Hind

Teine trükk.

lisaga 20 senti.

Riigi Teataja
tarvidust

Ilmub

Toimetus

Riigi

Kontor

Niine

avatud

on

Sealsamas
võtmine.

talitus:

ja

trükikojas,
lehe

Tellimiste hind:

tän.

kella

li.

12 kuu peale

8—2.

tellimiste

6

vastu-

„

nr.

jj

jj

600

kuni 32 Ihk.
48

jj

kontor 232.

Nr.

Kuulutuste ja teadaannete hind:
mk.

1200

„

Üksik

toimetus 445,

Kõnetraat:

mööda.

,,

.

10

.

20

Kohtukuulutused

„

2.

Neljapäeval,

ja

200

kuulutused

—

50

marka;

muud

jj

kuulutused

1927

juunil

100

isikutunnistuste

,,

jne.

54.

—

kaotatud

marka;

8

marka

Nr.

54.

iga mm-rida

a.

I.
Sisu:

Nr. 53.
Nr.

54.

Kriminaal-kohtupidamise
Kriminaalseadus tikkudes

seaduse

ettenähtud õigustekaotamise

Tsiviil-kohtupidamise

Nr. 56.

Riigiteenijate ametsõitude

Nr.

Ärimaksu seaduse muutmise seadus.

57.

Aktsiaseltside

Nr. 59.

Tsekiseadus.

Nr. 60.

Tehnilisteks

otstarveteks piirituse

Peremeheta-maade

Nr. 62.

Riigimaade põliseks
seadus nr.

seaduse

tasu

muutmise

ja osaühingute kohta käivate

Nr. 61.

1 muutmise
seadus.
ja 978

muutmise

seadus.

seaduses ettenähtud sundtäitmise korra muutmise

Nr. 55.

Nr. 58.

978

§§ 337,

seadus.

seadus.

seaduste

täiendamise

seadus.

müügi ja tarvitamise seadus.

tarvitamise seadus.
tarvitamiseks

ja

omanduseks andmise

seaduse

muutmise

2.

Nr. 63.

Riiklikkude

Nr. 64.

Kuresaare linna piirides

Nr. 65.

Peeter

põllumajanduslikkude
asuvas

Suure merekindluse

korraldamise

laenude

liitmise

seadus.

„Väikeses lahes“ lindudekodu

asutamise seadus.

ja mereametkonna jaoks võõrandatud kinnisvarade

seadus.

n.

Määrus posti-telegrahvi-telefoni

asutuste

lahtioleku

Juhtnöörid riigimaade jaoks täpsete plaänide
2.

jsk. tööinspektori ringkonna

Sundmäärus

kohta vastu võetud

supeluse kohta Pärnu

aja

kohta.

valmistamise kohta

eramaamõõtjate kaudu.

otsused.

mererannas.

Sundmäärus puhtuse ja korra alalhoidmise

kohta Kuresaare

linna

pargis ja

selle ümb-

ruses.

Sundmäärus autode,

mootor-

ja jalgrataste pidamise ning nendega

sõitmise kohta Põltsa-

maas.

Ш.

Nimetused.
Teadaanne

Eesti

ja Belgia-Luksemburgi

Majandusliidu

vahelise

kauba-

lepingu jõusseastumisest.
Teadaanne

notari

kohuste

täitja nimetamisest Jõgeva alevis.

Kaitseliidu keskjuhatuse teadaanne.
Teadaane

Läänemaa

valdade

marutaudikahtlaseks

tunnistamisest.

ja laevandus-
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a.

vastuvõetud

Kriminaal-kohtupidamise seaduse §§337.,
978. ja 978¹ muutmise seadus.
Kriminaal-kohtupidamise seaduse §§ 337.,
1
ja 978 muudetakse ja pannakse maksma
järgmiselt:
§ 337. Kohtuarstide kohuste täitmine lasub
otsekohe eriliste kohtu-politseiarstide
peal.
Kohtades, kus ei ole erilisi kohtu-politseiarste, pannakse kohtuarsti kohused: maakonda978.

des

maakonnaarsti ja linnades

—

kui nad ei

—

linnaarsti

haiguse tõttu või
mõnel muul kaaluval põhjusel, kutsub kohtuuurija mõne teise ametliku või eraarsti.
§ 978. Ametlikud või eraarstid, keda kutsutakse toimetama kohtulikke uurimisi väljaspool nende asukohta, saavad sõidu- ja päevaraha samal määral, nagu kohtu-uurijad ametsõitude puhul.
Peale selle makstakse neile, välja arvatud
erilised kohtu-politsearstid, kohtu määramisel
tasu töö eest
100—500 margani.
Laipade lahkamisel arstidele tarvilikud
abijõud saavad peale sõidu- ja päevarahade
peale;

kohtu määramisel

saa

ilmuda

tasu töö eest

100—250

mar-

Seda tasu ei saa kohtu-politseiarstide
gani.
juhatusel töötavate lõikekambrite kindlapalgalised abijõud.
§ 978 1 Tõlkidele ning asjatundjatele, sinna
hulka arvatud ka maakonna- ja linnaarstid ja
teised arstid, peale eriliste kohtu-politseiars.

tide,

kui

neid

kutsutakse

uurimistoimuste

juurde või kohtusse nende asukohas, makstakse
tasu nende töö eest tsiviilkohtupidamise seaduse §§ 529., 530., 531., 860. ja 862. eeskirjade
järgi.
See

tasu

makstakse

kohtuministeeriumi

eelarves selleks ettenähtud summadest.

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees

M.

A T A

J A“

Nr. 54

ja omavalitsuse teenistuskohalt tagandamine
ja riikliku pensioni, kaitseväeliste auastmete,
autähtede ning aumärkide kaotus.
§ 26. Sunnitööle või parandusmaija mõiskaotab õiguse:
1) olla valijaks või valitavaks riigi või

tetu

omavalitsuse

s

k

a r.

võtta

osa

ja rahvaalgatamisest;

2) olla riigi või omavalitsuse teenistuses;
3) olla mittekohuslikus kaitseväeteenistuses;

4) olla eestkostjaks või hooldajaks;
5) olla avalikkudes või era- õppe- või
kasvatusasutustes juhatajaks, kasvatajaks või
õpetajaks;
6) olla vahekohtunikuks, konkursivalitsuse
või

*

administratsiooni

liikmeks,

vannutatud

hooldajaks, vandekohtunikuks või advokaadiks;
7) olla tunnistajaks lepingute või aktide
tegemisel, kus seaduse poolt nõutakse tunnistajate osavõttu.
§ 27. Eelmistes (25. ja 26.) paragrahvides
õiguste kaotused käivad kaasas ka
türmi mõistmisega käesoleva seaduse §§ 158.
(j. 2 p. 1), 168. (j. 2 p. 2), 274. (j. 2), 279.,
344. (j. 4), 351., 352., 427., 428., 431., 432.,
434., 435. (j. 2), 440., 441., 442. (j. 3), 443.
(j. 3), 516., 524.-527., 574. (j. 1 ja 2),
575.-578., 579. (j. 2), 580., 581. (j. ‘1—3)
582., 583., 586., 588., 590., 591. (j. 1 ja 2),
ettenähtud

598., 599., 607.—609., 611.—
616., 619. (j. 2), 626., 656. (j. 3), 657.-659.,
661., 664., 665. ja 673.—-675. ettenähtud
592.-596.,

juhtumistel.
§' 31. § 26. põhjal kaotatud õigused antakse
kümne aasta
tagasi sunnitööle mõistetule
mõistetule
või
türmi
parandusmaija
pärast,
viie aasta pärast, arvates kinnipidamise lõpust.
Süüdimõistetu laitmata ülespidamise korral ja tema palvel võib kohalik rahukogu, kui
pool aega möödas, neid tähtaegu lühendada
tema elukoha järgi.
—

—

Martna.

Abisekretär J. P i i

valimisel,

asutuste

rahvahääletamisest

II.
Nuhtlusseadus

(Улож.

о

нак.) muudetakse

järgmiselt:
Nr.

54.

Riigikogu poolt 20. mail
1927.

a.

vastuvõetud

22—29

1) §§

asendatakse

ja 43 kaotavad maksvuse ja
2
1
järgmiste §§ 43 ja 43 :

sunnitööle
või
Surmanuhtlusele,
§ 43
vangiroodu mõistmisega käib kaasas riigi ja
omavalitsuse teenistuskohalt tagandamine ja
1

.

Kriminaalseadustikkudes ettenähtud õigustekaotamisemuutmise seadus.

I.

riikliku

Nuhtlusseaduse
(Угол,
улож.)
§§ 28 —30 kaotavad maksvuse ja §§ 25, 26,
27 ja 31 muudetakse ja pannakse maksma
järgmiselt:
§ 25. Surmanuhtlusele, sunnitööle või parandusmaija mõistmisega käib kaasas riigi

tähtede

Uue

§

pensioni, kaitseväeliste auastmete,
ning aumärkide kaotus.

43 2

Sunnitööle või
.

au-

vangiroodu mõistetu

kaotab

õiguse:
1) olla valijaks

omavalitsuse

või

asutuste

rahvahääletamisest

valitavaks

valimisel,

riigi
võtta

ja rahvaalgatamisest;

või
osa

Nr. 54
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§ 4. Kaitseväkke ei

2) olla riigi või omavalitsuse teenistuses;
mittekohuslikus

olla

3)

kaitseväeteenistu-

tetud

4) olla eestkostjaks või hooldajaks;
5)

avalikkudes

kasvatusasutustes

või

nad kaitseväe

mää-

huvi kohastele töödele.

Algkirjale alla kirjutanud

õppe-

era-

sunnitööle mõis-

arvata

isikuid; kaitseväeteenistuse asemel

ratakse

ses;

olla
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juhatajaks, kasvatajaks või

Abisekretär O. L i i g

õpetajaks;

a

d.

n

6) olla vahekohtunikuks, konkursivalitsuse
või

administratsiooni

vannutatud

liikmeks,

vandekohtunikuks

hooldajaks,

või

advokaa-

Nr.

55.

Riigikogu poolt
1927.

diks;

7) olla tunnistajaks lepingute või aktide
tegemisel, kus seaduse poolt nõutakse tunnis46

2) §§
3) §§

50

ja 46
ja

51

1

43 2

kaotatud

I.

antak-

§
§
põhjal
õigused
kümne aasta
tagasi sunnitööle mõistetule
pärast, vangiroodu või kindlusse või türmi
se

—

mõistetule

—

viie

aasta

pärast,

arvates

kinni-

pidamise lõpust.
Süüdimõistetu laitmata

ülespidamise korpalvel võib kohalik rahukogu, kui
pool aega möödas, neid tähtaegu lühendada
tema elukoha järgi.

ral ja

tema

U.

N.

S.

maksmahakkamiseni

kaotatud

õigused antakse tagasi § 31. järgi, peale Õiguste, mis maksvate seaduste põhjal üle läinud
kolmandatele

isikutele.
IV.

N.
kuni

S.

3

§ 161 1
tud

§§ 22.-29., 46.,

,

p. 5:

Notariaalses korras

protesti-

tšekid.
161 3 p.

7: Notariaalses

korras protestitsekipidajale, kelle nimel
maksmatus tõestatud, samuti tsekishireerijale,
kes esineb tšeki järgi makstud regress-nõudmisega (tsekiseaduse §§ 17 ja 18).

§

tud

tšeki

järgi,

—

4
§ 161 p. 5: Notariaalses korras protestijärgi,
kõigi tšeki järgi kohustatud

tud tšeki
isikute

—

vastu.
5

161

palvetes rahatäpselt tähendada akti järgi
sissenõutav kapitalisumma, tagatis ja kokkulepitud või seaduslikud protsendid, veksli
järgi ka protestiga seotud kulud ja seaduses
määratud tasumaks (veksliseadus,
1903. a.
väljaanne, §§ 45, 53, 102, 103); protestitud
tšeki järgi samuti protestiga seotud kulud
ning tsekitrahv (tsekiseaduse §§ 20 ja 23).
.

46

1

ja 50. põhjal

§

161

6

maksmahakkamiseni

tatud

kaotatud

õigused antakse tagasi § 51. järgi,
õiguste, mis maksvate seaduste põhjal

käesoleva

peale

lõivu

käesoleva

seaduse

4

Aktide sundtäitmise

maksmise üle tuleb

§§ 25.—30. põhjal kuni käes-

seaduse

1

161
§§
161
ja 161 täiendatakse uute punktidega ja
5
§§ 161 ja 161 6 muudetakse ja pannakse maksma
järgmiselt:

Tsiviilkohtupidamise

§

III.

oleva

et enähtud sundtäitmisekor a muutmise

seadus.

kaotavad maksvuse.

pannakse maksma järgmiselt:

§ 50. Mõnede iseäralikkude õiguste ja eesõiguste kaotusega seotud kindlusse või türmi
1
2
mõistmisega k£ib kaasas §§ 43 ja 43 ettenähtud õigustekaotus.
51.

seaduses

Tsiviil-kohtupidamise

osavõttu.

tajate

mail

20.

vastuvõetud

a.

seaduse

üle läinud kolmandatele isikutele.

.

Palve juures

esitama

on

sissenõudja kohusja

sundtäitmisele kuuluva akti

seaduse § 848. tähendatud kohtupoolel määral; protestitud veksli järgi
peale selle veel protestiakti, protestitud tšeki
järgi
protestiakti ja tsekiseaduse § 23.
—

ettenähtud trahvi nõudmisel veel

V.

Kõigil juhtumistel, kus N. S., Sõjaväe
Nuhtlusseaduse ja erikriminaalseaduste paragrahvides nimetatakse kõigi õiguste kaotust
ja kõigi iseäralikkude Õiguste ja eesõiguste
kaotust, tuleb lugeda §§
õigustekaotust.

43

1

ja

43 2 ettenähtud

4 muudetakse

seadus

astub

jõusse ühel

ajal

Algkirjale alla kirjutanud

Kaitseväeteenistuse seaduse (,,R. T.“

1926.) §
ärgmiselt:

II.
Käesolev

tsekiseadusega.

VI.

