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Art.

589.
590.

4.

seaduse

Kriminaalkohtupidamise
Tallinna

tehnikumi

detsembril

1928

Nr.

a.

§ 986 muutmise

98.

seadus.

seadus.

591.

Rahvaväelaste

592.

Eesti-Rootsi vahelise laevamõõdutunnistuste vastastikku tunnustamise deklaratsiooni,

ja nende perekondade pensioniseaduse muutmise seadus.

Eesti
mõõtkirjade Rootsi laevamõõtmise määruste kohaselt väljaandmise
Deklaratsioon, kokkulepe,
kokkuleppe ja lõpp-protokolli kinnitamise seadus.

lõpp-protokoll.
593.

Alkoholsete

jookide

müügikeelu

hääletamiste
594.

Määrus

otsustamiseks

korraldatavate

kohalikkude

rahva-

määrus.

aktsiaseltsi

~Laferme“ mõnesuguste

dokumentide

sularahas

tempelmaksmise

korra kohta.
Määrus Kreenholmi
arvete

596.

Määrus

Puuvillasaaduste

sularahas

Eesti

Manufaktuuri
korra

tempelmaksmise

Tarvitajateühisuste Keskühisuse

välismaalt saadetavate arvete sularahas
597.

Määrus

598.

Määrus

'

metsatööstuse

riigi

korra

Määrus

600.

Otsus

601.

Otsus

Riigikogu
1928.

589.

kursi kohta tolli-

kuldfrangi

haigekassa

liikmete

eriveotariif

20.

nr.

62

muutmise

sadamamaksude

sularahas

temale
f

tempelmaksmise

novembril

isikute

nõudmisel,

§

10 kustutamise kohta.

kohta.

Riigikogu

poolt 20. novembril

kellel

590.

Tallinna tehnikumi
I.

Algkirjale alla kirjutanud

Piiskar.

ja

teeriumile otsekohe alluv
mille ülesandeks

1928.

a

on

seadus.

laad.
on

haridusminis-

riiklik

valmistada

õppeasutus,
ette

tehnilise

haridusega jõude, kes on abilisteks inseneridele või juhatavad ja toimetavad töid, milliste
ulatuse ning laadi määravad vastavad kutseõiguste seadused.
§ 2. Tehnikumis õpetatavad erialad määratakse

käesolevas

seaduses.

Tehnikumi juures võivad olla erikoolid
mistamiseks.

Riigikogu esimees K.Einbund.

Siht

§ 1. Tallinna tehnikum

kursused alamate

J.

mis

vastuvõetud

tasu.

Abisekretär

eest,

võtmisel.

üldmääruste

vastuvõetud

seaduse § 986
Kriminaalkohtupidamise
ja pannakse maksma järgmiselt:
§ 986. Ekspertidele, tunnistajatele ja teistele asjatoimetusel
isikutele
väljakutsutud
makstakse tasu selle kohtu määruse järgi, kus
asi arutamisel. Eeluurimisele kutsutud ekspertidele, tunnistajatele ja teistele isikutele makstakse tasu kohtu-uurija määruse järgi. Tasu

õigus saada

ja

ravitsemise korralduse

muudetakse

ainult

dokumentide

tagasimaksmise kohta tooresainete ja materjalide
eksporteeritavate tuletikkude valmistamiseks.

Kriminaalkohtupidamise seaduse
§ 986. muutmise seadus.

makstakse

poolt välja antavate arvete ja
tempelmaksmise korra kohta.

kohta.

poolt
a.

välismaalt saadavate

sisseveotolli

tarvitatud
599.

mõnesuguste

osaühisuse

kohta.

.

595.

tehniliste jõudude

ja

etteval-

Need koolid ja kursused tööta-

vad

Vabariigi Valitsuse poolt, haridusministri
ettepanekul, antavate erimääruste alusel.
eelarve
§3. Tehnikumi peab ülal riik
korras

määratavatest

krediitidest.
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Peale selle

kodade

tehnikumil erisummad, mis

on

moodustatakse

Õpilaste õppemaksudest,

töö-

ning laboratooriumide sissetulekutest

ja teistest kooli tegevuse kaudu saadud

sum-

madest.
VaVabariigi
poolt
järgi õppeotstarveteks, eeskätt õppevahendite soetamiseks
ja õpilaste toetamiseks.

Erisummasid

litsuse

tarvitatakse

kinnitatud eelarve

11.

1) kutsealal tarvilikke üldhariduslikke ai-

2) üksikutele tehnilistele aladele tarvilikke

eriaineid^
§ 5. Õpetus tehnikumis on teoreetiline ja
praktiline.
Praktilist õpetust antakse tehnikumi juures
töökodades ja laboratooriumides.
asuvates
§ 6. Tehnikumis õpetatavate üld- ja eriseab kokku haridusministee-

rium

kokkuleppel teiste asjaomaste ministeeriumidega. Nimekirja kinnitab Vabariigi Valitsus, kuna tunnikava pannakse maksma haridusministeeriumi määrusega.
Õppenõukogu võib võtta
nistri

töid

ette

semestritel

üksikutel

vähemaid
haridusmi-

§ 7. Tehnikumi Õppekavad töötab välja
õppenõukogu ja kinnitab haridusminister.
§ 8. Õppeaeg tehnikumis kestab 5 või,
kus õppekava ulatus seda nõuab, 6 aastat.
Esimesed kaks
õppeaastat moodustavad
klassi süsteemi järgi korraldatud üldastme.
Viimased kolm või neli

aastat

moodusta-

järgi korraldatud eriast-

missugune haruneb osakondadesse teherialade järgi.
§ 9. Õpilased pääsevad üldastmel ühest
klassist teise õppenõukogu
otsusega nende
me,

õppetöö edukuse ja õiendatud nõutavate tööde

põhjal.
Ülemineku nõuded ja korra üldastmelt erimäärab

haridusminister

tehnikumi

õppenõukogu ettepanekul.
§ 10. Tehnikumi üldastmel ei või õpilased
viibida üle kahe
üldiselt üle 4

aasta

ühes klassis, eriastmel

(resp. 5)

aega erakorralistel

aasta,

missugust täht-

juhtumistel võib pikendada

haridusministeerium

õppenõukogu

ained

2)

mõõdu-kultuurtehnika.
tud

Vabariigi Valitsuse otsusega võib nimetaosakondi ühendada, ümber korraldada

ja sulgeda.

on

on enam

kui vabu

õppenõukogul õigus korraldada

määrab

Võistluseksami laadi ja

õppenõukogu ettepanekul ha-

ridusministeerium.

§ 15. Tehnikumi eriastmele võetakse
keskkooli

vastavä

klassi või tööstuskooli

vastu
vas-

lõpetajaid haridusministri sellekohase korralduse põhjal.
§ 16. Tehnikumi astuda soovijad, nende

tava

osakonna

vanemad või

eestkostjad esitavad direktorile

sellekohase sooviavalduse, millele nad juurde
lisavad tõendused: 1) eelhariduse kohta, 2) rahvuse,

vanuse

ja kodakondsuse kohta.

