ValstybŐs
Iždo garantija ir valstybŐs Ţstaigſ priimami Ţkaitomis.
ValstybŐs Iždas išduotus pasižadŐjimo lakštus nominaline vertybe gali išpirkti kiekvienu metu, bet
ne vŐliau kaip po 36 metſ nuo faktino žemŐs perŐmimo.
P a s t a b a . Už paimtuosius bažnyÿiſ ir tſ bažnytiniſ Ţstaigſ, kuriſ dabar nŐra Lietuvoje,
turtus (11 ir 12 §§) atlyginimas atiduodamas Ţ atatinkamſ dvasiniſ vyresnybiſ bažnytinŢ fondĆ.
63 §. ŽemŐs arba žemŐs Żkio savininkas gali gauti 62 § minŐtuosius pasižadŐjimo lakštus Ţ rankas
tik tada, jei nusavinamasai turtas yra laisvas nuo skolſ. Skolai esant lakštai laikomi ižde atatinkamſ
Ţstaigſ depozite ligi Ţdavimo teisŐtiems kreditoriams.
64 §. Atsiteisti su nusavinamſjſ turtſ savininkais, suimti išperkamiesiems už dalinamĆjĆ žemċ
mokesniams ir vykdyti kitoms su žemŐs reforma surištoms finansinŐms operacijoms steigiama tam
tikra kredito Ţstaiga.
XI s k y r i u s .
Bendras žemŐs valdymo tvarkymas.
65 §. Netinkami ar nepatogŻs parceliacijai valstybiniai ar nusavinti žemŐs plotai gali bŻti
parduodami šiomis sĆlygomis:
1) žemŐs Żkiui tinkamas žemes gali pirkti tik 13, 14, 15 ir 16 §§ pažymŐti asmens ir emigrantai iš
Lietuvos, kurie vertŐsi žemŐs Żkio darbais ir kurie yra pirkċ „LaisvŐs“ ar „Lietuvos Gynimo“ paskolos
nemažiau kaip už 2½ dolerio Amerikoje, arba 250 auksinſ Lietuvoje kiekvienam Ţgyjamos žemŐs
hektarui. PažymŐti ÿia asmens gali kartu su savo turima nuosavybŐs teisŐmis žeme supirkti išviso ne
daugiau kaip 20 hektarſ žemŐs. Tik Żkiſ centrai su didesniais trobesiais gali bŻti parduodami Ţ vienas
rankas ligi 80 hektarſ žemŐs ploto.
2) ŽemŐs Żkiui netinkamus žemŐs plotus (nedurpinŐs pelkŐs, krantuotos vietos ir t. t.) gali pirkti
Lietuvos pilieÿiai, kurie žemŐs Żkio darbu verÿiasi ar vertŐsi, ligi 80 hektarſ Ţ vienas rankas.
3) Iš šiſ žemiſ pardavimo surinktos lŐšos eina žeme aprŻpinamiems kredituoti.
P a s t a b a . Skyrimas minŐtoms žemŐms parduoti atliekamas bendrĆja žemŐs tvarkomiems
darbams vykinti tvarka ir tvirtinamas galutinai ŽemŐs źkio ir ValstybŐs Turtſ Ministerio.
66 §. ŽemŐs pirkti užsienio pilieÿiams draudžiama.
67 §. Nuomoti žemŐs užsienio pilieÿiai gali, ŽemŐs źkio ir Valst. Turtſ Ministerijai leidus
kultŻriniems žemŐs Żkiams kurti arba ŽemŐs źkio ir ValstybŐs Turtſ Ministerijai sutartinai su Finansſ,
Prekybos ir PramonŐs Ministerija leidus pramonŐs ŢmonŐms steigti.
Leidimai duodami Ministeriſ Kabineto nustatytomis taisyklŐmis.
68 §. Miestſ srityje užsienio pilieÿiams gali bŻti leista 67 § nustatyta tvarka gauti žemŐs nuomon ir
kitiems reikalams.
69 §. Svetimſjſ valstybiſ pilieÿiai, tapċ Lietuvos pilieÿiais, gauna žemŐs ne anksÿiau kaip po 10

metſ pilietybċ priŐmus.