—

tunnistuse

tsekimaksja poolt, et tsekk jäi maksmata
tsekiandja arvel raha puudumise pärast.

nr.

43

ja pannakse maksma

Riigikogu esimees К.

E i

Sekretär M.

n

b

u

n

d.

Juhkam.
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.

vastuvõetud

A
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Erandina tasutakse sõidukulud

kõigis järjärgmistel juhtumistel:
1) raudteel ja laeval
Vabariigi Valitsuse
poolt rahvusvahelistele konverentsidele delegeerimise puhul esimese klassi tariifi järgi,
õigusega tarvitada nii sise- kui ka välisriigi
piirides riigi või eraseltside magamisvagunit
öösel ja päeval;
2) omnibussidel;
3) oma hobustel või jõuveoabinõudel
2
/з suuruses;
postijaamade ühehobuse taksi
4) oma jalgrattal või jala
postijaamade
ühehobuse taksi % suuruses;
5) muil juhtumistel (aeroplaanil, autol jne.)
riigi keskasutuste juhatajate, peavalitsuste
juhatajate, sõjaväeosade ülemate või nende õigustega isikute kinnitamisel arvete järgi.
Riigiteeni jaile, kellele riigi poolt võimaldatud hobusepidamine või kes saavad tasu
hobusepidamiseks, ei maksta sõidukulusid sõitude puhul oma ametitegevuse piirkonnas.
Sõidukulud kohtute ja komisjonide väljasõitude puhul tasutakse II järgu järgi vaatamata
sellele, missugusesse ametsõidu järku
kudes ühel määral

—

Riigiteenijate ametsõitude

seaduse

tasu

muutmise seadus.

—

seaduse
Riigiteenijate ametsõitude
nr. 113
1921. a., nr. 43
ja 10 (,,R. T
1923. a. ja nr. 57/58
1925. a.) muudetakse
ja pannakse maksma, arvates 1. aprillist 1927.a.,
järgmiselt :
tasu

“

1

§§

—

—

—

§ 1. Ametsõitude tasu suhtes jagunevad
riigiteenijad maksetava palga suuruse järgi
viide järku, nimelt:
I

järk: kohtunikud 1.—4.
muud riigiteenijad

II

„

palgaastmes ja
palgaastmes;
kohtunikud 5.—7. palgaastmes ja
muud riigiteenijad I-a —VII palga1.

astmes ;

III

„

kohtunikud 8. —12.
muud

palgaastmes ja
riigiteenijad VIII —XIII pal-

gaastmes ;
IV

„

riigiteenijad

XIV—XVI

palgaast-

mes;

V

,,

riigiteenijad XVII—XXII
palgaastmes
ja teised, kes neile palga
suhtes võrduvad või alla XXII

palka saavad, kusjuures

—

—

—

üks või teine isik siin kuulub.

§ 10. Päevaraha makstakse:
1 liigis:
I järgus: 600 marka päevas;

astme

arvesse

ei

II

võeta kõrvaltasusid.

Riigiteeni j aile, keda läkitatakse teenistushuteenistuskohast

vähemalt

viie

2

meetri

kaugusele, tasutakse sõidukulud selle
järgi, missugused liikumisabinõud ja mõnusused vastavas järgus lubatud, nimelt:
sõit raudteel:

järk:

esimese

klassi

4

,,

ja III
järk:

esimese

klassi

„

ja V
järk:

raudteel:

teise

klassi

tariifi

esimese

klassi

tariifi

järgi;
;
hobustega: küüdi või postijaamade ühehobuse taksi järgi;
raudteel: kolmanda klassi

tariifi

järgi;
„

laeval: teise klassi tariifi järgi;
hobustega: küüdi või postijaamade ühehobuse taksi järgi.

Öiste sõitude puhul raudteel võib läkitatu
kasutada
kaarti

asutuse

siis,

kui

kulul ka
ta

vähemalt 3 tundi.

33

6

summana

kas

„

viibib

vastava

klassi

rongil kella

plats21 —8

ühes

mää-

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees M. Martna.
Abisekretär O. L i i g

laeval:

IV

„

33

33

sõidukuludega või ilma;
normid iga välisriigi kohta
rab Vabariigi Valitsus.

tariifi

Nr.

57.

a

n

d.
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Ärimaksu
,,

33

liigi normide suuruses või Vabariigi Valitsuse otsusel iga kuu

tariifi

järgi;
hobustega: küüdi või postijaamade kahehobuse taksi järgi;

„

3.

järgi;
,,

33

kohta kindla

laeval:

„

„250

/

5

II

„

„

300

1/3
33

järgi;
,,

„

liigis: % 1. liigi normidest;
У2 33
33
„

I

„

400

V

kilo-

500

„

IV

vides erakordsete ülesannete täitmiseks nende
alalisest

„

III

a.

vastuvõetud

seaduse

muutmise

§ 435 kao§§ 419, 421, 429 ja 434 muudetakse ja pannakse maksma järgmiselt:
§ 419. Jaoskonna ärimaksu komitee koosneb järgmistest liikmetest: maksuinspektor või
tema abi, üks esitaja aktsiisivalitsuse poolt, üks
esitaja linnavalitsuse poolt, kui maksujaoskonda kuulub ainult üks linn, kui maksujaoskonda kuulub mitu linna, siis iga linnavalitOtsekoheste

tab maksvuse ja

maksude seaduse

seadus.
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kuulub ainult maakond, siis üks esitaja

poolt, segaiaoskondades üks esitaja
iga linnavalitsuse ja üks maavalitsuse poolt
vastavate linna- või maavalitsuste nimetusel,
ja 6 maksumaksjate hulgast valitavaist esitajaist.
Linna- ja maavalitsuste esitajateks ei või
olla isikud, kes ise või kelle abikaas või perekuuluvad ärimaksu maksjate

konnaliikmed
hulka.

Jaoskonna ärimaksu komitee koosole-

juhatab maksuinspektor,
maksuinspektori abi.
kuid

tema

Lahkunuid võib uuesti valida.
koosolekud

kutsuvad kokku nende esimehed

ja need loetakse seaduslikkudeks, kui neist peale esimehe
osa võtab mitte vähem kui kaks liiget.
Kutsed linnas elavatele

jaoskonna komitee
postile hiljemalt kolm päeva
enne
istungit
väljaspool linnu asuvatele
liikmetele
hiljemalt üks nädal enne istungit.
liikmetele antakse

—

—

äraolekul

§ 421. Jaoskõnna ärimaksu komitee liikmed maksumaksjate hulgast valitakse linnavolikogude, maavolikogude ja kaubandus-tööstuskoja poolt järgmisel arvul: maksujaoskondades, kuhu kuulub ainult linn, linnavolikogu
poolt kolm ja kaubandus-tööstuskoja poolt
kolm, maksujaoskondades, kuhu kuulub ainult
maakond,
maavolikogu poolt kolm ja kaubändus-tööstuskoja poolt kolm, segajaoskondades, kuhu kuulub jaolt linn või linnad ja
jaolt maakond, linnavolikogu või volikogude
ja maavolikogu poolt kokku kolm ja kaubandustööstuskoja poolt kolm liiget. Segajaoskondades määrab rahaminister, kuipalju tuleb valida maksjate esitajaid maavolikogu ja kuipalju linnavolikogu, või kui jaoskonnas rohkem kui üks linn/iga linnavolikogu poolt.

komiteede

§ 434. Jaoskonna

maa-

valitsuse
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esitaja, kui maksujaoskonda

poolt üks

suse

I

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees M. Martna.
Sekretär M.

Nr. 58.

Juhkam.

Riigikogu poolt 20. mail
1927.

vastuvõetud

a.

Aktsiaseltside

ja osaühingute kohta käivate seadustetäiendamise seadus.

—

Kui

valitud liikmed

ei

vasta

kaubandus-

tööstuskoja seaduse §§ 10. ja 17. tingimustele,
siis võib otsekoheste maksude
dada

protesti

üksikute

peavalitsus aval-

kandidaatide

14

vastu

tähendatud

asja-

Kui asutused, mis valivad liikmeid,
koheste maksude peavalitsuse protestiga

otse-

päeva jooksul, arvates
oludest teada saamisest.

ei

ole, siis
minister.

lahendab

asja

nõus

lõpulikult raha-

protesti kohta ei ole vastuvaidlusi või
vastuvaidlused tähelepanejätnud, siis valitakse uued liikmed nende

rahaminister

mata

asemele, kelle

vastu

protest tõstetud.

kunuks

ja

asemele

astuvad

komitee

liikmete asemikud nimekirja järjekorras.

Ko-

§ 429. Liikmed maksjate hulgast ja nende
asemikud valitakse kolmeks aastaks võimalust
mööda
duste

mitmesuguste äriliikide ja muude
esitajatest.

töön-

Iga aasta, arvates tähendatud isikute ametiaja algusest, lahkub igast liigist üks kolmandik
liikmetest:

esimesel

pärast aga valimise

kahel
vanuse

aastal

järgi.

liisu

läbi,

kelle

kutsumist.

Ühingu

põhikirjas võidakse seda õigust
ja osanikkudele, kelle

anda ka aktsionäridele
omanduses

on

aktsiaid või osatähti vähem kui

1

/ 20 põhikapitalist.
Aktsionärid või

oma

osanikud

peavad esitama

nõudmise kirjalikult, ära tähendades pea-

koosoleku kokkukutsumise

põhjuse ja päevaning tõendades oma omandusõigust
tarviliku hulga aktsiate või osatähtede peale.

korra

§ 2. Kui
aktsionäride

juhatuš või
või

nõukogu

osanikkude

ei täida

nõudmist

pea-

koosoleku kokkukutsumise kohta ühe kuu

aja

esitamise päevast,
siis annab aktsionäride või osanikkude palvel
arvates

siseminister

nõudmise

neile

loa

peakoosolekut kokku

kutsuda, kui selleks olemas seaduslikud tingiSiseminister

ühe nädala

jooksul,

peab küsimuse otsustama
juhatuse sele-

ära kuulates

tuse.

Peakoosoleku

kokkukutsumise

ja kutsetes peab tähendatama,
kokku siseministri loaga.

mitee liikme

puudumise ajaks kutsutakse istungile asemik.

osanikkudel,

aktsiaid või osatähti üldsummas

]
/ 20 põhikapitalist, on õigus nõuda
juhatuselt või nõukogult peakoosoleku kokku-

järgnevast istungist, loetakse lahnende

on

vähemalt

mused.

Jaoskonna ärimaksu komitee liikmed, kes
ilma ette teatamata ei ole osa võtnud kolmest

*

üksteisele

omanduses

jooksul,

Kui
kui

I.

§ 1. Aktsionäridel või

Samas korras

on

et see

kuulutuses
kutsutakse

aktsionäridel või osanikku-

del

õigus nõuda juhatuselt või nõukogult, et
nende poolt soovitatud küsimused võetaks
peakoosoleku päevakorda.
§ 3. Aktsiaseltside või osaühingute asutajad vastutavad solidaarselt kolme aasta jooksul, arvates ühingu põhikirja „Riigi
avaldamisest, nende kahjude eest, mis nad
sünnitasid seltsile või ühingule, mahutades
valeandmeid:
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1) aktsiate või osatähtede müügilehtedesse
müügikuulutustesse;
2) arvetesse või ettekannetesse seltsi või
ühingu asutamise töö eest ja kulude katteks
või

antava

kohta või selle varanduse hinda-

tasu

misse, mis

seltsile või ühingule antud
tajate või kolmandate isikute poolt.

asu-

Nõukogu liikmed, kes

oma

54

kohuste hooletu

täitmise tõttu ei teinud'avalikuks juhatuse liikseltsile või ühingule sünnitatud
mete poolt

kahju, vastutavad juhatuse liikmete maksujõuetuse korral solidaarselt nii seltsi või ühingu
ees, kui ka nende

või

Esimese

Nr.

maksujõuetuse korral, seltsi

ühingu kreeditoride

ees.

juhatuse ja nõukogu liikmed, kes
hooletult selgitasid seltsi või ühingu asutamise
kohta käivaid, käesoleva paragrahvi esimese
lõike p.p. 1. ja 2. tähendatud toimetusi, ning
leitud väärnähtustest ei teatanud peakoosole-

Kahjutasu nõudmist nõukogu liikmete vastu
käesoleva paragrahvi kolmanda lõike alusel
võidakse tõsta ka koos juhatuse liikmete vastu
esitatava nõudmisega.

kule, vastutavad solidaarselt kolme

misega.

jook-

aasta

sul seltsüe või ühingule selle läbi sünnitatud
kahjude eest, kui ei ole võimalik neid sisse
nõuda asutajatelt.

§ 4. Aktsiaseltsi või osaühingu juhatus on
vajalikkude äriraamatute pidamise eest, valvama õige arvepidamise
järele ja üldse seltsi või ühingu asju ajama ja
varandusi valitsema korralikule
äripidajale
omase
hoolsusega.

kohustatud hoolitsema

§ 5. Kui
bilansis

aasta-aruandes

ilmsikstulnud

või

seltsides või

nõudmine kustub, kolmeaastase aegu-

§ 8. Kahjutasu nõudmist seltsi või ühingu
asutajate ja juhatuse ning nõukogu liikmete
vastu nende poolt seltsile või ühingule sünnitatud kahju pärast võidakse tõsta kas peakoosoleku otsuse põhjal või peakoosolekul avaldatud

aktsionäride

nõudmisel, kui

või

see

ruses

osanikkude

vähemus

või osatähti vähemalt

vähemuse

esitab

aktsiaid

ühe kümnendiku

võib

-ühingutes ühe kolmandiku, teisvõi
osaühingutes poole
põhikapitali suuruseni, siis peab juhatus viibimata kokku kutsuma peakoosoleku
ja sellest

või osanikkude, kui ka kõrvaliste isikute

viimasele

test

teatama.