§ 17. Tehnikumi astujad vaatab läbi kooVastu ei võeta neid, kelle tervislik sei-

liarst.
sukord

on

kardetav

kaasõpilastele või kelle
õppimist ja töötamist

kehaehitus ei võimalda
laboratooriumides

ja

töökodades.

§ 18. Tehnikumi kursuse lõpetajad, kes
Õiendanud kõik õppekavas ettenähtud ained ja
nõutavad praktilised tööd, saavad tehnikumi
lõputunnistuse, kui õppenõukogu tunnustanud
nende teadmised ja võimised selle vääriliseks.

§ 19. Tehnikumi lõputunnistuse

omanik-

kudele antakse sellekohases eriseaduses

ette-

nähtud korras tehniku või maamõõtja kutse-

tunnistus, kui nad üksikute alade jaoks
vates

seadustes määratud

aastate

tiliselt rahuldavalt töötanud
tanud

sellekohased

oma

vasta-

jooksul prakalal

ning esi-

tõendused.

§ 20. Tehnikumi õpilased võivad asutada
enesearendamise ja õppetöösse süvenemise otstarbel omavahelisi ringe ja seltse, mille põhi-

kirjad

ettepane-

§ 11. Tehnikumi eriaste jaguneb järgmisosakondadesse:
masinaehituse,
1)
elektrotehnika, 3) ehitusetehnika, 4) maa-

Õpilased.

neile võistluseksame.

kinnitab

IV.

kul.

tesse

mujal.

Kui kooli astuda soovijaid

kohti, siis

nikumis

astmele

või

§ 14. Tehnikumi esimesse klassi võetakse
vastu
isikuid, kes lõpetanud 6-klassilise
algkooli ja vähemalt 13 a. vanad.

loaga.

vad ainete süsteemi

töökodades

111.

neid,

muudatusi

§ 12. Õppeaasta kestab yähemalt 35 nädajaguneb kaheks semestriks. Osakondades, kus nõutav pikem suvepraktika, võib haridusministri otsusega vähendada õppeaja kestust kuni 32 nädalani.
Iga semestri alguse ja
lõpu määrab haridusministeerium.
§ 13. Õppeaastate vaheaegadel võib õppenõukogu otsusel nõuda õpilastelt praktilisi
lat ja

Õppeosa.

§ 4. Tehnikumis õpetatakse:

ainete nimekirja
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õppenõukogu.

Ametisolevad isikud.

§ 21. Tallinna tehnikumis on ametis järg1) direktor, 2) inspektor (id),
mehaanikud,
3) Õpetajad,
4) meistrid ja
5) arst, 6) asjaajaja ja 7) teenijad.
Ametisolevate isikute aiv määratakse riigi-

mised isikud:

ametnikkude koosseisu seaduses ja sellekohastes

haridusministeeriumi

määrustes.
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§ 22. Tallinna tehnikumis ametis olevad
palka: 1) direktor, inspektor (id)
õpetajate palgaseaduse järgi,
ja õpetajad
teised
koosseisu seaduse järgi.
§ 23. Tehnikumi direktori kohuseks on
isikud saavad

kooli õppe- ja kasvatusetöö, samuti selle majanduse üldjuhtimine kokkukõlas seadustega ja

direktori

on

1) kooli
käimine

ülesandeks:

esindamine

ameti-

ja

väljaspool

läbi-

ja

võivad olla

õpetaja kohuste täitjad, keda ha-

ridusministeerium

kinnitab

üheks

§ 30. Tehnikumi meister-instruktoriks võib
olla isik, kes omandanud kooli töökoja erialal
meistri kutsele vastava oskusliku hariduse ja

peale selle vilumuse Õpilaste instrueerimises.
võib

olla

kutsega isik.
§ 31. Tehnikumi õpetajaid,
laborante kinnitab

eraasutustega;

ametisse

aastaks.

Mehaanik-laborandiks

määrustega ning õppenõukogu otsustega.
Eriti
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tehniku

meistreid

ja

ametisse haridusministee-

2) kooliellu puutuvate küsimuste selgitamine ja esitamine otsustamiseks õppenõuko-

rium direktori

gule;
3) tarvilikkude juhatuste andmine õpeta-

olema klassi või osakonna

ettepanekul.

4) ettepanekute tegemine õppenõukogule
iga-aastasel tundide jaotamisel õpetajate va-

Õpetaja on kohustatud
juhatajaks vastavalt
oma
erialale õppenõukogu sellekohase otsuse
põhjal. Igal klassil ja osakonnal on oma juhataja. Üks õpetajatest valitakse õppenõukogu
poolt raamatukoguhoidjaks ja talle makse-

hel;

takse

5) järelevalve jä hoolitsemine, et koolitöö
edeneks takistamata ja kõik õpetajad ja õpioma
lased
täidaksid korralikult
kohuseid;

üldisest kooli kasvatustööst

jaile nende õppe-

6) õpetajate

ja kasvatustöös;

õppetööst

vabastamine

kuni

ühe nädalani;

7) kooli aruannete ja eelarvete kokkuseadning esitamine haridusministeeriumile;
8) kooliteenijate ametisse määramine ja
vabastamine;

9) õpetajate ametissekutsumine ning kinnitamiseks

esitamine

24.

haridusministeeriumile.

kooli sisemise elu korInspektor
raldamises ja kasvatuslikus tegevuses direktorile

§

on

abiks ja täidab viimase äraolekul
Eriti

ta

kohuseid.

ülesandeks:

inspektori
1) tunnikavade koostamine;
2) üldine järelevalve kooli ruumide,
on

randuste ja

§

nende

seisukorra

2 või

eest

tasu
on

kooli

erisummadest.

kohustatud võtma

vatustööga ühenduses

olevatest

erikohustus-

-

§ 34. Õpetajad on kohustatud võtma osa
õppenõukogu koosolekutest. Koolist kui ka
õppenõukogu koosolekutest puudumise puhul
on
õpetaja kohustatud aegsasti teatama sellest
direktorile ühes puudumise põhjuste tähendamisega.
§ 35. Õppetööst vabastatakse pikemaks
ajaks haiguse või mõnel teisel põhjusel riigiametnikkude jaoks määratud üldkorra järgi.
§ 36. Kooliarsti määrab ametisse direktor.
on
õpilaste tervise eest
hoolitsemine, valve kooliruumide ja töökodade

va-

tervishoidliku seisukorra üle
enam

Õppenõukogule

ja nõuandmine

kooli tervishoidu puutuvates

erikooli või alalist kursust, võib seada ametisse

küsimustes.

haridusministri otsusega teise inspektori, kelle
funktsioonid määrab õppenõukogu.

kantseleitööd direktori ülesandel,

§ 26. Tehnikumi direktoriks võib olla isik,
kes lõpetanud tehnilise ülikooli või ülikooli
matemaatika-loodusteaduskonna ja kes töötanud vähemalt 10

aastat

oma

erialal või kooli-

põllul. Inspektorilt nõutakse sama hariduslikku
tsensust
ja vähemalt 5-aastast praktikat.
§ 27. Direktori ja inspektorid määrab

§ 37. Tehnikumi asjaajaja

toimetab kõik

peab

arve-

raamatuid ning õiendab kirjavahetust. Temale
abiks võib direktor palgata tarvidust mööda
erisummade kulul

§
keda

abijõude.