70 §. Tam tikra žemŐs tvarkomoji Ţstaiga galutinai nustato savininkui paliekamos žemŐs sienas ir
duoda tam reikalingus dokumentus.
71 §. Iš privatiniſ savininkſ, kuriſ žemŐs nelieÿiamos arba paliekamos (1, 2, 3, 6, 10, 11 ir 12 §§),
galima žemŐs pirkti be jokiſ aprŐžimſ tiems, kurie turi, einant šiuo Ţstatymu, teisŐs žemŐs gauti tĆja
sĆlyga, kad Ţ vienas rankas su turimĆja ir naujai perkamĆja žeme nepatektſ daugiau kaip 150 hektarſ.
72 §. Dvaruose esamieji piliakalniai, pilys, rŻmai ir parkai imami valstybŐs globon; prie jſ gali bŻti
palikti reikalingi žemŐs plotai. Tokios istorinŐs ar šiaip Lietuvos pagražinimo vietos, esamos
nusavinamuose dvaruose, Ministeriſ Kabineto nutarimu gali bŻti arba paÿios valstybŐs laikomos,
arba perduodamos visuomeninŐms Ţstaigoms, arba mokslo bei švietimo draugijoms.
73 §. Parduodant ar kitu bŻdu perleidžiant žemŐs Żkius arba jſ dalis, draudžiama žemŐs Żkiai
mažinti žemiau kaip 8 hektarſ kaimo srityse, 1½ hektaro miesto II zonos ir 1 hektaro miesto I zonos
srityse, išskyrus pažymŐtus 16 ir 17 §§ atsitikimus.
XII s k y r i u s .
ŽemŐs reformos vykdymas.
74 §. ŽemŐs reformos ŢstatymĆ vykdo ŽemŐs źkio ir ValstybŐs Turtſ Ministeris per ŽemŐs
Reformos ValdybĆ, kuri susideda iš Valdytojo ir 4 nariſ.
Vietose žemŐs reformos ŢstatymĆ vykdo ŽemŐs Reformos Valdybos atstovai ir tam tikros vietos
Ţstaigos, kurias nustatys atskiras Ţstatymas.
75 §. Šiam Ţstatymui vykdyti ŽemŐs Reformos Valdyba leidžia reikalingſ instrukcijſ, kurias tvirtina
ŽemŐs źkio ir ValstybŐs Turtſ Ministeris.
76 §. Aktai ir sutartys, kurios yra padarytos šiam Ţstatymui apeiti, neturi galios. ŽemŐs źkio ir
ValstybŐs Turtſ Ministerijos Ţgaliotiniui dedama pareiga kelti ir vesti teisme bylas dŐl tſ aktſ ir
sutarÿiſ panaikinimo. Nurodytais šio Ţstatymo atsitikimais (66, 67 ir 68 §§) ŽemŐs źkio Ţgaliotinis
praneša ValstybŐs GynŐjui (1919 metſ sausio mŐnesio 9 dienos Laikino Ţstatymo apie Lietuvos
pilietybċ 4 § L. V. Ž. Nr. 2–3).
77 §. Nuo šio Ţstatymo paskelbimo dienos nustoja veikċ: 1) Ţstatymas žemei perleisti, Ţgyti ir Ţkeisti
iš 1920 metſ birželio mŐnesio 28 dienos, išskyrus 3, 6 ir 8 §§ (V. Ž. Nr. 39, eilinis 414), ir 2) Ţstatymas
kariškiams žeme aprŻpinti 1920 metſ rugpiŻÿio mŐnesio 3 dienos, išskyrus 6 ir 8 §§ (V. Ž. Nr. 47,
eilinis Nr. 465), ir visi kiti Ţstatymai, jeigu jie prieštarauja šiam Ţstatymui
A. Stulginskis
E. Respublikos Prezidento Pareigas
Steigiamojo Seimo Pirmininkas.
Galvanauskas
Ministeris Pirmininkas.
Kaunas, 1922 m. kovo mŐn. 29 d.
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