Niipea kui ilmsiks tuleb seltsi või ühingu
maksuvõimetus, peab juhatus nõudma konkursi-avamist; sama on maksev ka siis, kui
selgub aasta-aruandest või vahepealsest bilansist, et varandus enam et kata võlgu.
§ 6. Seltsi või ühingu juhatuse liikmed
kohustatud
korralikule

oma

kohuste

äripidajale

Juhatuse liikmed,

täitmisel

toimima

oma

kohuste rikku-

misega seltsile või ühingule kahju sünnitavad,
vastutavad solidaarselt seltsi või ühingu ees.
Juhatuse liikmed,

kes

oma

kohuste rikku-

misega seltsi või ühingu kreeditoridele kahju
sünnitavad,

vastutavad

viimaste

ees

samuti

solidaarselt, kui kreeditoridel ei ole võimalust
seltsi

või

ühingu maksujõuetuse

tõttu

saada

selle varandusest täit rahuldust.
Need

nõudmised

kustuvad

kolmeaastase

aegumisega.
täitmisel

on

toimima

kohustatud

oma

korralikule

äri-

pidajale omase hoolsusega.
Nõukogu liikmed, kes olid teadlikult kaastegevad juhatuse liikmete kohuste rikkumises,
millega kahju sünnitati seltsile või ühingule
ja kreeditoridele, vastutavad solidaarselt juhatuse liikmetega seltsi või ühingu ees, samuti
viimaste maksujõuetuse korral seltsi või ühingu
kreeditoride

ees.

õigus

volinikke valida kas
isikutest.

õigust osa
protsessist.

enda

Enamuse

võtta

seast

või kõrvalis-

volinikkudel

vähemuse

ei

ole

poolt algatatud

Vähemuse nõudmisel alustatud nõue tõstetakse

hiljemalt kolme kuu jooksul,
peakoosoleku päevast, kus see nõud-

kohtus

arvates

mine avaldatud.

§ 10. Vähemuse poolt peakoosolekul esilühingu
nimel ja lisatakse nõudepalvele juurde tõestatud väljavõte peakoosoleku protokollist nõudmise avaldamise ja voliniku valimise kohta.
Vähemus kannab protsessiajamise ja volinikkude palkamise kulud ning peab kohtusse
deponeerima summa, millest kaetud võiksid
saada seltsi või ühingu kulud protsessi kaotamise korral, ning mille suuruse kohus kindlaks teeb enne asja arutamisele määramist.
Kohus
nõutav

§ 7. Nõukogu liikmed
kohuste

vähemusel

vähemuse nõudmisel, on
nõudeasja ajamiseks kohtus

datud nõudmine tõstetakse seltsi või

hoolsusega.

omase

kes

on

seast.

Tõstetakse nõue

aktsiaseltsides

tes

suu-

põhikapitalist.

§ 9. Nõudeasja (§ 8) ajamiseks kohtus
peakoosolek volinikke valida aktsionäride

vahepealses

ulatub krediit-

kahju

See

ei määra
summa

asja arutamisele

enne,

kui

deponeeritud.

Vähemus

peab aktsiaid või osatähti ühe
põhikapitali suuruses nõudeasja
kestuse ajaks seltsüe või ühingule hoiule andma; samuti peab vähemus usutavaks tegema,
kümnendiku

et

need aktsiad või

kuud

enne

osatähed vähemalt kuus

peakoosolekut vähemuse hulka

kuu-

luvate aktsionäride või osanikkude omanduses
olid.

Kostjate nõudmisel võib kohus oma äranägemise järgi otsustada, kas peab vähemus
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kostjale kindlustust andma võimalikkude kahjude katteks ja milles see kindlustus peab
seisma.

Kahjude eest, mis põhjendamata nõude läbi
kostjale tekitatud, vastutavad solidaarselt aktsionärid või osanikud, kes toiminud pahatahtlikult või kergemeelselt.
Kohtu

ja asjaajamise kulud, mis kohus kostjatelt
ühingu kasuks mõistnud ja mis
kostjatelt sisse nõutud, peab selts või ühing
välja maksma vähemusele, kes need kulud
seltsi või

kandis.

§11. Peakoosolek võib otsustada liht häälteenamusega erakorralise revisjoni määramist
seltsi või ühingu asutamise või nende asjade
valitsemise

kohta

käivate

toimetuste

selgita-

miseks.

E

A T

A
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Revisjoni kohta tehtud protokoll antakse
revisjoni toimetanud isikute poolt sellele kohtule, kes neid määras. Pärast protokolli saamist saadab kohus viivitamata ühe ärakirja
sellest kaubandus-tööstuskojale seltsi või ühingu registreerimistoimetuse juurde panemiseks
ja teise ärakirja seltsi või ühingu juhatusele
peakoosolekule ettekandmiseks.
§ 14. Kohus määrab revidentidele revisjoni
eest tasu, arvesse võttes nende poolt tehtud
ja ülesande keerulsust; ühtlasi määrab
järgi, kuivõrd revisjoni tulemuse
kohaselt oli revisjoni toimepaneku nõudmine
põhjendatud, kes peab kandma revisjoniga seotud kulud, kas selts või ühing või aktsionärid
või osanikud, kes nõudsid revisjoni.
Revisjoniga seotud kulude kindlustamiseks
töö

kohus selle

võib kohus aktsionäre või osanikke, kes revis-

peakoosolek ei
esildatud ettepanekut
Kui

võta vastu seatud korras

erakorralise

revisjoni

ühingu asutamise
asjade valitsemise kohta käivate toimetuste selgitamiseks, mis tehtud viimase kahe
aasta jooksul, siis võivad aktsionärid või osanikud, kes esitavad aktsiaid või osatähti vähemalt ühe kümnendiku suuruses põhikapitalist,
pöörata ühe kuu jooksul, arvates peakoosoleku
määramise kohta seltsi või
või nende

päevast, seltsi või ühingu juhatuse asukoha
rahukogusse palvega, määrata revisjoni jaoks
üks kuni

kolm isikut, kellel tarvilikud teadasja kohta.

joni nõuavad, kohustada ette sisse maksma
summa kohtu
deposiiti.
§ 15. Revidentide ja neile tasu määramisel
talitab kohus tsiviilkohtupidamise seaduses
ettenähtud ekspertide kohta käivate määruste
järgi.
tarviliku

II.
Uue Nuhtlusseadustiku
604

§§ 579, 580, 601,

ja 605 astuvad jõusse.

Nende

käsitamisel

seadustiku esimest

tuleb

mised revideeritava

Algkirjale alla kirjutanud

§ 12. Kohus võib palve (§ 11) ainult siis
rahuldada, kui nõudjad usutavaks teevad, et
seltsi või ühingu ees vastutavad isikud mitte-

Riigikogu

ausalt

on

dust või

toiminud või tuntavalt rikkunud

tegema, et nad vähemalt kuus kuud enne peakoosolekut nende aktsiate või osatähtede omanikud olid.
kohus

revisjoni-

komisjoni esitajate arvamise. Kui tähendatud
isikud neile kohtu poolt antud kahenädalisel
tähtajal oma arvamise avaldamata jätavad, otsustab

kohus

põhjal.

asja

Sellekohasel

temale

esitatud

nõudmisel

revidentide määramise

oma

andmete

võib

kohus

äranägemise järgi

vastava kindlustuse andmisest olenevaks

Asja

arutatakse

kinniste

uste

teha.

taga.

§ 13. Juhatus on kohustatud kohtu poolt
revisjoni jaoks määratud isikutele võimaldama
revideeritava asjaolu kohta käivaid seltsi või
ühingu raamatuid ja dokumente läbi vaadata

ning kassat ja iga muud seltsile või ühingule
kuuluvat

varandust revideerida.

abiesimees

M.

Abisekretär

Nr. 59.

Nõudjad peavad oma aktsiad või osatähed
(§11) ühingule hoiule andma kuni kohtuotsuse
seadusejõusse astumiseni ja kohtule usutavaks

Enne revidentide määramist kuulab

sama

Martna.

J. P

ii

s

кa

r.

sea-

põhikirja.

ära juhatuse, samuti ka nõukogu ja

tarvitada

peatükki.

Riigik
1927.

о

gu

poolt

20. mail

vastuvõetud

a.

Tsekiseadus.

Tšekiga teeb tsekiandja tsekimaksjale
tsekipidajale tšeki ettenäitamisel teatud rahasumma, selle summa piirides, millise tsekimaksja enese ja tsekiandja
vahel oleva kokkuleppe järgi kohustatud on
§

1.

ülesandeks maksta

viimase tšekkide

§
ainult

eest

krediitasutusi,

hoiusummasid

maksma.
võib

Maksjatena

2.

kellel

tšekil
on

tähendada

õigus

võtta

jooksvale arvele.

Välismaal maksmisele kuuluvatel tšekkidel
tulevad tähendada
sealsete

seaduste

niisugused maksjad, kes on
järgi õigustatud maksma

tsekke.

§ 3. Tšekil tähendatakse:
1) dokumendi nimetus tekstis
,,tsekk“
keeles;

või

sama

mõistelise

sõnaga

sõnaga
teises

2) tsekimaksja nimi või firma;
3) tsekiandja käsk
tsekimaksjale
välja
maksta
kindel
sõnulkirjutatud rahasumma,
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milline käsk ei

tohi sisaldada tingimusi ega
tähtaegu maksmiseks;
4) väljaandmise koht;
5) väljaandmise aasta, kuu ja päev, ja
6) tsekiandja allkiri.
§ 4. Dokumenti, mis ei vasta käesoleva
seaduse §§ 2. ja 3. nõuetele, ei loeta tsekiks.
§ 5. Tšekil ei ole lubatud oluliste (§ 3)
paranduste tegemine. Dokumenti, mülel leiduvad niisugused parandused, ei loeta tsekiks.
§ 6. Tšeki võib välja anda ettenäitaja või
teatud isiku nimele. Tšeki võib kirjutada ka
tsekiandja enda nimele. Kui teatud isiku
nimele
väljaantud tšekil tähendatud isiku
perekonnanimele või firmale juurde kirjutatud
kas sõnad „või ettenäitajale" või muu samasisuline märkus, samuti kui tšekil puudub

märkus, kellele

maksta, siis makstakse tšeki

ettenäitajale.
loetakse
tsekimaksja
§7. Maksukohaks
nime või firma juures tähendatud koht. Teise
maksukoha tähendamine tšekil loetakse maksvusetaks. Kui

maksja nime või firma juures

koht tähendamata, loetakse maksukohaks tšeki

väljaandmise koht.
§ 8. Kui maksmisele kuuluv summa tšekil
sõnadega ja numbritega lahkuminevalt tähendatud, on maksev sõnulkirjutatud summa..
§ 9. Tsekk makstakse välja selle ettenäitamisel, kuigi see ei järgne ta sisust.
§ 10. Eesti piirides väljaantud tšeki peab
maksmiseks
esitama
neljateistkümne päeva
jooksul, arvates väljaandmise päevast. Välismaal, Euroopas, väljaantud tšeki peab maksmiseks esitama ühe kuu jooskul, väljaspool
kahe kuu jooksul.
Euroopat väljaantud tšeki
11.
Kui
tšeki
esitamise
§
tähtaeg lõpeb
suletud
asutus
päeval, mü maksja
püha
tõttu või muul põhjusel, ei võeta seda päeva
—

arvesse.

§ 12. Kui tsekk esitatakse käesoleva sea§ 10. ettenähtud tähtaja möödumisel,
on tsekimaksja kohustatud maksma Eesti piirides väljaantud tšeki kuue kuu jooksul, arvates
selle väljaandmise päevast, ja välismaal väljaantud tšeki aasta kestel, arvates väljaandmise
päevast, kui temal tsekiandja arvel leidub
vastav
summa
tsekimaksmiseks ja tsekiandja
duse

ei ole

enne

tšeki esitamist tühistanud tähen-

järgi maksmist (§ 27). Nende
tähtaegade möödumisel ei ole maksja kohusdatud

tšeki

tatud tšekki maksma.

§ 13. Tšeki võib edasi anda (shireerida)
kui ka
blanko-pealkirjaga. Tšeki

nimelise

edasiandmise
nimele

keeld

ei

ole

maksev.

Ette-

väljaantud tšeki võib edasi
anda ilma edasiande pealkirjata.
Tsekimaksja nimele tehtud tšeki shiirol
on
allkirja tähendus temalt maksu kättesaa-

näitaja
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mise üle.
vastavalt

Tšeki shiirode

suhtes

talitatakse

veksliseaduse

§§ 18., 21. ja 23.
(S. К. XI köide, II jagu, 1903. a. väljaanne).
§ 14. Tsekimaksja poolt tšekil tehtud aktseptmärkus loetakse maksvusetaks.
§ 15. Tšeki esitamisel arvekojale (clearinghouse), kus tsekimaksjal esitaja, on sama
tähendus, kui tšeki esitamisel tsekimaksjale
maksukohal, kui niisugune esitamine vastab
antud

määrustele

arvekodade

kohta.

Arve-

kojad avatakse rahaministri otsusel, millest
kuulutatakse „Riigi Teatajas".
Rahaminister
annab

arvekodade

tegevuse

korraldamiseks

juhtnöörid, mis avaldatakse „Riigi Teatajas".
§ 16. Tsekiandja ja iga tsekipidaja võib
esiküljele mahutatud pealkirjaga „ainult

tšeki

arvele kandmiseks" või

vastava

muukeelelise

pealkirjaga keelata

tsekimaksjat tšekki sularahas maksmast. Sel juhtumisel võib tšekki
kasutada ainult arveõiendamiseks tsekimaksjaga
või tsekisumma ülekandmiseks tsekiandja arvelt isikute arvele, kel tsekimaksja juures arve,
kusjuures tehtud toimingul on tšeki maksmise jõud. Tšeki sularahas maksmise keeldu
ei või ära muuta. Tsekimaksja vastutab sellest
keelust üleastumise tagajärjel tekkinud kahjude
eest.

ei
makstud
§ 17. Tsekipidajal, kellele
ei
ole õigust nõuda selle maksmist
tsekimaksjalt. Tal on õigus seda nõuda tsekiandjalt.

tšekki,

§ 18. Tšeki

järgi mittemaksmise korral,
(§ 19.), on
tsekipidajal õigus omal äranägemisel pöörata
nõudmisega võlgneva tsekisumma maksmiseks
kas kõigi tšeki järgi vastutajate vastu üheskoos
või üksikute vastu nende hulgast, kusjuures
viimasel kahel juhtumisel ei kaota tema oma
õigusi nende suhtes, kelle vastu ta veel pole
esinenud nõudmisega.
tõestatakse määratud korras

mis

Kui tšeki shireerija tšeki shiirole ette kirjutanud sõnad „ilma minu vastutuseta" või
muu

samasisulise märkuse,

tšeki shiiro

siis ei

vastuta

ta

järgi.