38. Tehnikumis
ametisse võtab

on

tarvilik

arv

teenijaid,

ja kellele töid

määrab

direktor.

ame-

Õppenõukogu.
Õppenõukogu liikmeiks
V.

tisse haridusminister.

§ 28. Tehnikumi õpetajate ülesandeks
erialade vastavate õppeainete õpetamine
ning nende juurde kuuluvate töökodade ja
laboratooriumide juhatamine.
on

oma

§ 29. Tehnikumi õpetajaks kinnitatakse isisaanud kõrgema hariduse vastaval
peale selle omandanud keskkooliõpetaja kutse, või vähemalt töötanud 3 aastat

kuid, kes
erialal ja

omal erialal.

osa

ning juhataja või
Õppenõukogu poolt nende peale pandud kas-

Kooliarsti ülesandeks

järele.

§ 25. Kui tehnikumis töötab

selle

§ 33. Õpetajad

test.

mine

ametist

32. Iga määraline

Nõutava kvalifikatsioonita isikud

39.

§
1) direktor,
2) inspektor (id),
3) kõik õppejõud,
4) kooliarst,
5) õpilaste vanemate esindaja.

on:

§ 40. Õppenõukogu ülesandeks on kõigi
õppeküsimuste arutamine ja la-

kasvatuse- ja
hendamine.
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Eriti

kuulub ta tegevusepiirkonda:
1) kasvatuse- ja õppeviiside määramine
koolitöö viljakuse tõstmise otstarbel;
2) õppekava väljatöötamine ja selle läbivõtmise korra määramine;
3) õppevahendite, laboratooriumide ja töökodade sisseseadete soetamise otsustamine;
4) arvamise avaldamine direktori ja inspektorite määramisel ja õpetajate ametisse-

kutsumisel;

5) kooli (iga-aastaste) eelarvete ja aruannete
heakskiitmine

nende esitamist haridus-

enne

ministeeriumile;
6) õpilaste vastuvõtmine, ühest klassist
teise üleviimine ja kooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

7) õpilaste eemaldamine koolist, teatades
haridusministeeriumile;
8) tundide ja klasside jaotamine õpetajate
vahel igaks aastaks, direktori
ettepanekul;
9) õppetöö ja sisemise korra kohta käivate
määruste maksmapanemine;
10) õpilaste õpperahast vabastamine ja
stipendiumide määramine.
§ 41. Õppenõukogu koosolekuid peetakse
tarviduse järgi.
kutsub
§ 42. Õppenõukogu koosolekuid
kokku direktor oma äranägemise järgi või vähemalt ühe
kolmandiku õppenõukogu liiksellest

mete

nõudmisel.

või

ta

tusvõimeline, kui
ta

koosolekuid

juhatab

koosolek

sellest võtab

asemik ja vähemalt

osa

on

otsus-

kooli

di-

pool õppenõu-

kogu liikmetest;.
§ 45. Õppenõukogu otsused tehtakse lihthäälteenamusega; häälte poolenemisel annab
juhataja hääl enamuse.
Kui direktor ei ühine õppenõukogu otsusega, läheb küsimus lõplikuks otsustamiseks
haridusministeeriumile.

§ 46. Õppenõukogu valib oma
hulgast üheks aastaks sekretäri.
VI.

Õpilaste

vanemate

liikmete

esindus.

§ 47. Kooli ja kodu vahel lähema ühenõpilaste vanekoosoleku

kokku vähemalt kord

nemate

võib

komitee nõudmisel.

§ 48. Vanemate koosoleku ülesandeks on
tutvunedakooli seisukorraga ja tegevusega ning
oma sooviavalduste esitamine Õppenõukogule.
§

49. Vanemate koosoleku sellekohasel

susel asutatakse kooli
tee, kuhu

ta

teha

on

Saadud

tal õigus teatada direktorile õiguse-

märkusi

või

korraldusi.

§ 52. Vanemate komitee koosolekud kutsub kokku tarviduse järgi esimees. Koosolek
on

otsustusvõimeline, kui

koos vähemalt

on

pooled liikmed, nende hulgas esimees ja direktor või nende asemikud.

Otsused tehakse

lihthäälteenamusega.

§ 53. Õpilaste
kus

otsustatakse

vanemate

otsustusvõimelised, kui
nende

üldkoosolekud,

'

komitee moodustamine,
on

koos vähemalt

asemikkudest,

kellel

vanematest

selleks

on

Vs
või

kirjalik

juurde

kuuluvad direktor,

vanemate

iga

klassi

§ 54. Vanemate koosoleku algul valitakse
Kõik
juhataja ja kirjatöimetaja.

koosoleku

otsused tehakse lihthäälteenamusega.

Koos-

protokolli kinnitavad juhataja, kirjatoimetaja ja vanemate koosoleku poolt vali-

oleku

tud 2 isikut.
VII.

Tehnikumi õigused.

§ 55. Tallinna tehnikumil on pitsat pealkirjaga: „Tallinna tehnikum“.
§ 56. Tehnikumi poolt korraldatud õppeõppejõud ja õpilased saavad riigi raudteedel ja laevadel tariifinõukogu

määramisel hinnata või tariifides ettenähtud
Samuti saavad õpihinnaalandusega sõitu.
lased

hinnaalanduse

raudteel

koolivaheaegadel kojusõiduks

ja

laevadel

ja tagasi.

aastas.

õpilaste vanemaid kokku
tarviduse
kutsuda
järgi õppenõukogu või vaErakorraliselt

muljetest

reisidest osavõtvad

duse loomiseks kutsub direktor
mate

teatades sellest varemalt direktorile.

volitus.

asemik.

§ 44. Õppenõukogu
rektor või

poolt 2 esindajat ja 2 esindajat õppenõukogu poolt.
Õpilaste vanemate esindajaid valib korraline
peakoosolek iga aasta algul üheks aastaks.
Komitee valib oma liikmete hulgast esimehe, abiesimehe, sekretäri ja laekahoidja.
§ 50. Vanemate komitee aitab hoida alal
ning süvendada ühendust kooli ja kodu vahel,
aitab võimaldada nõrgematele õpilastele paremat
edasijõudmist, muretseb kehvematele
õpilastele ainelist toetust, aitab korraldada õpilaste toitluse ja tervishoiu olusid ja organiseerida
meelelahutusi ja
kohaseid
õpilastele
õppekäike.
§ 51. Õpilaste vanemate komitee valib
õppenõukogusse 1 esindaja. Viimasel on õigus
tutvuneda õppetööga tundides ja töökodades,

konna

kõigist kohalikkudest Õpilaste

§ 43. Õppenõukogu
direktor
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ot-

komi-

ja

osa-

VIII.

Tehnikumi

elluviimine.

§ 57. Käesolevas seaduses ettenähtud tehnikumi elluviimise teostab Vabariigi Valitsus
haridusministri

põhjal ja

ettepanekul

antud

määruse

korras.

Selles määruses ettenähtud
korras kaotavad

tähtaegadel ja

maksvuse:

1) Tallinna tehnikumi põhikiri (R.T.
81/82
1920);

nr.

Nr

98

2) Tallinna

tehnikumi

haanika eriosakonna

Mereinsener-me-

põhikiri (R.T.

nr.

Need ohvitserid, sõjaväeametnikud ja nende
perekonnad, kes kuni Kaitseväelaste ja nende
perekondade pensioniseaduse maksmahakkamiseni ei saanud pensioni Rahvaväelaste ja
nende perekondade pensioniseaduse järgi, ei
või viimase
seaduse järgi enam
avaldada
pensioni nõudmist.
1)
§ 30. Pensionimaksmine lõpetatakse:
kui pensionäri sissetulek võimaldab ta ülalpidamist, missuguse sissefuleku alammääraks
on
§ 2. ettenähtud vastava pensioni täismäär;
2) kui pensionär kohtu poolt mõistetakse karistusele, mis võtab pensioniõiguse; 3) kui pensionär viibib välismaal üle lubatud tähtaja;
4) kui pensionär lahkub Eesti kodakondsusest;
5) kui pensionär ei ilmu ajutise pensioni
määramisel nimetatud
tähtajaks komisjoni
poolt mittemõjuvateks tunnustatud põhjustel
uuele läbivaatamisele;
6) pensionäri

89/90

1920); ■
nr.

va

3) Laevamehaanikute kooli põhikiri (R.T.
83/84
1920).
§ 58. End. Tallinna tehnikumi juures asu—

riikliku katsekoja tegevus korraldatakse sel-

lekohase

eriseadusega.

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu esimees K. Einbund.
Abisekretär J. Piiskar.

Riigikogu
1928.

591.
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poolt
a.

22. novembril

vastuvõetud

Rahvaväelaste

ja nende perekondade pensioniseaduse muutmise seadus.

korral.

surma

I.
.

Il-

Rahvaväelaste

ja nende perekondade pensioniseaduse (R.T. nr. 26/27 —1920) §§ 2
maksma järgja 30 muudetakse ja

Sama seaduse

'

111.

mises redaktsioonis:

Käesolevas

§ 2. Pensioni täismäärad on järgmised:
1) ajateenijad reamehed, kapralid ja neile
palgatabeli järgi vastavad ametikohad —5O
krooni kuus;
2) ajateenijad nooremad allohvitserid ja neile palgatabeli
järgi vastavad
ametikohad —53 krooni kuus;
3) ajateenijad
vanemad allohvitserid ja neile palgatabeli
56 krooni kuus;
järgi vastavad ametikohad
4) ajateenijad veltveeblid ja neile palgatabeli
järgi vastavad ametikohad ja kadetid —6O
krooni kuus;
5) ohvitseride, sõjaväeametnikkude
ja üleajateenijate sõdurite pensionitäismääradeks loetakse neile pensioniõigust
andva ametikoha palk rahas ja natuuras.
Natuuras antava palga rahaline väärtus
määratakse Kaitseväelaste ja nende perekondade pensioniseaduse (R.T. nr. 149
1924)
§ 5. ettenähtud korras.

Riigikogu
592.

Eesti-Rootsi

deklaratsiooni,

vahelise

Eesti

§ 1. Eesti-Rootsi

poolt

22.

täismäärad

seaduses

hakkavad

ettenähtud

maksma

1.

pensioni
aprillist

1929.
Kuni 1.
1928

aprillini 1929 makstakse pensionid
määratud pensioni täismäärade

aastaks

järgi.
Kuni 1.
aastaks

aprillini 1929 on ka maksvad 1928
ülalpidamist võimaldavad

määratud

sissetuleku alammäärad.
IV.
1.

aprillist 1929 kaotab maksvuse Rahvaväelaste ja nende perekondade pensioniseaduse täiendamisseadus (R.T. nr. 47
1921).
Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu

abiesimees

M.

Abisekretär

novembril

1928.

a.

laevamõõdutunnistuste

mõõtkirjade Rootsi laevamõõtmise

Martna.

J. Piis к

a r.

vastuvõetud
vastastikku
määruste

tunnustamise
kohaselt

välja ndmisekok ulep e jalõp -protokoklin itamise seadus.

ja Rootsi laevamõõdutunnistuste vasmõõtkirjade, nimetatud lisa-mõõtkirjadeks,
väljaandmise kohta Rootsi laevamõõtmise määruste kohaselt ja deklaratsiooni lõpp-protokoll,
kõik alla kirjutatud Stokholmis 23. juunil 1928, tunnustatakse kinnitatuks
eestikeelse
§2. Deklaratsiooni, kokkuleppe ja lõpp-protokolli prantsusekeelne]! tekst
tõlkega avaldatakse ühes käesoleva seadusega.
Algkirjale alla kirjutanud

tastikku

vaheline

tunnustamise kohta,

deklaratsioon

§ 3 kaotab maksvuse.

kokkulepe

Eesti

Eesti

Riigikogu abiesimees M. Martna.
Abisekretär

J. Piiskar.
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Déclaration entre

l’Estonie

des certificats de

la Suède

et

la reconnaissance

concernant

réciproque

jauge estoniens

et sué-

dois.

soussignés, dûment autorisés par leurs
respectifs, sont convenus de

Les

Allakirjutanud, kes selleks oma Valitsuste
poolt tarviliselt volitatud, leppisid kokku järgdeklaratsioonis Eesti ja Rootsi laevanevas

la

mõõdutunnistuste

naissance

réciproque des certificats de jauge

estoniens

et

kohta, mis

on

vastastikku

tunnustamise

välja antud Rootsis

ja Eestis

Gouvernements
Déclaration

tarvitusel olevate laevamõõtmismääruste alusel,

règles de

nimelt Eestis määruste

en

põhjal, midanimetatakse
Inglise laevamõõtmismäärusteks (Briti laevamõõtmissüsteem) ja Rootsis määruste põhjal,
mida nimetatakse Saksa laevamõõtmismäärus-

suivante, relative à

suédois délivrés

sur

jaugeage adoptées

en

à

Suède,

savoir

en

la

recon-

la base des
Estonie

Estonie de

la

et

règle

de

jaugeage dite anglaise (système britannique de jaugeage) et en Suède de la règle de
jaugeage dite allemande.

teks.
Artikkel esimene.

Article

Rootsi laevade riiklikke laevamõõdutunnistusi

ja Briti laevamõõtmissüsteemi kohaselt
kokku seatud riiklikke mõõtekirju, nimetatud
lisamõõtekirjadeks, tunnustatakse Eestis, ning
Eesti laevade riiklikke laevamõõdutunnistusi,
kui ka Rootsi laevamõõtmissüsteemi kohaselt

välja antud riiklikke mõõtekirju, nimetatud
lisamõõtekirjadeks, tunnustatakse Rootsis, välja
arvatud osalised muudatused, mis võivad tingitud olla käesoleva Deklaratsiooni määrustest.

Les

premier.

certificats de

jauge nationaux et les
jauge dite à appendice nationales,
établies conformément au système britannique
de jaugeage, des navires suédois seront reet les certificats de jauge
connus en Estonie,
nationaux et les lettres de jauge dites à appenlettres de

dice

nationales,
suédois

système
estoniens

seront

établies
de

conformément

jaugeage,

reconnus

en

des

au

navires

Suède,

sous

réserve des

dérogations auxquelles pourront
donner lieu les stipulations de la présente
Déclaration.