§ 19. Tšeki järgi regressnõudmise õiguse
peab tsekipidaja tõestama, et
tsekk õigel ajal (§ 10) esitatud tsekimaksjale,
kuid viimase poolt maksmata jäetud.
Seda
asjaolu tuleb tõestada:
teostamiseks

poolt tehtud pealkirjaga
aja ja tšeki maksmatajätmise kohta või arveasutuse (§ 15) tõendusega sama üle juhtumisel, kui tsekk esitatud
1) tsekimaksja

tšekil tšeki esitamise

sellele asutusele, või

2) notariaalse protestiga.
Tšeki

protesti asjas talitatakse vastavalt
§§ 67—72 eeskirjadele ettenäi-

veksliseaduse
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tamisel

maksetavate

XI köide,

II

jagu,

vekslite
1903.

a.

Pärast käesoleva seaduse

(S. K.
väljaanne).
§ 10. ettenähtud
tšekki protestida

tšeki maksmiseks

esitamise päevast kuni

rahuldamise

päevani, niisama ka protestimise
kulud, kui tsekk protestitud.
§ 21. Regressnõudmisel vastutav isik on
kohustatud

toimetama maksmist

ainult tšeki

vastu, tšeki

õigeaegset maksmiseks esitamist ja
maksmata jätmist või esitamise katse tagajärjetust tõestavate dokumentide vastu.
§ 22. Tšeki järgi kohustatud isik võib esitada tsekipidajale ainult niisuguseid vastuväiteid, mis puutuvad tema pealkirja tõelikkusse tšekil või mis tekivad tšeki
või

vahetuist

enese

sisust

suhetest

tsekipidajaga.
§ 23. Kui tsekimaksja juures tsekiandja
arvel puudub vastav summa väljaantud tšeki
maksmiseks, siis vastutab tsekiandja tsekipidaja ees kahjude eest ja on peale selle kohustatud maksma viimasele tsekitrahvi 5% suutšeki maksmata

ruses

summast.

tsekiandja ei tasu trahvi vabatahtlikult
kolme päeva jooksul pärast tšeki protestimist
või varustamist pealkirjaga käesoleva seaduse
§ 19. korras, siis mõistetakse tsekipidaja kasuks
Kui

tema sellekohasel kohtulikul nõudmisel tseki-

trahvi

10% tšeki maksmata summast.
väljaandmisel on kuriteo tunde-

Kui tšeki

märgid, siis talitatakse üldiste kriminaalseaduste alusel, olenemata käesolevas paragrahvis
ettenähtud tsekitrahvist.

§ 24. Tsekk makstakse tsekimaksja poolt
enese
vastu, maksmise allkirjaga
sellel, kui tsekk välja antud teatud isiku nimele;
samuti võib tsekimaksja nõuda tsekipidajalt
maksmise allkirja ka sel juhtumisel, kui tsekk
välja antud ettenäitajale.
Vale- või võltsitud tšeki väljamaksmisest
tekkinud kahju kannab vale- või võltsitud
tšeki arvatav väljaandja, kui tema peale langeb
süü valetseki
väljaandmises või tšeki võltsimises, või kui valetseki väljaandmine või tšeki
dokumendi

võltsimine võimaldus
või

teenijate

muidu
gune

tema,

tegevuse
kannab kahju

kokkulepe

on

või

§ 25. Kui selgub,

suhtes

tähtaja möödumist ei või
või tsekimaksja pealkirjaga varustada käesoleva
paragrahvi p. 1. korras.
Jääb tsekk protestimata või ilma tsekimaksja
pealkirjata, vabanevad tšeki shireerijad vastutusest, ja tsekipidaja võib maksmist nõuda
ainult tsekiandjalt.
§ 20. Regressnõudmisel (§§ 17. ja 18.)
on tsekipidaja, kelle
poolt tsekk maksmiseks
esitatud õigel ajal (§ 10), õigustatud saama
tšeki järgi kohustatud isikutelt peale maksmatajäänud summa kaksteist protsenti aastas, arvates

tema

volinikkude

hooletuse

tsekimaksja.

maksvuseta.

läbi;

Teistsu-
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allkiri tšekil võltsitud

või ei ole maksev isiku kohta, kes selle teinud
või kelle nimel
isiku

see

tehtud, või kui

poolt, kellel puudub

kohustada,
tšekil

siis ei tühista

leiduvate

see

tehtud

õigus tšeki järgi

see

vastutust

teiste

allkirjade järgi.

§ 26. Tsekipidaja ei ole kohustatud tšeki
osalist maksu tsekimaksjalt vastu

esitamisel
võtma.
27

§
mist

(§

muutma

Enne tšeki esitamise tähtaja möödu10) ei ole tsekiandja õigustatud ära
maksmist tšeki järgi.

tšekid tun§ 28. Kaotatud ja haaratud
jõukaotanuks väljakutse korras.
Tsiviilkohtupidamise seaduse §§ 2054, 2055,
nustatakse

2057—2060, 2062—2071, 2087—2090 ja 2092
kohaldatakse

vastavalt.

Väljakutse

määratakse vähemalt kaks
toimetuse

kuud.

tähtajaks
Väljakutse

algatamisel võib kohus või kohtu

esimees seisma panna

tšeki maksmise

vastava

määrusega seaduspärase tsekipidaja palve põh-

jal; tšeki keeluvastaselt maksmine
palveavaldaja suhtes toimimatuks.
29.

§

Tsekiandja

tunnustamine

või

surm

pärast

loetakse

tšeki

teguvõimetuks
väljaandmist ei

tühista tšekki.

Tsekiandja
või

maksujõuetuks

administratsiooni

alla

tunnustamine

seadmine

pärast
väljaandmist kohustavad tsekimaksjat
keelduma tšekki maksmast, kui tsekimaksjal
teada tähendatud asjaolud.
tšeki

§ 30. Regressnõudmine tsekiandja vastu
tsekipidaja poolt 6 kuu jooksul,
arvates
tsekimaksjale tšeki esitamiseks määratud tähtaja lõppemise päevast, tšeki shireerijate vastu aga ühe kuu kestel, arvates
samast tähtajast.
Tšeki shireerija, kes tsekipidajale maksnud
esitatakse

tšekil tähendatud summa,

võib esitada nõud-

shireerijatele ühe kuu
jooksul, arvates maksupäevast.
Kui tšeki tsekimaksjale esitamiseks määratud tähtaja lõpust kuus kuud möödunud,
ei lubata nõudmiste esitamist tšeki shireerijate
mise

eelmistele

tšeki

vahel.

§ 31. Tsekiandja : kelle kohustus regressjärgi lõppes tšeki õigel ajal maksmi-

nõudmise
seks

mitteesitamise

või

käesoleva

seaduse

§ 30. esimeses lõikes nimetatud tähtaja möödumise tõttu, jääb tsekipidaja ees vastutavaks
selle summa piirides, mille võrra tsekiandja
rikastus,
seda

oli

kuid

mitte

suuremal

määral,

kui

tsekipidaja poolt kannatatud kahju.

§ 32. Välismaal

väljaantud

tšeki

oluliste

üle, kui ka igasuguse välismaal tseküe
tehtud pealkirja üle otsustatakse selle maa
nõuete

järgi, kus tsekk
pealkiri tehtud.

seaduste
tšekile

välja

antud

või
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Välismaal väljaantud ja Eestis maksmisele
kuuluv tsekk kui ka

niisugusele tšekile tehtud

on maksvad, kui need vastavad Eesti
seadustele, olgugi need puudulikud välismaa

pealkiri

seaduste

järgi.

§ 33. Tšekid

vabad

on

tempelmaksust.

§ 34. Käesolevas seaduses
ettenägemata
juhtumistel tuleb käia veksliseaduse järgi.
Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu esimees K. Einbund.
Sekretär M.

Nr. 60.

Riigikogu

Juhkam.

poolt 20. mail 1927.

a.

vastuvõetud
Tehnilisteks otstarveteks

piirituse müügi
ja tarvitamise seadus.

§

1. Aktsiisimaksust vabastatakse denatu-

reeritud

(joogiks kõlbmatuks tehtud) piiritus
ja piirituse jätised, mida tarvitatakse põletamiseks, arstlikuks, teaduslikuks ja muudeks
tehnilisteks ja keemilisteks otstarveteks, samuti
piiritusest ja piirituse jätistest valmistatud
saadused, mis ei ole määratud joogiks, nagu
lakk, polituur, kosmeetilised ja farmatsöitilised
preparaadid j.n.e.

§ 2. Rahaministril on õigus määrata nõumillele peavad vastama piiritusest ja
piirituse jätistest valmistatud lakk, polituur,
kosmeetilised preparaadid ja muud saadused.
deid,

Ülesseatud nõuetele mittevastavad saadused loetakse alkoholseteks
talitatakse nimetatud
seaduste

ja

määruste

jookideks ja nendega
jookide kohta maksvate
järgi.

§ 3. Piirituse ja piirituse jätiste denatureerimine sünnib riigiladudes aktsiisi valve
all: ülddenatureerimine põletamise otstarveks
eridenatureerimine jõumasinate
riigi kulul,
liikumapanemiseks, arstlikuks, teaduslikuks ja
muudeks
otstarveteks
tarvitajate kulul.
Eridenatureerimine

võib

sündida aktsiisi

peavalitsuse loal ka tarvitajate tööstusettevõtetes ja piirituse- või piiritusepuhastamise
vabrikutes.

§ 4. Põletamise otstarveks ülddenatureeripiiritust ja piirituse jätiseid müüakse riigiladudest ja riiklikkudest kauplustest või eraettevõtjate kaudu rahaministri poolt määratud
tingimustel. Eridenatureerimiseks tarvitatavat
piiritust ja piirituse jätiseid müüakse riigiladudest ja rahaministri loaga piirituse või piiritusepuhastamise vabrikutest.
Riigiladudest ostetud ülddenatureeritud piiritusest valmistatud kõvapiiritust
lubatakse
müüa vabalt eriloata
ja patendita igasugu
kauplustest.
tud

Nr. 54

§ 5. Piiritust ja piirituse jätiseid ümberja piiritust sisaldavaid aineid valmis-

töötavate
tavate

tööstusettevõtete

nr.

28

avamiseks

on

tarvilik

kaubandus-tööstusministeeriumi

peale
(Suur-,

loa

kesk—

ja väiketööst. sead. ,,R. T.“
1920. a. §§ 7—22) ka aktsiisi pea-

valitsuse luba.

§ 6. Alla 10% shellakit või vaike sisaldavat
piirituselakki ja polituuri võib valmistada
aktsiisi peavalitsuse eriloal.
Aktsiisi peavalitsuse luba ei ole tarvis värviliste lakkide ja appretuuride valmistamiseks
piirituselakist ja polituurist, mis ostetud laki
tööstusettevõtetest.
ja polituuri
Mööbli, muusikariistade, naha j.n.e. tööstusettevõtted võivad valmistada piirituselakki ja
polituuri oma tööstuses tarvitamiseks. Need
ettevõtted vabastatakse sellekohasest patendimaksust.

§ 7. Piiritust sisaldavate ainete väljaveo
puhul võib rahaministri korraldusel valmistajatele tagasi maksta riigile makstud ja väljaveo
saaduste valmistamiseks määratud piirituse
hinna vahe, kui aktsiisi peavalitsusele esitatakse 3-me kuu jooksul tõendavad dokumendid
saaduste väljaveo ja piirituse sisalduse üle.
§ 8. Väljamaalt sissetoodud piirituselakk
ja polituur denatureeritakse aktsiisiametnikkude juuresolekul rahaministri poolt määratud
ainetega, kui ei ole tõendatud, et nad sisaldavad tarvilikul määral denatureerimisaineid.

§ 9. Rahaministril on Õigus: 1) määrata
piirituse ja piirituse jätiste üld- ja eridenatureerimise tehnilisi tingimusi; 2) üles seada
nõudmisi, millele peavad vastama denatureerimiseks võetavad piiritus, piirituse jätised ja
denatureerimisained; 3) määrata denatureerimiseks määratud piirituse arvestamise korda
ja denatureeritud piirituse ja piirituse jätiste
sisse- ja väljaveo, tarvitamise ja müügi korda
denatureeritud piirituse vabamüügi näol, isiklikkude

4)

lubade

määrata

vastu

või

denatureeritud

muudel

alustel;

piirituse ja piiri-

jätiste müügi hinda; 5) muretseda denatarvisminevat piiritust, tarbekorral väljaspool piiritusevabrikutele määrata-

tuse

tureerimiseks

normi,

vat

samuti

denatureerimisaineid;

6) anda käesoleva seaduse piirides tarvilikke
määrusi ja juhtnööre.
§ 10. Süüdlast selles, et ta tarvitas
duslikuks, tervishoidlikuks või tehniliseks
tarveks

teaots-

hinnaga müüdud piiritust
sarnaseks otstarveks, milleks piiritust müüakse
kallima hinnaga, samuti selles, et ta tarvitas
põletamiseks määratud denatureeritud piiritust

alandatud

muuks otstarveks, karistatakse:

rahatrahviga mitte üle kolmekümnetuhande
marga.
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Peale selle nõutakse süüdlaselt sisse aktsiisimaks muuks otstarveks äratarvitatud

piirituse

eest.