Riiklikkude

laevamõõtekirjade all

mõiste-

takse käesolevas deklaratsioonis mõõtmisdokumente, mis

välja määruse I põhjal
tagajärjel Eesti või Rootsi
mõne ametivõimu poolt ja mis näitavad nimelt
nende allakirjutamise kuupäeva ja ruumala
allpool mõõtmisdekki kuupmeetrites või registertonnides.
on

antud

toimitud mõõtmise

Par certificats de

jauge nationaux on entend
présente Déclaration les documents
de jaugeage délivrés en conséquence d’un
mesurage effectué d’après la règle I par une
autorité suédoise ou estonienne, et qui indiquent notamment la date de leur signature
dans la

et

les

sous

espaces

mètres cubes

ou

Artikkel 2.

Masinajõul

liikuvad

laevad, mis

laevamõõdutunnis-

tusega, kuuluvad Eestis ainult artiklis 3 ettenähtud osalisele mõõtmisele nettomahtuvuse
kindlaksmääramiseks.
tasuda tulevad

Eestis

tonnaaži

järgi

maksud arvutatakse sel viisil

Les

navires

servira

aga laeva omanik või

acquitter

kapten seda nõuab, siis
võetakse Eestis tonnaaži järgi tasuda tulevate
maksude arvutamisel aluseks nettomahtuvus,
mis tähendatud riiklikul laevamõõdutunnistusel.

de

en

registre.

Rootsi

laev

Toutefois,

base pour le calcul
Estonie
d’après

en

si

le

le

taxes

à

tonnage.

le

capitaine
la jauge
nette indiquée
par le certificat de jaugeage
national qui servira de base pour le calcul
des taxes à acquitter en Estonie d’après le
du navire

en

propriétaire

des

fait la demande,

tonnage.
Si un navire suédois de

ou

ce

sera

l’espèce susvisée
jauge dite à appendice
nationale délivrée conformément au système
britannique de jaugeage, la jauge nette indiquée dans la dite lettre de jauge servira de
base pour la calcul des taxes à acquitter en

maksude arvutamisel.

Estonie

varustatud riikliku

liiki

de

suédois

mõõtekirjaga, nimetatud
lisamõõtekirjaks, mis on välja antud vastavalt
Briti laevamõõtmissüsteemile, siis on nimetatud mõõtekirjas tähendatud nettomahtuvus
aluseks tonnaaži järgi Eestis tasuda tulevate
on

mõni ülalmainitud

pont de tonnage

à propulsion mécanique qui ne sont munis que d’un certificat
de jauge national ne seront soumis en Estonie
qu’au mesurage partiel prévu à l’article 3
en
ce
qui concerne la détermination de la
La jauge nette ainsi calculée
jauge nette.

kindlaksmääratud nettomahtuvuse alusel. Kui

Kui

le

tonnaux

Article 2.

Rootsi

varustatud ainult riikliku

en

est

muni d’une lettre de

d’après le tonnage.

Art. 592
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Masinajõul

liikuvad

Eesti

mis

laevad,

varustatud ainult riikliku laevaniõõdutunnisainult artiklis 3
tusega, kuuluvad Rootsis
ettenähtud osalisele mõõtmisele nettomahtuvuse
kindlaksmääramiseks.
Rootsis tonnaaži järgi
tasuda tulevad maksud arvutatakse

sel viisil

kindlaksmääratud nettomahtuvuse alusel.

ter

Kui mõni ülalmainitud liiki Eesti laev on
varustatud riikliku mõõtekirj aga, nimetatud lisa-

mõõtekirjaks, mis on välja antud vastavalt Rootsi
nimetatud
on
laevamõõtmissüsteemile, siis

mõõtekirj as tähendatud nettomahtuvus aluseks
tonnaaži järgi Rootsis tasuda tulevate maksude arvutamisel.
Kui Rootsi laev, mis ei
on

varustatud

sega, siis

on

tähendatud

riikliku

nimetatud laevamõõdutunnistuses
nettomahtuvus aluseks

järgi Eestis_ tasuda
misel.

arvuta-

Eesti laev, mis ei liigu masina jõul,
riikliku laevamõõdutunnistu-

Kui
on

tonnaaži

tulevate maksude

varustatud

sega, siis

on

tähendatud

nimetatud laevamõõdutunnistuses
nettomahtuvus

aluseks tonnaaži

järgi Rootsis tasuda tulevate maksude

arvu-

tamisel.

Suède

en

propulsion méca-

d’après le tonnage.

est

navire estonien de

un

muni d’une lettre de

Si

navire suédois

un

autre

Si

navire estonien

un

autre

Les

mesurages partiels, visés à l’article 2,
1 et 3 des navires suédois et estoniens

alinéas

Eesti, vastavalt Rootsi,

détermination conformément

määruste kohaselt ülal-

ruumalade brutto-

mahtuvuse,

samuti ka mahaarve masinaruumi

kui ka

muu

iga

mõõtmisdekki
vastavalt

niihästi all- kui ka

asuva

Rootsis,

ruumi

on

ülalpool

kohta, mis Eestis,

lubatud maha

arvata

nettomahtuvuse kindlaksmääramiseks.

comprendront la
aux règlements
estoniens respectivement suédois de la jauge

à

propulsion

mécanique

brute des espaces situés au-dessus du pont
de tonnage, et celle de la déduction afférente
àla chambre de l’appareil moteur et à tout
auespace, situé soit audessus soit
dessous du pont de tonnage qui est admis à
Estonie
déduction
en
respectivement en

autre

Suède pour Ja détermination de la
Nimetatud

osaliste mõõtmiste

le navire

Article 3.

ja Rootsi masina jõul liikuvate lae-

asuvate

que

propulsion mécanique est muni d’un certificat de jauge national, la jauge nette indiquée
dans le dit certificat de
jauge servira de
base pour le calcul des taxes à acquitter en
Suède d’après le tonnage.
à

vade osalised mõõtmised, mis ette on nähtud
art. 2,
lõigetes 1 ja 2, määravad kindlaks

pool mõõtmisdekki

que les navires

propulsion mécanique est muni d’un certificat de jauge national, la jauge nette indiquée
dans le dit certificat de jauge servira de base
Estonie
pour le calcul des taxes à acquitter en
d’après le tonnage.
à

Artikkel 3.
Eesti

à

l’espèce susvisée
jauge dite à appendice
nationale délivrée conformément au système
suédois de jaugeage, la jauge nette indiquée
dans la dite lettre de jauge servira de base
en Suède
pour le calcul des taxes à acquitter
le
d’après
tonnage.
Si

liigu masina jõul,

laevamõõdutunnistu-

navires estoniens

Les

nique qui ne sont munis que d’un certificat
de jauge national ne seront soumis en Suède
qu’au mesurage partiel prévu à l’article 3
en
ce
qui concerne la détermination de la
La
nette.
jauge nette ainsi calculée
jauge
servira de base pour le calcul des taxes à acquit-

põhjal

Les

an-

takse välja eriline mõõtmisdokument, mis mak-

lieu

à

dits
la

mesurages

partieles

délivrance d’un

jauge

nette.

donneront

document

spécial

juurde ta kuulub. Et selle erilise
dokumendiga arvestataks, tuleb ta esitada koos
riikliku laevamõõdutunnistusega iga
sellekohase nõudmise peale kompetentse ametivõimu
poolt.

pendant la durée
de validité du cetrificat de jauge national
auquel il est annexé. Pour être pris en considération ce document spécial devra être préle certificat de
avec
senté conjointement
jauge national à toute réquisition qui pourra
en être faite par l’autorité compétente.