§ 11. Süüdlast käesoleva seaduse kui ka
selle põhjal väljaantud määruste rikkumises,
kui selle

ei ole määratud erilist karistust,

eest

lähevad
otsuse

§ 2. Käesoleva seaduse

aktsiisiseaduse

§ 1271. ja järgmistes ettenähtud korras rahatrahviga mitte üle kümnetuhande marga.
Kui

see

üleastumine süüdlase

kolmat

siis

korda,

poolt korda
süüdlane

kaotab

peale selle veel õiguse osta alandatud hinnaga
piiritust eridenatureerimiseks.
§ 12. Järelvalve käesoleva seaduse täitmise
pannakse aktsiisivalitsuse peale. Aktsiisiametnikkudel on õigus revideerida denatureeritud piirituse, piiritusest ja piirituse jätistest
tehtud ainete valmistamise ja müügikohti

maadest

kui ka neid

aineid tarvitavaid

ettevõtteid.

§ 13. Käesoleva seaduse maksmahakkamikaotavad maksvuse:
1) aktsiisiseaduse
(S. К. V köide, 1901. a. väljaanne ja 1912. a.
järg) §§ 479—482, märkus § 483 juurde,
485 1
483 1 7
486, 487 ja märkus 2 § 496.
,
juurde; 2) 20. oktoobril 1916. a. kinnitatud
ministrite nõukogu otsus laki ja polituuri
müügi kohta ja 3) Vabariigi Valitsuse poolt
3. septembril
1920. a. vastuvõetud seadus
piirituselaki ja polituuri valmistamise ja müügi
kohta (,,R. T". nr.
1920. a.).
145/146

sega

—

,

—

14. Rahaministril

vilikke

anda

õigus

on

määrusi käesoleva

tar-

seaduse elluviimi-

lahutatakse

maatükid võimalikult

Ülejäänud

põllumajapidamiseks ja antakse välja riigipõliseks tarvitamiseks ja omanduseks
andmise seaduses (,,R. T.“ nr. 109/110
1925. a.) ettenähtud alustel, kusjuures esimeses
järjekorras tasuta maasaamiseks on õigustatud
maaseaduse § 16. nõuetele vastavad kodanikud,
kes piiriümbruses
ilma jäänud
maast
oma
vabadussõja tagajärjel.
—

§ 3. Maakorralduse seaduse (V. s. k.
1926. a.) alusel
j. ja ,,R. T.“ nr. 23
korraldatud maade praegustele omanikkudele
endistele külakogukonna või maaühisuse
liikmetele
makstakse piiri taha jäänud maade
X k. 3.

—

—

—

eest

vastavalt

tasu

arvates

põllumetsa-

arvates

Riigikogu esimees K. Einbund.
Sekretär M.

Riigikogu poolt

20. mail

1927.

Peremeheta-maade

tarvitamise

1.

aprillist

§

a.

seadus.

enne

tähendatud

maade

kui nad ei ole
valdamisele:

sega
III.

kaotab
26.

a.

põllutööministeeriumi korraldusse.
paragrahvis tähendatud maad,
mille kohta alustatud pärimise õigustesse kin1.

maid

1928.

välja

a.,

maksmahakkami-

Riigikogu poolt 26.

(,,R. T.“

nr.

33

—

maade
1926.

a.)

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu esimees K. Einbund.
Sekretär

Nr. 62.

M.

Juhkam.

Riigikogu poolt 20. mail 1927.

a.

vastuvõetud

Riigimaade

põliseks tarvitamiseks

omanduseks andmise
seadus

maad

enne

õigus

vastuvõetud „Peremeheta

tarvitamise seadus”

Käesolevas

toimetus

maksvuse

eraisikud

1927. a., teised 1. maiks 1926. a.
Pärast tähendatud tähtaega lähevad tähenda-

nitamise

on

ja maakohtade väljaandmiseks.

asunud

1. maiks

tud

a.

5. Käesoleva seaduse

rahu-

lepingu sõlmimist olid külakogukonnad, maaühisused, asutused või teised juriidilised isikud,
mis ei asu vabariigi piirides, või isikud, kes ei
Eesti kodanikud,

1928.

anda korraldavaid määrusi käesoleva seaduse

§ 1. Riiklikku maatagavarasse arvatakse
Eesti-Vene rahulepingu põhjal Eesti vabariigi
piiridesse tulnud maa-alasse kuuluvad maad,
viimasteks eraomanikkudeks

välja riigi eelarve korras
kolme
aasta
jooksul

§ 4. Vabariigi Valitsusel

Juhkam.

vastuvõetud

ole

osa-Õigustele,

summadest

elluviimiseks
Nr. 61.

mille

maakorraldamisel aluseks

ja heinamaa ha eest 70 kuldkrooni ja
ning karjamaa ha eest 10 kuldkrooni.

võetud liikmete

määratud

kirjutanud

väärtuses.

samas

maadest eraldatakse maakohad

Tasu maksetakse

Algkirjale

küla-

tasuta

maade

seks.
alla

1. tähendatud

§

ja antakse

kogukondadele, maaühisustele ja kodanikkudele, kelle maad Eesti vabariigi piiri rajamisel
poolitati, samuti ka osaliselt piiri taha jäänud
külakogukonna või maaühisuse endistele liikmetele, kui nad Eesti vabariigi kodanikud,
Eesti-Vene piiri taha jäänud maa asemele

üle

§

pärijate omanduseks vastava kohtuka sarnasel juhtumisel, kui päri-

põhjal

jad asuvad nende valdamisele pärast 1. maid
1927. a
kuid hiljemalt 1. mail 1930. a. Kuni
pärijate kinnitamise küsimuse otsustamiseni
jäetakse need maad üle võtmata.

karistatakse:

saadeti
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Riigimaade põliseks

nr.

1925.

ja

muutmise

2.

tarvitamiseks

duseks andmise seaduse
—

seaduse

(„R. T.“

nr.

ja oman109/110

a.) §§ 1, 2, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18,
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20

ja 21 muudetakse
järgmiselt:

ja pannakse maksma

§ 1. Maaseadusega (,,R. T.“ nr 79/80
a.) ja maaseaduse laiendamise seadusega
1922. a.) loodud riiklikust
(,,R. T.“ nr. 89
maatagavarast, mis asub väljaspool linnade ja
alevite administratiivpiirkondi ning raudtee
jaamade ja alevikkude piirkondi, mis maavalitsuse ettepanekul siseministri poolt kinnitatud,
lahutatakse maakohad
põllumajapidamisteks:
1) iseseisvateks
väikemaapidamisteks ja2) kõrvaltööharuna peetavateks käsitöö, kalameeste, maatööliste ja aiapidamise maakohantakse
tadeks ning
põliseks tarvitamiseks
—

1919.

—

või omanduseks käesolevas seaduses ettenähtud
alustel.
Käesoleva seaduse alusel antakse
tarvitamiseks või

omanduseks

põliseks

eluasemekohti

(ehituskrunte).
§ 2. Põliseks tarvitamiseks või omanduseks
õigus saada:

on

1) maaseaduse § 20. korras määratud maasaajatel või nende õigusjärglastel neile tarvitada
antud maakohti, kui nad neile maakohtadele
ehitanud
ned

tarvilikud põllumajanduslikud hoo(elumaja ja laut) või omandanud samaks

otstarbeks

vastavalt

maakohal

olemasolevaid

nad

või

omandanud

anda

on

maa-

maakohal hooned üles ehi-

tatud oleks, kui maakoha majandamine

elumaja ja laudaga

tud maakoha kõrval, mis
iseseisvat

oma

ots-

varusta-

väiksuse

poolest

majapidamist.

§ 7. Käesoleva seaduse § 1. põhjal väljamaakohtade hind määratakse väljaspool linnu ja alevid asuvate kinnisvarade
hindamise seaduse („ R.T.“ nr. 27
1923. a.)
antavate

—

alusel ettevõetud maahindamisel saadud
boniteerimise andmete

põhjal. Viimaste

võetakse aluseks
mis

andmed,

maa

maa

puu-

boniteerimise

saadud maahindamisel Lõuna-

Eestis 4. juuni 1901. a. seaduse põhjal ja
Põhja-Eestis rahaministeeriumi poolt 27. mail
1906.

a

.

kinnitatud

instruktsiooni

Eestimaa

krediitkassa

põhjal.

Maahind ei või olla keskmiselt üle 40 gr.
põllu- ja heinamaa ha ja 4 gr.

kulla väärtuse
kulla väärtuse

§ 10, Lõpulikult määratud maahinnale ja
lepingutingimustele vastavalt sõlmib
põllutööministeerium
maasaajaga või tema
Õigus järglastega põlise tarvitamise või ostumüügi lepingu ning saadab lepingu kinnistateistele

miseks.

Rendi
—

õigus
saajale põliseks tarvitamiseks või omanduseks

dumisel

hindamise

deks.

Põllutööministeeriumil

võimalda

päevast,

krundil

nende päralt
hüpoteegiüksustele riigimaadest külgeliidetavaid
juurdelõikeid.

ei

kättesaamise

peakomisjonile, mis ette nähtud maaseaduse
§ 14.
Hindamise peakomisjon vaatab läbi esitavastulaused
tud
ja riigikontrolli protestid
ning otsustab küsimuse. Vastulausete läbivaatamise aeg teatatakse kutsetega asjaosalistele, kes võivad esineda seletustega komisjoni
istungil.
Komisjoni otsuse peale võib edasi kaevata
Riigikohtusse administratiiv-kohtu korras.

elumaja

olevatele

tarbekohane teise

teadaande

otstarbeks

olemasoleva hoone;
3) eramaade omanikkudel

et

§ 9. Käesoleva seaduse § 7. alusel määrab
põllutööministeerium ja teatab selle
ühes teiste lepingu tingimustega maatarvitajale ja riigikontrollile. Maahinna määramise
kui ka teiste ülesseatud lepingu tingimuste vastu
võivad maatarvitaja ja riigikontroll esitada vastulauseid ühe kuu jooksul, arvates
vastava
maahinna

kruntidele

ehitanud

maakohta ilma,

teiste

neile

(ehituskruntide) pida-

nende käes tarvitada olevaid krunte,

kui

ja

samaks

eluasemekohtade
—

Maakoha hinnale võib juurde lisada künni

50%, arvestades turu lähedusega
majanduslikkude soodustustega.

§ 13. Koha põliseks aastarendiks arvatakse
4% käesoleva seaduse §§ 7. ja 9. ettenähtud
korras kindlaksmääratud maakoha hinnast ja
peale selle veel 0,25% administratsiooni kulu-

hooneid;

2)
jatel
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karja-

ja

metsamaa

ha

kohta.

tasumine

võib

sündida

rentniku

valikul kas
aastas

korraga või osade kaupa kaks korda
lepingus ettenähtud tähtaegadeks.

§ 15. Riiklikust
maakoha

maatagavarast lahutatud
omanduseks müümise korral arva-

takse ostuhinnaks

§§ 7. ja 9. ettenähtud korras

kindlaksmääratud maakoha
Ostuhinna

tasumine

hind.

sünnib

ostja valikul
korraga, osade kaupa või aastamaksudena
üks või kaks korda aastas lepingus ettenähtud
tähtaegadeks.

kas

§ 17. Maakoha ostmisel võlgujäänud sumkantakse esimese pandiõigusena kinnistusesitatava lepingu põhjal.
raamatusse
Võlga
tasutakse aastamaksudena
hiljemalt 60 a
jooksul, kusjuures võlgnikul on õigus võlga
ma

.

tasuda

tervelt

või

osaliselt

enne

kindlaks-

tähtaega. Võla pealt arvatakse 4%
intresse, 0,25% administratsiooni kulusid ja
kustutusprotsent vastavalt kustutusajale.
Kinnistusraamatusse kantakse lepingu põhjal ka kõik riigi poolt maade põlistele tarvitajatele või omanikkudele maakohtade sisseseadmiseks väljaantud laenud.
määratud

§ 18. Võlgnik maksab 1 % kuus viivitustähtajaks tasumatajäänud rendi, kui ka

raha

Nr.
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koha

väljaostusummade pealt, kusjuures pooled kuud terveteks arvatakse. Kui võlad ühe

aasta

liku

jooksul tasumata jäävad ilma seaduspikendamiseta, nõutakse need sisse vastu-

vaidlemata

maksude

sissenõudmise

korras

maksutähtajal ühes protsentidega.
Erakordsetel juhtumistel võib Eesti Maapanga juhatus pikendada ka ilma viivitusrahata
rendi kui ka ostusummade maksutähtaega
järgmisel

kuni kolme aastani.

§ 20. Käesoleva seaduse alusel riiklikust
maatagavarast
asemekohtade

lahutatavate

maakohtade

(ehituskruntide)

ja

elu-

juurdelõi-

gete kohta kinnistatakse põlise tarvitamisevõi omandusõigus ning riigile kuuluv pandi-

ostueesõigus põllutööministri või ta voliniku poolt allakirjutatud teadaande
põhjal,
millele
juurde lisatakse vastav leping, mis
alla kirjutatud põllutööministeeriumi ja põliseks tarvitamiseks võtja või omandaja poolt.
Viimaste allkirjad tõestab põllutööministee§ 21. Maakohtade, eluasemekohtade (ehituskruntide) ja juurdelõigete pinna andmed
kantakse kinnistusregistrisse põllutööministeeriumi poolt kinnitatud ja tema poolt kinnistusjaoskonda esitatud plaanide põhjal. Kuni
plaanide esitamiseni jäetakse tühjaks vastav
koht kinnistusregistris ja kuni pinna suuruse

tralivi summadest.

§ 2. Laenu valitsemine, kindlustuste võtmine, arvestamine ja sissenõudmine pannakse
Eesti

maapanga peale.
§ 3. Liidetud laenude ja ostuvõigade kogutehakse ümarguseks
summa
jagatavaks 10
kuldkroonile; ülejäägi tasub laenusaaja võla-

kohustuse andmisel.
Laen arvatakse kuldkroonides
maakoha

kolmandate isikute

pantimisi

ega koormatusi

kasuks.

tade

(ehituskruntide) kinnistamiseks avatakse
kinnistusjaoskonnas uus maade kinnistusraamat ja register.
Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees M. Martna.

Nr. 63.

J.