Artikkel 4.

Article 4.

sev

sama

kaua kui riikliküaevamõõdutunnis-

tus, mille

Eesti mõõtekirj ad, nimetatud lisamõõtekirjadeks
antud

(vaadata

art.

vastavalt

2, lõige 4), mis

Rootsi

on

välja

laevamõõtmissüstee-

vastama käesolevale

juurdelisatud kokkuleppes ettenähtud tingimustele.

mile, peavad samuti

de

jauge, qui

Les

lettres

estoniennes

sera

jauge dites à appendice
2, alinéa 4) délivrées
système suédois de jaugeage

de

(voir

conformément

valable

au

art.

conditions

devront

aussi

crites à

l’arrengement ci-annexé.

satisfaire

aux

ins-
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Article 5.

Artikkel 5.

mõõtmised, mis

Eesti laevade
Rootsis

Rootsi

mõne

laevade

Rootsi

on

ametivõimu
mis

mõõtmised,

tehtud

poolt,

on

ja

tehtud

poolt, alluvad
kontrollmõõtmisele ja, ettetuleval juhul, ümEestis mõne Eesti ametivõimu
mis

bermõõtmisele,

on

nähtud Rootsis,

ette

on

alust

oletada,

et

riikliku

suédois
effectué en
mesurage des navires
Estonie par une autorité estonienne, seront
soumis

au

échéant,

mõõtekirjaks, andmed ei vasta tõelikkusele, siis
on
kompetentsel kõrgemal võimul Rootsis,
vastavalt Eestis, õigus ette võtta tarvilikus
ulatuses kontroll-mõõtmist ja, ettetuleval juhul, ümbermõõtmist ning välja anda uut
mõõtmisdokumenti, mis tõendab ümbermõõt-

tagajärgi.

de

mesurage

au

contrôle

remesurage

le

et,

prescrit

cas

Suède,

en

Estonie.

en

S’il y a lieu de supposer que les indications
certificat de jauge national ou d’une

laeva-

mõõdutunnistuse või mõõt kir ja, nimetatud lisa-

misel saadud

Le mesurage des navires estoniens effectué
Suède par une autorité suédoise et le

respectivement

vastavalt Eestis.
Kui

en

d’un

lettre de

jauge dite à appendice

ne

sont

pas

l’autorité

supérieure
compétente en Suède, respectivement en
Estonie, aura le droit de faire procéder dans
conformes à

la réalité,

le mesure nécessaire, au mesurage de contrôle,
et, le cas échéant, au remesurage ainsi qu'à
la délivrance d’un nouveau document de
les résulats auxquels le
attestant

jaugeage

aura

remesurage

abouti.
Article 6.

Artikkel 6.

mõõtmiste kulud arvutatakse

frais des mesurages effectués ainsi
les
frais des mesurages de contrôle et
que
des remesurages prévus à l’article 5, alinéa 1,

made

seront

leidsid.

le pays où les mesurages

Art. 5 esimeses

ettenähtud mõõt-

lõikes

miste, samuti ka kontroll-mõõtmiste ja

ümber-

ja tasutakse satoimingute suhtes käsitletavate määruste
kohaselt selles riigis, kus ’mõõtmised aset
Art. 5 teises

Les

calculés et payés d’après les règlements
applicables pour les opérations similaires dans

ettenähtud kontroll-

lõikes

mõõtmiste või ümbermõõtmiste kulud kantakse

riigi poolt, kus need mõõtmised tehti, väljaarvatud
ümbermõõtmise
juht kus
tagajärjel antakse välja mõni uus mõõtmisdokujuhul kannab kulud laeva
ment, millisel
omanik või kapten asjasthuvitatud riigi määruste poolt ettenähtud ulatuses.

Les

frais

des

mesurages

Riigikogu poolt Rootsi Valitsusele,

ja

maksvaks kiini kolme kuu möödumiseni,

jääb
arva-

kuupäevast ühe Poole poolt.

des remesurage prévus
seront à la charge du pays

Varemad

kokkulepped

ja

Eesti

vastastikku

surage n’ait donné

Selle tõenduseks

frais seront mis

varustanud
Tehtud
23.

juunil

oma

allakirjutajad käesolekirjutanud ja ta
pitseritega.
alla

Stokholmis
1928.

Fr. Akel.

ou

ou

ces

mesurages

à la

reme-

à la délivrance d’un

jauge auquel cas les
charge du propriétaire

capitaine du navire dans la mesure
prévue par les règlements du pays intéressé.
ou

du

présente Déclaration entrera en vigueur
trois mois après la date ou la ratification de
la
présente Déclaration par le Riigikogu
La

d’Estonie

kahes

eksemplaris,

et

la

Eliel

Löfgren.

notifiée

au

Gouvernement sué-

sera

dénonciation

Les

la

par

arrangements

reconnaissance
suédois

de

l’une

des

antérieurs

Parties.

concernant

réciproque des

certificats

estoniens cesseront d’être

jauge
applicables à partir du jour de la mise
vigueur de la présente Déclaration.
et

en

foi de quoi, les soussignés ont signé
présente Déclaration et l’ont munie de
En

la

leur cachets.
Fait
les 23

a.

sera

applicable jusqu’à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter du jour
dois

on

Deklaratsioonile

lieu

document de

nouveau

Rootsi

tunnusta-

mise kohta kaotavad maksvuse, arvates käesoleva Deklaratsiooni maksmapanemise päevast.

vale

contrôle

effectués, à moins que le

été

auront

de

laevamõõdutunnistuste

de

Article 7.

jõusse kolm

kuud pärast kuupäeva, millal teatatakse käesoleva Deklaratsiooni ratifitseerimisest Eesti

ülesütlemise

lieu.

en

à l’article 5, alinéa 2,

Artikkel 7.
Käesolev Deklaratsioon astub

tes

ont

Stockholm,

à

juin
Fr.

en

deux

exemplaires,

1928.

Akel.

Eliel

Lôfgren.
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Kokkulepe Eesti mõõtekirjade, nimetatud
lisamõõtekirjadeks, väljaandmise kohta
Rootsi

laevamõõtmismääruste kohaselt.

Allakirjutanud täisvolinikud, tänasel kuupäeval allakirjutatud Eesti-Rootsi vahelise laevamõõdutunnistuste vastastikku tunnustamise
deklaratsiooni
et

vastavalt

art.