§ 4. Laenu kindlustuseks pandib laenusaaja riigile temalt omandatud või põliseks
tarvitamiseks saadud maakoha ühes päraldistega ning kõigi maakohal asuvate ja püstitatavate ehitustega.
§ 5. Laen tasutakse aastamaksudena lepin36 aasta
gus määratud tähtaegadel hiljemalt
on
jooksul, kusjuures laenusaajal
õigus laenu
tasuda tervelt või osalt

põllumajanduslikkude

määratud täht-

enne

10 kuldkroonüe

summades, mis võrdsed

aega

või selle kordsetele.
Laenu
resse

ja

algsumma pealt arvatakse 2% intkustutus ning kuni y 2 % admi-

vastav

või

olla

alla

Aasta

maksumäär ei

10 kuldkrooni.

§ 6. Tähtajaks tasumata summadelt makvõlgnik viivitustrahvi 1% kuus, arvates
poolikud kuud terveteks. Ühe aasta jooksul
seadusliku pikenduseta tasumatajäänud summad nõutakse sisse järgmisel maksutähtajal
ühes protsentidega maksude vastuvaidlemata
sab

§ 7. Laenusaaja

a.

vastuvõetud

Riiklikkude

kantakse

omandus-

sissenõudmise korras.

Piiskar.

Riigikogu poolt 20. mail 1927.

ja

või

kinnistusraamatusse.

nistratsiooni kuludeks.

Käesoleva seaduse alusel riiklikust maatagavarast lahutatud maakohtade ja eluasemekoh-

Abisekretär

tarvitamise

põlise

lepingu alusel

andmete sissekandmiseni ei ole lubatud sisse
kanda võõrandamisi,
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saaja sellekohasel palvel üle viia neljaprotsendiliseks hüpoteeklaenuks maapanga põhikirjas
ettenähtud korras ja tingimustel.
Samuti
võib Eesti maapank omandada samaprotsendilisi maapanga pantkirju maaparanduslaenu
fondi arvel fondist väljaantud ja väljaantavate
laenude intressidest ja kustutus- ning viivitus-

või

rium.

11

laenude li tmise seadus.

sellekohasel

soovil

võib

Eesti maapanga juhatus ära jätta erakordsetel
juhtumistel viivitustrahvi nõudmise ja pikendada ühe aasta
kuni 3 aastani.

maksude

tasumise

tähtaega

Pikendatud maksusummadest maksab lae-

nusaaja § 5. ettenähtud protsendi.
§ 1. Riigimaade põliseks tarvitamiseks või

§ 8. Panditud

omanduseks andmise seaduse alusel maakoha
põliseks tarvitamiseks saamisel või omandami-

tulevad tule

sel

Kui

liidetakse

võlgniku suhtes üheks
laenuks riigimaade tarvitajale tema kasutuses
oleva

üksiku

maakoha sisseseadmiseks antud riiklik-

kude

laenude ja sama maakoha päraldiste
ostuvõlgade tasumata osad ning nende laenude
ostuvõlgade tähtajaliste maksude võlad.
Eesti maapank võib maaomanikule riiklikust

maaparanduslaenu fondist antud laenu laenu-

nõuete

vastu

kohaselt

maakohal

asuvad

hooned

kindlustada Eesti maapanga
laenu lõpuliku tasumiseni.

laenusaaja ei esita pangale kindlustuse
15
uuendamise dokumenti hiljemalt
päeva
enne
kindlustusetähtaja lõppu, võtab Eesti
maapank hoone kohta kindlustuse laenusaaja
arvel; viimane
tarvitatud
kuus

on

summa

kohustatud
ühes

tasuma

selleks

1% viivitustrahviga

arvates poolikud kuud terveteks,
hiljemalt laenu lähemaks maksutähtajaks, vas—

—
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korral nõutakse

tasel

vaidlemata

see

sisse maksude

vastu-

sissenõudmise korras.

maksetud

tervelt

summa

või

osalt

välja tuleõnnetule, kui viimane kohustub
üles ehitama põlenud hooned vähemalt endises
headuses ja väärtuses, vastasel korral arvatakse
kindlustuseasutuselt maksetud

maha

summast

riigile võlgnevad summad, kuna ülejääk läheb
tuleõnnetule.

§ 10. Laenu lõpuliku tasumiseni kohustub
laenusaaja:
1) Panditud maakohta (§ 3) ilma Eesti
maapanga

nõusolekuta:

a) mitte jaotama või tükeldama ja
b) mitte võõrandama maakohal asuvaid
2) hoidma alal ja korras maakoha piire ja
kupitsaid, ehitusi ja riikliku laenu abil
tehtud maaparandusetöid;
3) hoidma korras maakoha kraave ja südu;
4) lubama Eesti maapangale igal ajal järele
vaadata panditud maakoha seisukorda,
majapidamist ja inventari.
§ 11. Kui laenusaaja ei

täida

seaduses ettenähtud kohustusi,

on

käesolevas
Eesti

laenu

maa-

nõuda

pangal õigus laenusaajalt
tagasi
enne
tähtaega kas osalt või tervelt. Ei täida
laenusaaja Eesti maapanga nõudmist kuu aja
jooksul, on pangal õigus panditud kinnisvara
müügüe määrata oma põhikirjas ettenähtud

—

—

—

sugune

lindude hirmutamine.

Erandeid teha
valitsusel

õigus

on

Kuresaare

teaduslikkudeks

§ 4. Kalapüük,
keelatud

Jäält

ehitusi või metsa;
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§ 2. Tähendatud lindudekodu piirid määlahe ja Põduste
järgmiselt: ida poolt
jõe vaheline karjamaatee kuni Sõrve maanSõrve maantee
teeni, põhja ja lääne poolt
kuni mudaveo raudteeni, lõuna-lääne ja lõuna
mudaveo raudtee ja Loode maantee
poolt
kuni teekäänakuni, s. o. lahe ja Põduste jõe
vahelise karjamaateeni.
§ 3. Eelmises (2.) paragrahvis määratud
piirides on keelatud jahipidamine, linnumunade
korjamine,
linnupesade hävitamine ja igaratakse

§ 9. Tuleõnnetuse korral antakse kindlustuseasutuselt

Nr.

ja rohuniitmine on
vee
sula
ajal.

roo-

lahes“

„Väikeses

kalapüük

rooniitmine

ja

linna-

otstarveteks.

on

lubatud

Kuresaare linnavalitsuse korraldusel.

§ 5. Röövlindude ja mustade veekanade
(fulica atra) vähendamine sünnib Kuresaare
linnavalitsuse kontrolli all.

§ 6. Käesoleva seaduse

vastu

eksijaid ka-

ristatakse :

rahatrahviga
arestiga kuni

kuni

10.000

margani või
mõlemiga koos.

1 kuuni või

Karistuse määramisel talitatakse Uue Nuhtluse Seaduse üldosa

järgi.

Algkirjäle alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees
Sekretär

M.

R. Penno.

Juhkam.

korras.

§ 12. Laenult võetavad intressid ja kusning viivitustrahvi summad arvatakse
asunduskapitaliks, maha arvates Eesti maapanga põhikirja § 115. ettenähtud 10%.

Nr. 65.

Riigikogu

tutus-

§ 13. Laenu valitsemise, kindlustuste võtarvestamise ja sissenõudmisega seotud
kulude katteks arvatakse Eesti maapangale
112. alusel.
tasu panga põhikirja §

Peeter Suure merekindluse

tarvilikke määrusi

käesoleva

on

õigus anda

seaduse elluvii-

miseks.

.

Algkir jale alla kirjutanud
Riigikogu esimees
Sekretär

Nr. 64.

Einbund.

M.

Juhkam.

Riigikogu poolt 17. mail 1927.

a.

vastuvõetud
Kuresaare linna

§

1. Kuresaare

piirides

„Väikeses lahes“ lindudekodu asutamise seadus.

linna

olev „Väike laht“ ühes

lindudekoduks,

asuvas

kuid

omavalitsuse päralt
ümbrusega määratakse
jääb Kuresaare linna

omavalitsuse kitsendamata

omanduseks.

a.

ja mereametkonna jaoksvõõrandatudkinnisvarade

§ 1. Käesoleva seaduse alusel korraldatakse
neid maa-alasid, mis endise Vene keisri ukaa-

põhjal 7. juulist 1913. a. (Vene sead. ja
kogu art. 1385—1913. a.) ja 1. juulist
1914. a. (Vene sead. ja korrald. kogu art.
1905—1914. a.) olid määratud võõrandamisele

side

korrald.

end. Peeter
K.

1927.

korraldamise seadus.

mise,

§ 14. Vabariigi Valitsusel

poolt 20. mail

vastuvõetud

Suure merekindluse ehitamiseks

ja mereametkonna tarveteks, kui need maaalad endise Vene valitsuse poolt olid üle võetud ning on praegu Eesti vabariigi valdamisel.
Nende maade küsimus, mis vastavad eelmise
lõike nõuetele, kuid ei ole Eesti vabariigi valdamisel, lahendatakse sellekohase eriseadusega.
§ 2. Eelmises paragrahvis tähendatud kinnisvarade Eesti vabariigi kui omaniku nimele
kinnistamiseks peab esitatama kinnistusjaoskonnale
järgmised tõendavad dokumendid:
1) Vene võimude poolt kokkuseatud nimekiri võõrandanud kinnisvara kohta või tõestatud ärakiri

nimekirjast;
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Vene võimude poolt võõranpuhul kokkuseatud kinnisvara plaan,
või selle puudumisel ärakiri.
P.p. 1. ja 2. ettenähtud dokumentide puu-

2)

dumisel sünnib tähendatud kinnisvarade kin-

vabariigi nimele Eesti valitpoolt kokkuseatud aktide ja dokumentide põhjal.
§ 3. Kui võõrandatud kinnisvara eest tasu
jäi omal ajal kindlaks määramata, määrab selle
endise omaniku nõudmisel S. К. X k. § 582.
ettenähtud komisjon, kelle otsused kinnitab
Vabariigi Valitsus.
Hindamisnõudmine tuleb esitada sõjaministeeriumile igal juhtumisel ühe aasta jooksul,
nistamine Eesti

võtmine kestab

käesoleva seaduse maksmahakkamisest.

Vastasel

korral jääb kinnisvara tasuta Eesti
vabariigi omanduseks.
§ 4. Käesoleva seaduse § 3. esimeses lõikes

nimetatud

kinnisvarade

hinna

aluseks

loetakse Vene

sõjavõimude poolt kinnisvara valdamisele võtmise aegne hind Vene rublades ja
arvatakse ümber Eesti markadesse, kursiga
üks Vene rubla

=1,5 Eesti marka.

§ 5. Kui kinnisvara
määratud või

tasu

eest

suhtes

on tasu

kindlaks

omanikuga

kokku

lepitud, kuid tasu kas osalt või täielikult
välja maksmata, siis maksetakse see välja
käesoleva seaduse § 4. tähendatud rahakursi
järgi.
§ 6. Kinnisvara, mille võõrandamise kohta on olemas käesoleva seaduse § 2. tähendatud
tõendavad dokumendid ja mis tegelikult on
läinud tagasi endise omaniku või tema õigusjärglase valdamisele, võidakse tema palvel
tagasi anda omanduseks kas tervelt või

tasuta

kui

võõrandamist vaja ei ole riiklikuks
otstarbeks. Tagasiandmise otsustab Vabariigi

osalt,

Valitsus sõjaministri ettepanekul.

kontoris

9—20,

kella 9—11.

Märge. Maa postiasutused toimetavad
ajal ka paki ja väärtpostisaadetiste
operatsioone.
5) Peale seda on markide müük telegrahvis
tema lahtioleku ajal.
6) Postiagentuurid on avatud igal äripäeval
sellel

mitte alla 6 tunni päevas kohalistele oludele
vastavalt; riigi- ja omavalitsuseasutustes
—

töötundide

kella 9 —15; raud-

jooksul, mujal

läbisõidu ajal.
7) Postiasutused on täiesti suletud Riigikogu poolt 7. detsembril 1922 a. vastu võetud
seaduses ette nähtud päevadel, välja arvatud
jõulu-, kevade- ja suvistepühade kolmas päev.

teejaamades ka rongide

В.

ja telefoni

Telegrahvi

alal.

8) Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, VõViljandis, Valgas, Rakveres, Haapsalus,
Kuressaares, Paides jaPetseris äri- ja pühapäe-

rus,

vadel

:

a) peakontorites
b) linnade telefoni

—

nende

abonendid

24 tundi,
abikeskjaamades, kui

linnadele

abonementmaksusid

määratud

maksavad

—

24

tundi,
—

M.

Martna.

J.

Piiskar.

II.

posti-telegrahvi-telefoniasutuste lahtioleku aja kohta.

määrus

kella

b) teistes asutustes kella 9—18.
4) Liht ja tähitud kirjapostisaadetiste vastuvõtmine, väljaandmine ning markide müük
pühapäevadel ja jõulu-,.kevade- ning suvistepühade kolmandal päeval kõigis asutustes

—

Abisekretär

Teedeministri

vastu-

9—13.

telefoni kõd) linnade abipostkontorites
postioperatnepunktid ja telegrahv
sioonide toimetamise ajal.
kon9) Teistes posti-telegrahvi-telefoni
torites, telefoni ja posti-telefoni agentuurides,
riigi- ja erakollektiiv keskjaamades ning telefoni kõnepunktides:

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees

kella

3) Liht ja tähitud kirjapostisaadetiste vastuvõtmine, väljaandmine ja markide müük äripäevadel :
a) Tallinna peapostkontoris ja Tartu post-

susasutuste

arvates
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2) Telegrahviliste rahatransfertide

vastavate

damise

44

kella 8—22,
a) äripäevadel
kella 9—14 ja 17—18.
b) pühapäevadel
telefoni keskjaamad,
Märge. Kõik
agentuurid, kollektiiv keskjaamad ja kõnepunktid on kohustatud kõnesid andma
ka väljaspool selles määruses p. 9 tähen—

—

Alus:

Posti-telegrahvi seaduse täiendamise
nr.
(„Riigi
197/198
Teataja
1925 a.) ja telefoni seaduse § 30 (Vene Seaduste ja Korralduste Kogu 1916 a. seadus
nr. 874).

seadus

44

—

Posti-telegrahvi-telefoni
aja määran kindlaks:

asutuste

lahti-

oleku

A. Posti

maksu

eest.