4

põhjal, leppisid kokku,

Rootsi

laevamõõtmissüsteemile

väljaantud Eesti mõõtekirjad, nimetatud lisamõõtekirjadeks, peavad, et neid Rootsis tunnustataks, vastama veel järgmistele tingimus-

Art. 592

Arrangement relatif à la délivrance des
lettres de jauge dites à appendice estoniennes conformément aux règlements
suédois sur le jaugeage.
Plénipotentiaires

Les
article
et

4

de

la Suède

concernant

takse

kokku vastavalt
sama

kaua

määrusele

kui

tunnistus, mille juurde
maga arvestataks, tuleb

riiklik

I.

sea-

Ta

on

laevamõõdu-

kuulub,

ja et teviimasega
koos iga sellekohase nõudmise peale kompeTa peab kordama
tentse ametivõimu poolt.
riikliku tunnistuse andmeid brutto- ja nettomahtuvuse ning pearuumala kohta, samuti ka
nimetatud tunnistuse väljaandmise kuupäeva.
ta

ta

esitada

la reconnaissance réci-

jauge estoniens et
ce jour, sont con-

que, pour être reconnues en Suède,
les lettres de jauge dites à appendice estodélivrées

niennes

conformément au système
jaugeage devront satisfaire aussi

conditions suivantes.

premier.
jauge dite à appendice sera
établie d’après la règle I. Elle sera valable
pour la même durée que le certificat de jauge
national auquel elle a trait et pour être prise
en
considération, elle devra être présentée
conjointement avec celui-ci à toute réquisition qui en pourra être faite par l’autorité
compétente. Elle devra réproduire les indications du certificat national concernant la jauge
brute et nette et .le volume principal, ainsi
La

lettre de

que la date de la délivrance de

Mõõtekiri, nimetatud lisamõõtekirjaks,

La

an-

ce

certificat.

lettre de

takse

välja Eesti kompetentse kõrgema ametipoolt, otsekoheselt mõlema Poole kompetentsete ametivõimude poolt kindlaksmää-

délivrée par

võimu

en

ratud vormi kohaselt.

tentes

jauge dite à appendice sera
l’autorité supérieure compétente

Estonie, conformément à une formule à
directement par les autorités compé-

arrêter

des deux

Artikkel 2.
Pearuumala

vu

l’Estonie

Article

Mõõtekiri, nimetatud lisamõõtekirjaks,
maksev

entre

venus

aux

Artikkel esimene.

soussignés,

Déclaration

proque des certificats de
suédois signée en date de

suédois de

tele.

la

parties.
Article 2.

võib

mõõtekirjas, nimetatud
lisamõõtekirjaks, tähendatud olla tonnaažiga,
mis kantud riiklikku laevamõõdutunnistusse,

ära ka nimetatud ruumala kindlaksmääramise

principal pourra être indiqué
dans la lettre de jauge dite à appendice par
le tonnage inscrit au certificat de jauge national ou mesuré et calculé d’après les règlesuédois sur le jaugeage.
Dans le
ments
dernier cas la lettre de jauge dite à appendice
indiquera aussi le mode de détermination

viisi.

du dit volume.

või mis mõõdetud

ja arvutatud Rootsi laevaViimasel
järgi.
juhul
näitab mõõtekiri, nimetatud lisamõõtekirjaks,
mõõtmismääruste

Le volume

Artikkel 3.
Ruumid

ülalpool

mõõtmisdekki

Article 3.
mõõde-

ja arvutatakse vastavalt Rootsi laevamõõtmismäärustele ja ruumala kantakse mõõtekirja, nimetatud lisamõõtekirjaks.
takse

Les

au-dessus du
pont
de tonnage seront mesurés et calculés conformément aux règlements suédois sur le jaugeage

et

espaces

situés

le volume

en

sera

inscrit à la lettre

de
Kuid
määruste

ruumid, mida Eesti laevamõõtmis-

järgi ei loeta bruttomahtuvuse hulka,

nimelt ruumid abimasinate või abikatelde

tar-

juhtimiseks määratud ruum, tüürivis,
kamber, köök ja laeva küpsetamise-ruumid,
kondensaatori ruum, samuti ka väljakäigukohad, ei võeta ka mitte arvesse mõõtekirja,
nimetatud lisamõõtekir jaks, sissekantava bruttotüüri

mahtuvuse arvutamisel.

jauge dite à appendice.
Toutefois, les espaces exemptés de la
jauge brute d’après les règlements estoniens
exclusisur le jaugeage, à savoir les espaces
pour des machines auxiliaires
des chaudières auxiliaires, l’espace affecté

vement en usage
ou

à

la

du gouvernail, la chambre
manoeuvre
l’appareil à gouverner la cuisine et les
boulangeries, l’espace pour le condenseur ainsi
que les bouteilles ne seront pas davantage
compris dans le calcul de la jauge brute à
inscrire à la lettre de jauge dite à appendice.

pour
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4.

Article 4.

mahaarved, mis tuleb teha järgmiste ruumide kohta, mille suhtes mahaarve
lubatud, nimelt ainuüksi kapteni, ohvitseride
ja meeskonna tarvitamiseks määratud ruumid,
kaartide, signaalide ja muude meresõidu vaKõik

Le

déductions

à faire
pour les
suivants
admis
à
à savoir
déduction,
espaces
les espaces destinés à l’usage exclusif du

total des

des

capitaine,

officiers

de

et

l’équipage, la

chambre des cartes, des signaux et d’autres
instruments de navigation, le magasin
du

hendite kamber, bootsmani laduruum, samuti
ka ainuüksi veeballasti hoidmiseks määratud

maître

ruumid, kahekordsed põhjad välja arvatud,

destinés exclusivement à contenir le lest d’eau

hendatakse

tä-

tonnaažiga, mis kantud riiklikku

laevamõõdutunnistusse.

tonnage inscrit

mis

tegeliku ruumala selle

ületab

osa

kohta,

laevamõõdutunnistusse

riiklikku

kantud ruumala.

au

du

maître

lae-

Rootsi

vamõõtmismääruste kohaselt.

Les

qui

d’équipage qui excède le volume
jauge national.

et

loetakse

kütteainete ruumideks
määratud

ja

mida

tarvitatakse ainuüksi masinate küttevarustuse

muude

on

avauste

ruumidega, või
nimetatud

et

need ruumid

ühenduses kas
või

torude

et nad

ruumi

soon-uste

kaudu

calculés

kütteainete

Ne

l’appareil

à

réputées’

seront

moteur

seront

mesurés

règlements

suédois

soutes

combustible

à

permanentes que les espaces exclusivement
affectés et employés à l’emmagasinement de
combustibles
à condition

ruumide

les

d’après
jaugeage.

le

või

masina-

affectés

admis à déduction,

va-

asuvad otsekohe mõne

või

espaces

sont

sur

henditult

outre,

magasin

Article 5.

batud, mõõdetakse ja arvutatakse

hoidmiseks, tingimusel,

en

certificat de

au

Artikkel 5.

mis

indiqué par le
jauge national.

sera

certificat de

Une déduction pourra être faite,
la partie du volume réel du

Masinaruumid, mille kohta mahaarve lu-

Alalisteks

compartiments

pour

inscrit

ainult need ruumid,

que les

que doubles-fonds

autres

Peale selle võib mahaarvet teha bootsmani
laduruumi

d’équipage ainsi

soit

destinés à
l’appareil moteur,
qu’ils communiquent directement,

moyen de portes

au

à coulisse

ouvertures, soit par des tuyaux,
ces

occupés

l’appareil

par

ou

avec

moteur,

d’autres
les espa-

ou

qu’ils

peal, olles mõnega nendest vahenditult ühen-

soient situés immédiatement audessus de l’un

datud.

de

ces
espaces ou des soutes à combustible
directement reliées à l’un d’eux.