KokkukÕlastamiseks

alal.

1) Kõik posti operatsioonid kõigis
äripäevadel kella 9—15.

tustes

datud aega mittesunduslikul asutuste lahtioleku ajal ette nähtud kõrgendatud era-

asu-

asutuse lahtioleku
10)
mineku ajaga ehk muu
tuleku
ja
posti
aega
kohalikkude olude nõuetega on posti peavalitsuse peadirektoril
õigus omavalitsuseasutuste
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ettepanekul asutuste lahtioleku aega ka teiste
tundide peale määrata.
11) See määrus hakkab maksma 1. juu1927

nist

a

.

12) Selle määrusega muudetakse
ministri määrused: 11. sept. 1920
1920 a.),
Teataja" nr. 149/150

(„Riigi
jaan.
nr.
Teataja

—

1924

ära teedea.

26.

4 '

4965-23

(„Riigi
1924 a.),
1. juul. 1924 a. nr. 311
18/19
1924 a.), 20 nov.
(„Riigi Teataja" nr. 87/88
1924 a. nr. 4500 („Riigi Teataja" nr. 143
1924 a.) ja 22. nov. 1926 a. nr. 4356
(„Riigi
1926 a.).
Teataja" nr. 88
a.

nr.

—

—

—

—

Tallinnas,

25.

mail

1927

a.

Nr.

770.

Teedeminister A. Kerem.
Posti

peavalitsuse peadirektor G. Jallajas.

Pöllutööministri

juhtnöörid riigimaade
jaoks täpsete plaanide valmistamise kohta
eramaamõõtjate kaudu.

Antud

riigi- ja autasumaade põliseks tarvija omanduseks andmise seaduste
elluviimise määruse („R.T.“ nr. 55
1926 a.)
§ 19 alusel.
tamiseks

—

§ 1. Riiklikust maatagavarast põliseks
vitamiseks või

omanduseks

tar-

andmiseks lahu-

täpseks .mõõtmiseks ja
plaanide
põllutööministri poolt luba maamõõtjatele, kes vastava
haridusega ja vastavaid seadusi ning riigi
tatavate

maakohtade

valmistamiseks antakse

2.

§

§ 6. Riidele kleebitud plaani-paberil valplaanid ühes väliraamatutega, arvutamiste kaustaga, piiri aktiga ja tarvilise arvu
teisenditega vahalõuendil, esitab maaomanik
või maamõõtja maakorralduse valitsusele kontrollimiseks.

§ 7. Eelmises paragrahvis ette nähtud maamõõtjate tööd käivad põllutööministeeriumi
maakorralduse valitsuse kontrolli

kulul.

§ 8. Esitatud ja tõestatud plaanidest jääb
algplaan maakorralduse valitsusele, kuna teisendid antakse õigeks tunnistamise pealkirjadega plaanide esitajale tagasi. On töö tehtud
maaüksuste grupi peale, siis võib maakorralduse valitsusele antud saada üks üldplaan.
§ 9. Ei tööta loa saanud maamõõtja käeson
olevate juhtnööride kohaselt,
põllutööministril õigus temalt töötamise luba ära võtta.
Loa äravõtmise üle avaldatakse „Riigi Teatajas".
§ 10. Töötasu saab eramaamõõtja maakasutajatelt, kes teda palkavad, vaba kokkuleppe alusel. Põllutööministeerium ei vastuta
kulude eest, mis võivad tekkida, kui maamõõdu tööd korralikult tehtud ei saa, või kui
maamõõtjalt töö kestel luba ära võetakse.
19. mail

valitsuse

ja

peadirektori

Köster.

Sinberg.

T.

as.

jaoskonna tööinspektori ringkonna kin itusameti ko solekul 13m. ail 192a7.

selle

ringkonna kohta

vastu võetud

otsused.

I.
Lihttööliste keskmiste

päevapalkade kind§§ 405,
558 ja 734 ning kinnitusameti seaduse § 13 II
3 põhjal.
p.
laksmääramine tööstusliku töö seaduse

Kinnitusamet
misteks

lihttööliste

otsustas

päevapalkadeks

mõõt-

eramaamõõtjal piiride
misel ette piiritüli, miile lahendamist kokkuleppe teel võimatu saavutada, lõpetab maamõõtja töö, või katkestab selle kuni piiritüli
lahendamiseni vastavate asutuste poolt.

kesk-

määrata:

täisealistele meestöölistele

200 mk.,

....

täisealistele naistöölistele

.

.

.

.170

(15 —17 a.) meestöölistele 140
alaealistele (15 —17 a.) naistöölistele 120
lapseealistele (12 —15 a.) meestöölisalaealistele

105

tele

teatama.

§

2.

Osk.

ja metsade peavalitsuse

maamõõdu

inspektori allkirju. Lubade andmisest teatatakse maakorralduse ja metsade peavalitsuse
päevakäsus ja nende kohta peetakse eriregister.
§ 4. § 2 põhjal töötamiseks loa saanud
maamõõtja on kohustatud isiklikult töötama
seaduste, määruste ja juhtnööride järgi, mis
riigi maamõõtjate jaoks maksvad. Temale on
keelatud välitöid, s. o. piiride mõõtmist ja
situatsiooni ülesvõtmist, kellegile teisele üle
anda. Tööle asumise ja ligikaudse töö kestvuse kohta peab maamõõtja hiljemalt esimesel
tööpäeval kirjalikult maakorralduse valitsusele
5. Tuleb

a.

Põllutöö minister

1 nimetatud loa

direktori

1927

Maakorralduse

soovijad pööravad
kirjaliku sooviavaldusega põllutööministeeriumi maakorralduse valitsuse poole.
§ 3. Tööload maamõõtjatele antakse välja
põllutööministri poolt maakorralduse valitsuse
ettepanekul. Loatunnistused kannavad maa-

alla, kellel

õigus kontrolli teostada töö ajal ja pärast
töö lõppu esitatud plaanide ja tehniliste andmete järele. Tööde kontrollimine sünnib riigi
on

sellekohase

korralduse

Nr. 54

mistatud

keelt tarvilises ulatuses tunnevad.

§

44

lapseealistele (12 —15
Need normid

on

a.)

naistöölistele

„

„

„

,,

85

maksvad Tallinna,

,,

Paide,

Türi, Tapa linnade ja Harju- ning Järvamaa
kohta.
See otsus hakkab maksma

13. maist 1927

a.
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Nr. 54

natuurapalgana

Töölistele

antavate

ainete

p.

ameti seaduse

§

13 I p. 1

ja

sama

§

II p. 2

põh-

palgana
rukis

otsustas

antavate

320

töölistele

natuura-

hinnaks

määrata:

ainete

pd., rukkijahu 350 mk. pd.,
nisu (kodumaa) 550 mk. pd., nisujahu (kodumaa) 650 mk. pd., oder 290 mk. pd., odrajahu
320 mk. pd., odratangud 600 mk. pd., kaer
320 mk. pd., kartulid 80 mk. pd., herned 18 mk.

mk.

nl., sealiha 40 mk. nl., searasv sulatamata 60 mk.
nl., searasv sulatatud 75 mk. nl., loomaliha
30

mk. nl.,

piim

15

1.800

meierei või

110 mk.

nl.,

rõõsk

toop, arssinapikused segapuud
jooksevsüld, päevane valmistoit

mk.

mk.

mend viis

(125—175) mk.,
2) suguhaigusi põdevailt ükssada viiskümmend kuni ükssada seitsekümmend viis (150
175) mk.,
3) muid haigusi põdevailt ükssada kuni
ükssada viiskümmend (100—150) marka;
Märkus. Hindade
tarvitatava pesu hulgast
eriti desinfitseerida.

(20) protsenti palgast.
Need normid on maksvad Tallinna, Paide,
Türi, Tapa linnade ja Harju- ning Järvamaakohta.
See otsus hakkab maksma 13. maist 1927

b) sünnitusjaoskonnas kakssada (200) mk.;
eest seitsekümmend viis (75) mk.,
rohtude, sidumismaterjali ja muude arstiabinõude

§

sama

II

1

p.

takse

1)

linna

kohta

306

Tal-

2) Tallinna linna külgehakkavate haiguste
haigemajas: Tallinna linna elanikud ükssada
viiskümmend (150) marka, Tallinna linnas
kulul ravitsemisel olevad

—

(200) marka ja väljastpoolt Tallinna
linna piire
kolmsada (300) marka.

kakssada

—

3) Järvamaa haigemajas
ükssada seitsekümmend viis

kakssada (200) marka.

Kõik

maa

elanikkudele

(175) mk., teistel
muud kulud

sidematerjal, rohud
j.n.e., arvatakse
likkude väljaminekute järele.

—

tege-

4) Paide linna haigemajas: ühekordse arsti(50) mk., magamapanemise eest seitsekümmend viis kuni
ükssada (75 kuni
100) mk., lõikamise eest
lõikuse raskuse järele haigemaja juhataja määramisel, kuid mitte vähem iga lõikuse eest
kui viiskümmend (50) mk., arstiabi andmise
eest ühes põetamisega iga haigemajas viibitud
öö-päeva pealt:
abi andmise eest viiskümmend

nimetatud

haigemajades

ope-

otsus

hakkab maksma

13. maist

a.

13. mail

1927

a.

Tallinna
2.

10.

jsk. rahukohtunik Kahu.

jsk. tööinspektori

Sundmäärus

k.

t.

supeluse kohta

A.

Rode.

Pärnu

mererannas.

määrata:

keskhaigemajas:

linna ja Harjumaa elanikud kolmsada
(300) marka ja väljastpoolt Tallinna linna ja
Harjumaad nelisada (400) marka.

asutuste

2

Kinnitusameti esimees,

13 I p. 7

linna

asuvate

(sisseostuhind

50% maksvast tariifist.

põhjal.

öö-päeva

Tallinna

ja

Käesolev

a.

Kinnitusamet otsustas haigemajades (III
klassis) arstimise, ühes haige ülespidamisega,
tasunormideks

1

P.p.

arstimise tasunormide kind-

§§•

maksmatulnud

kohal

ratsioonide, rohtude, analüüside ja sidematerjalide eest erimaksu ei võeta, välja arvatud
röntgenikiirtega ravitsemine, mille eest võe-

Tallinnas,

ja 395 ning kinnitusameti seaduse §

nende

—

5% vahetalitusega
+ kohaletoomine + 5%).

III.

ja

eest

hind ühes

1927

laksmääramine tööstusliku töö seaduse

kõikumine oleneb

ja tarvidusest seda

vannitamise

100 mk. Korteri hinnaks arvata kakskümmend

Haigemajades

seitsekümmend viis

kuni ükssada

—

jal.
Kinnitusamet

757

a) üldjaoskonnas :
1*) naishaigusi põdevailt ükssada kaksküm-

II.

hinna kindlaksmääramine tööstusliku töö sea2 ja 403
duse §§ 267
p. 2 ning kinnitus-

1'

(Vastu võetud
26. aprillil 1927

Pärnu
a.

linnavolikogu poolt
§ 108 põhjal.)

linnaseaduse

§ 1. Käesolev sundmäärus on maksev supelushooajal supeluse kohta Pärnu mererannas,
alates Pärnu jõest hommiku poole kuni Ussi
tänavani.

§ 2. Supelushooaeg kestab 15. maist kuni
septembrini.
§ 3. Suplemine sünnib kaldalt ja selle jaoks
merre ehitatud supelusmajakestest, eraldi naistele
ja meestele, ning rannapaviljonist.
§ 4. Alates muulist kuni sellekohase muuli
ja rannasaali vahele asetatud märgupostini
15.

suplemine vaba kõigile.
§ 5. Eelmises § 4 nimetatud märgupostist
hommiku poole kuni Kuuse tänavani on kaldalt suplemine ja päiksevannide võtmine lubatud ainult supelülikondades: naistel kostüümis,
meestel kostüümis või supelpükstes. Lastel
alla 6 a. on suplemine lubatud ilma supelülion

konnata.
Märkus. Merre eraldi naistele
tele

ehitatud

supelmai akestest

j a mees
suple-

-

on

mine nende majakeste kohal lubatud ilma

supelülikonnata.
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§ 6. Kuuse tänavast hommiku poole
suplemine vaba kõigile.

1 '

on

§ 7. Naiste supelmajakeste kohal, rannast
märgupostidega piiratud raioonis, on meestele
viibimine ja suplemine keelatud.
Naistele
määratud supelmajakestesse ja
supelranda on lubatud kaasa viia poeglaps i
kuni

6

a.

vanuseni.

§ 8. Linnavalitsus määrab kindlaks iga
supelhooaja peale supelmajakeste, rannapaviljoni, korvtoolide ja lamamistoolide tarvitamise
korra ja tasu.
§ 9. Hobuste ujutamine ja sõiduriistade
pesemine supelhooajal ning koerte ligitoomine
supelmajakestesse, rannapaviljoni ja supelranda
on

keelatud.
Linnavalitsusel

üksikud

spordid

jääb

ära

Nr. 54
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õigus supelraioonis

keelata.

3) lillede, põõsaste, õite, puuokste ja lehmurdmine, puudele ronimine, lindude
hirmutamine ja nende pesade lõhkumine;
tede

4) rohu peal käimine ja lamamine, välja
ning Versmanni park
ja end. ranna paviljoni ümbruses olev maa-

arvatud Veise heinamaa

ala

kuni

raudteeni;

5) igasuguste jätiste (paberitükkide, paberossiotste,
toidujäänuste j.n.e.) mahaviskamine ja mahajätmine;
jätised tulevad

Märkus. Tähendatud

panna selleks üles seatud prügikastikestesse
või, kus viimased puuduvad, kaasa võtta.
koerte

6)

lahtiselt

nende

kaasavõtmine,

ümberhulkumine ja kariloomade sisselaskmine,
välja arvatud Veise heinamaa, kus kariloomi
võib

15.

septembrist karjatada;

§ 10. Selle sundmääruse vastu eksijad langevad karistuse alla R. n. s. § 29 järele.

7) igasugustel sõiduriistadel sõitmine, välja
arvatud laste- ja haigevankrite ning jalgrataste
käekõrval ajamine;

§ 11. Selle sundmäärusega, mis jõusse
peale väljakuulutamist „Riigi Teatajas“,
kaotavad oma jõu kõik endised määrused supe-

olekus ilmumine, laskeriistadest laskmine, lärmitsemine ja üldse igasugune korrarikkumine

astub

luse kohta Pärnu
17.

Pärnus,

mererannas.

mail

1927

a.

Nr.

ja ulakus.
1715.

Linnapea Kask.
Linnasekretär

8) alkoholiliste jookide joomine, joobnud

K. Rumvolt.

§ 3. Muusika mängu ajal on keelatud kõlakoja ja kuurhausi vahel oleval platsil määrdinud ja katkistes riietes viibimine ning paljajalu käimine, välja arvatud lapsed kuni 15 aasta
vanaduses.

§ 4. Lastel alla 10
Kuresaare

linnavolikogu poolt 4. mail

1927

Sundmäärus

a.

vastu

võetud

tulemine

aastat

lubatud ainult

on

lossivallidele

vanemate

inimeste

saatel.

puhtuse ja korra alalhoidmisekohta Kuresaare linna pargis ja

§ 5. Keelatud on käimine lossivallide maaja keldrites ilma lossi valvurita, niisama ka igasugused kaevamised ilma
alustes käikudes

selle ümbruses.

§ 1. Käesoleva sundmääruse alla käivad
linnapark, lossivallid, kõnniteed ümber kindluse,

nende ümbrus

mere

ääres,

Versmanni

park, end. ranna paviljoni ümbruses olev maaala ning Veise heinamaa.
Märkus. Pargi all mõistetakse maaala, mis on piiratud vanasse kindlusesse
viiva teega, Pargi tänavaga kuni raudtee
ja Torisse mineva tee kohtamiseni ja sealt
sirgjoonega kuni Tori poolse eelkindluse
nurgani ning edasi kindluse valliga kuni
kindluse väravani.

§ 2. § 1 tähendatud kohtades on keelatud:
1) pinkide, toolide, prügikastide ja aedade
rikkumine, nende ümberviskamine ja kindlaks-

vastava

loata.

§ 6. Selle

määruse vastu

eksijad võetakse

vastutusele, kui kordasaadetud süütegu
muu erilise karistuse alla ei käi, kas R.

mõne
n.

29

võetud

sundmääruste

ratavate

administratiiv-karistuse seaduse

(,,R.

T.“.

nr.

rikkumiste

eest

mää-

põhjal

183/184).

§ 7. Käesolev määrus hakkab maksma
peale tema väljakuulutamist „Riigi
ja tema maksmahakkamisega kaotavad oma
maksvuse kõik selles asjas ennem antud sundmäärused.

määratud kohtadelt äraviimine;

2) pinkidele, toolidele, aedadele ja ehituste
kirjutamine, nende määrimine, nendele ja puutüvedele märkide ja tähtede sisselõikamine, pinkidel kõndimine, magamine ja

Linnapea Lepik.

seintele

lamamine;

s.

põhjal või langevad karistuse alla § 1
tähendatud kohtade järelevaatajate määruse
järgi Riigikogu poolt 13. nov. 1925 a. vastu
§

Sekretär

(allkiri).

„R I I

Nr. 54
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linnavolikogu poolt 29. april il 1927a. vastu võetud

Põltsamaa

11
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§ 5. Põltsamaa linna piirides liikuvad sõija veoautod ning mootorrattad peavad
varustatud olema muda laialipildumist takistavate abinõudega.
du-

Sundmäärus

autode,

ja

mootor-

jalgratastepidamise ning nendega sõitmise

§ 6. Automobiilide

kohta Põltsamaa linnas.

ja

mootorrataste

lii-

kumise kiirus ei tohi olla linna ehitusraioonis

(Antud linnaseaduse § 108

p. 12

põhjal.)

§ 1. Kõik Põltsamaa linnas elavad autode,
mootor- ja jalgratste pidajad, kellel nimetatud
sõiduriistade alaline asupaik Põltsamaa linnas,
on kohustatud neid iga aasta 1. maiks ja pärast
seda 7 päeva jooksul peale omandamist linnavalitsuses registreerima.
Märkus. Registreerimise alla ei kuulu
teedeministeeriumi loal

kestvat

ühendust

pidavad jõuvankrid ja tuletõrje komandode
•

autod.

linna

ruse

8

ja

lubatavaks
15

ära maksma sõiduriista

juures
pidajad

autode,

on

kohustatud

maksu, mis linnavoli-

poolt kindlaks määratud, kusjuures
maksu maksmise üle kviitung ning autode ja

kogu

mootorrataste

üle

pidajatele sõiduriista registreenimeline

sellekohane

tunnistus

keelatud.

on

§ 3. Ühes nimelise tunnistuse ja kviitungiga antakse eelnimetatud sõiduriistade pidajatele hinna eest sellekohane number
jalgratastele ühes ja autodele ning mootorratastele
kahes eksemplaris, millest üks sõiduriista eesja teine tagaküljel nähtavale kohale kinnitatud
peab olema. Jalgrattad kannavad numbrit
tagaküljel.
—

numbrita

keelatud.
Numbrite

sõitmine

linna

piirides

§

7.

Iga automobiil või

mootorratas peab
jala- ja käsipiduriga ning
signaliseerimise abinõuga hoiatavate signaa-

lide andmiseks.

Hobusõiduriistaga vastaautomobiilid
peavad
ja
mootorrattad
sõidukiirust vähendama ja
tarvilisel korral seisma jääma, hobusõidu-

misi

sattudes

riistadele

läbisõitu

biilide

mootorrataste

ja

misel tahvlil numbri alla sõna „Põltsamaa”;

c) autodel: eesküljel 25x11 sm ja tagaküljel 25 x18 sm suurune plekist tahvel,
mille keskel 8x2
numbri

sm

all

suurune

sõna

number

ja tagu-

„Põltsamaa”.

Märkus. Linnavalitsusele
numbrilaudade

värvi

iga

jääb õigus

aasta

kindlaks

määrata.

§ 4. Videvikus ja pimedas sõidul peavad
autod varustatud vähemalt

jalgrattad

laternaga,
peab

veel

kuna
olema

valgustamiseks.

korral

netuste

võimaldades. Automoläbi

tekkinud õn-

juht peatama ja abi

peab

andma.
Märkus

sõites

2.

niisama

autojuht

Ümber

tänava

nurkade

ka

sõitjatele vastu tulles
aegsasti signaaliga märku

§ 8. Keelatud on sõitmine linna piirides
parkides, kõnniteedel, surnuaedadel
ja rahvakogumise paikades.
§ 9. Eelnimetatud §§ 4, 5, 6, 7 ja 8 ning
§ 3 teine lõige on maksvad ka väljaspool linna
piirkonda elutsevatele jalg- ja mootorrataste
ning autode pidajatele Põltsamaa linna piirides sõidu puhul.
olevates

§ 10. Autojuhtidel peab vastav diplom
poolt välja antud tunnistus

olema.

vorm:

b) mootorratastel: 15x10 sm suurune
plekist tahvlike, mille keskel number ja tagu-

ja

ja

või linnavalitsuse

ч

a) jalgratastel: 11x7 sm suurune plekist
tahvlike, mille keskel number;

tor-

vastavalt

olema varustatud

andma.

olema

on

rist- ja käänuhoovist välja sõites

mitte üle 5 km tunnis.

peab

mise

km tunnis

Tänavate

kohtadel mitte üle 8 km

melise tunnistuse edasiandmine

Ilma

30

Veoautode liikumiskii-

ülemmääraks

km tunnis.

välja antakse, missugust sõitja sõitudel alati
kaasas peab kandma ja mida ta nõudmise korral politseivõimudele peab ette näitama. Ni-

on

ja mitte üle

piirides.

Märkus 1.

§2. Registreerimise
mootorja jalgrataste

rimise

15 km tunnis

üle

mujal

ühe

etteseatud

autodel
latern

ja

kahe,

moo-

valgustava

mootorratastel

tagaküljel

numbri

Autojuhtide sõiduoskust ja automobiili
ning mootorratta ehituse ja mehanismi tundmist katsub sellekohane komisjon, mille liikmeteks on: linnavalitsuse ja politsei esitajad
ja üks diplomeeritud autojuht. Autojuhtidel,
kes nimetatud komisjoni poolt ei ole läbi katsutud, või kellel puudub vastav diplom, ei ole
õigust Põltsamaa linna piirkonnas automobiili
mootorratast
ega
juhtida. Automobiilide ja
mootorrataste juhtimisele lastakse ainult isikud, kes üle 18 a. vanad ja kellel normaalne
nägemine ja kuulmine. Katsekomisjoni ettepaneku põhjal antakse katsutule nimeline
linnavalitsuse poolt Põltsamaa linna piirkonnas sõiduriista juhtimiseks õigustav tunnistus.
Isikule,
rikkumise

kes

ja

kolm

korda

ettevaatamata

tatud, võib linnavalitsus

sõidumääruste

sõidu

sõiduloa

eest

karis-

andmisest

keelduda, ka võib linnavalitsus juhilt loa ära
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võtta, kui viimane kolm korda
rikkumise

või

sundmääruse

on

sõidu

ettevaatamata

TEATAJA"

pärast

karistatud.

§

11. §
ning

biili

number

nimetatud

10

maksev

on

tunnistus

automo-

ka

tarvitamiseks kui

mootorratta

1. maist kuni

ainult

1.

maini.
Tunnistuse või numbri kao-

Märkus.
tamise korral
kohustatud
susele

mootorsõiduriista

on

sellest

pidaja
ja politseivalit-

linna-

teatama.

§ 12. Kui automobiil või
heb
on

tarvitamiseks
endine

ja

uus

linnavalitsusele
teatama,

teise

lä-

mootorratas

isiku

kätte

üle,

siis

Välisministeeriumi teadaanne.
Välisministeerium teatab, et ratifikatsioonikirjad Eesti ja Belgia-Luksemburgi Majandusliidu vahelise kauba- ja laevanduslepingü kohta,
missugune leping on alla kirjutatud Brüsselis
28. septembril 1926 a. ja Riigikogu poolt kinnitatud 4. märtsil 1927 a. (seadus nr. 19,
32 —1927 a.)
vahetati
nr.
„Riigi Teataja
44

Brüsselis 21. mail

nimelise

sõiduriista

tunnistuse'

1927

Nimetatud

a.

artikkel 24-da
leping
põhjal jõusse viieteistkümnendal päeval pärast
ratifikatsioonikirjade vahetamist, s. t. 5 juunil

1927

omanik kohustatud sellest

enne

Nr. 54

astub

a.

Tallinnas, 24. mail

tarvitamist

vahetamiseks.

1927

a

.

Välisminister Fr.

§ 13. Sõitja on kohustatud sundmääruse
puhul politseiametniku esimese
märguandmise peale sõiduriista kinni pidama.

Akel.

mittetäitmise

§ 14. Käesolev sundmäärus, välja arvatud
§§ 4, 5, 7 ilma märkusteta, 8 ja 10, ei käi tuletõrje komandode mootorsõiduriistade kohta.
§ 15. Selle sundmääruse
takse vastutusele Rhk.

t.

vastu

§

s.

29

eksijad
põhjal.

võe-

§ 16. See sundmäärus hakkab maksma
avaldamisega „Riigi Teatajas
ja samast ajast
kaotab maksvuse alevivolikogu poolt 16. aprillil 1923 a. vastu võetud ja ,,R. T.
nr. 87
1923 a. avaldatud sundmäärus jalg- ja mootorrataste ning autode pidamise ja nendega sõit-

Kohtuministeeriumi teadaanne.
Notari

kohuste

Tartumaal

täitmine

Jõgeva alevis
poolt pandud

kohtuministri

on

ajutiselt, notari k. t. rahukohtunik H. Oert’i
puhkeajaks, 20. juunist 20. juulini 1927 a .
tema
asetäitja lisarahukohtunik F. Praggi
peale.

44

23. mail

1927

a.

44

—

mise kohta Põltsamaa alevis.

Kaitseliidu

keskjuhatuse teadaanne.

Kaitseliidu
21.

mail

s.

a.

keskjuhatus
otsustas

koosolekul

oma

anda

juriidilise isiku

õigused Tartumaa maleva Elva malevkonnale
täies ulatuses, nagu kaitseliidu põhikirja § 2

Linnapea M. Terras.
Sekretär R. Vassil.

ette

nähtud.
Staabi ülema k.

t.

major Maide.

Sekretär

III.

Raudsepp.

Nimetused.
Teadaanne.

Vabariigi Valitsuses:
Sõjaminister

kindralstaabi

kindral-major

Alus:

Loomataudide

N. Reek määratakse siseministri kohuste täit-

duse

27

jaks, siseminister J. ffimerson’i sõidu puhul

määruste

rahvusvahelisele
tes

2. maist

majanduskonverentsile,

1927

määratakse rahaministri kohuste

1927

arva-

Sepp’a äraolekul,

К

.

Коr

n е

1

täitjaks raha-

arvates

6. maist

a.

lem

jaks,

—

advokaadi

kohtuministeeriumi

arvates

vastu
nr.

60

võitlemise
—

1923

§§ 77, 78 ja 79 f„R. T.“
1924 a.).

nr.

sea-

a.)

ja

62/63

—

27. maist

Teatan, et Velise vallas, Haimre, Vigala
ja Märjamaa valla osad, kuni 15 kilomeetri
Velise vallast
Kohtru,
kauguseni, arvates
Ojaäärdse ja Nurme küladest, on marutaudikahtlaseks piirkonnaks tunnistatud.
Kõik

Kohtuministeeriumis:
Vannutatud

(„R. T.“

a.

Kaubandus-tööstusminister
minister L.

§

abi

Hugo

kantselei

1927

Viha-

juhata-

ja kassid selles piirkonnas
1. augustini 1927 a. kinni pidada.

koerad

tulevad kuni

Prefekti k.

t.

(allkiri).

a.

Sekretär Rud. Vessart.

Vastutav

toimetaja J. Reinhold.

Riigi trükikoja trükk ja kirjastus.