Les
Kütteainete
ainult

mis

ruume,

koormaruumist

ümberpaigutatavate

vaheseintega on
lahutatud või mis varustatud laevakülgedel

ühe või rohkem avausega või ülal laes ühe või
luugiga, mida ei saa lugeda ainult

rohkem

söeruumide

luukideks,

ei tohi

lugeda masina-

ruumi kohta tehtava mahaarve hulka.

soutes

séparées

de

la

à

combustible

cale

que

par

qui
des

ne

sont

cliosons

qui sont munies dans les cliosons
d’une ou de plusieurs ouvertures ou dans le
pont au-dessus d’une ou de plusieurs écoutilles qui ne sont pas à considérer exclusivemobiles

comme

ment
ne

ou

devront

écoutilles de

pas

être

duction à faire pour

soutes

à charbon,

comprises dans la déla chambre de l’appareil

moteur.

kutsub laeva omaniku või

kapteni
Mõõtja
kirjutama deklaratsioonile, mis lisamõõtekirja juures ja millega tõendatakse, et ruume,
alla

millede

kui kütteainete

lubatud mahaarvet
sudel

Rootsist või

ruumide

suhtes

on

võtta, tarvitatakse reiRootsi ainult kütteainete

ette

tagavara hoidmiseks liikumismasinate jaoks.
Kui omanik või kapten keeldub seda deklaratsiooni
metatud

alla kirjutamast, siis ei arvestata niruumidega masinaruumi juurde kuu-

luvate ruumide mahaarvamisel.

Le

jaugeur invitera le propriétaire ou le
capitaine du navire à signer une déclaration
apposée à la lettre de jauge dite à appendice
et attestant que les espaces susceptibles d’être
admis à déduction à titre de
tible

seront

soutes

exclusivement utilisés

à combusdans

les

départ ou à destination de la Suède
l’emmagasinement de la provision de
pour
combustible destinée à l’appareil
moteur.
Si le propriétaire ou le capitaine omet de signer
au

voyages

cette

déclaration, il

sera pas tenu
compte
la
déduction afférente
espaces pour
chambre de l’appareil moteur.
ne

des dits
à

Mõõtekiri, nimetatud lisamõõtekirjaks, märgib

ära

masinaruumi

arvel

mahaarvamisele

la

La
quera

lettre de
la

jauge dite à appendice indisituation, la longueur et le volume

Nr. 98

Art. 592

1091

alluvate, kuid

temast

väljaspool asuvate küttepikkuse ja ruumala

de chacune des

soutes

ainete ruumide asetuse,

hors de la chambre de

iga ruumi kohta eraldi.

est

Selle tõenduseks

on

täisvolinikud käesole-

kokkuleppele alla kirjutanud ja ta varustanud oma pitseritega.
Tehtud Stokholmis, kahes eksemplaris,
23. juunil 1928. a.
vale

Fr.

Akel.

Eliel

moteur, qui
comprise dans la déduction faite pour la
chambre de l’appareil moteur.
En foi de quoi, les soussignés ont signé
le présent Arrangement et l’ont muni de leurs

cachets.
Fait à
le 23 juin
Fr.

Löfgren.

Stockholm,

ja

kuupäevast allakirjutamisele asumise
dil, leidsid Eesti Vabariigi Valitsus

Akel.

kohta, nimetatud lisamõõtekirjadeks, mis

enne

välja antud

laevamõõtmissüsteemi kohaselt.

mõnesse Eesti

sadamasse, olles varustatud ainult ajutise

tun-

nistusega (nimetatud „Interimsnationalitetsoch registreringscertifikat“ või „Interimsnationalitetscertifikat“), mis tõestab laeva maksustamise alla kuuluvat tonnaaži Rootsi või
välismaa mõõtmise

järgi, siis tunnustatakse
ajutise tunnistuse tähendust ton-

naaži kohta kuni tunnistuse maksvuse

lõpuni,
faktist, et laev pole mõõdetud mõne
Rootsi kompetentse ametivõimu poolt.
Kui mõni Eesti laev jõuab mõnesse Rootsi
sadamasse, olles varustatud ainult ajutise tunnistusega (nimetatud Ajutine liputunnistus),
hoolimata

siis

tunnustatakse Rootsis nimetatud

la

tunnis-

pearuumala kohta käivad andmed, niipalju kui see puutub mehaanilisel jõul liikuvatesse
laevadesse, kuni ajutise tunnistuse
maksvuse lõpuni, hoolimata faktist, et laev
ei ole mõõdetud mõne kompetentse Eesti ametivõimu poolt.
tuse

Déclaration

de

de

dispostions de l’article 2, alinéa 2,
présente Déclaration seront aussi applicables aux lettres de jauge dites à appendice
délivrées en Suède conformément au système
britannique de jaugeage avant la mise en
vigueur de la Déclaration.
Les

de la

Si un navire suédois arrive dans un port
estonien, muni seulement d’un certificat provisoire

(dit „Interimsnationalitets- och registreringscertifikat“ ou „Interimsnationalitetscertifikat“) attestant le tonnage imposable
du navire d’après le jaugeage suédois ou
étranger, cette indication du certificat provisoire sera reconnue en Estonie jusqu’à l’expiration de la validité du certificat, nonobstant
le fait que le navire n’a pas été mesuré par
compétente suédoise.
Si

Väljenduse all „kompetentne kõrgem

ame-

lõige 2, tuleb mõista Eestis Mereasjanduse Peavalitsust ja Rootsis Kungl. Kommerskollegium’i.
Iga muudatus, mis ses
suhtes kummagis riigis ette võiks tulla, tuleb
viibimata teatavaks teha diplomaatilisel teel
teise riigi valitsusele.

un

navire estonien arrive dans

un

port

suédois, muni seulement d’un certificat provisoire (dit Ajutine liputunnistus), les indications du dit certificat sur le volume principal, en ce qui concerne les navires à propulsion mécanique ainsi que sur la jauge nette,
en ce qui concerne les navires autres
que les
navires à propulsion mécanique, seront reconnues
en Suède
jusqu’à l’expiration de la
validité du certificat provisoire, nonobstant
le fait

tivÕim“, mis mainitud käesoleva Deklaratsiooni

une

autorité

une

artiklis 5,

procéder à la signatur de
ce
jour concernant la reréciproque des certificats de

moment

connaissance

Käesoleva Deklaratsiooni 2 artikli, 2 lõike,
samuti maksvad ka mõõtekirjade
on

Eestis seda

Lôfgren.

jauge estoniens et suédois le Gouvernement
de la République d’Estonie et le Gouvernement de sa Majesté le Roi de Suède ont trouvé
points suivants.
opportun de préciser les

eeskirjad

jõuab

Eliel

momen-

määrata.

Kui mõni Rootsi laev

exemplaires,

ja Tema

Majesteedi Rootsi Kuninga Valitsus soovitavaks järgmised punktid täpsemalt kindlaks

on

Au

vas-

tastikku tunnustamise Deklaratsioonile tänasest

Rootsis Briti

deux

Protocole final.

Rootsi laevamõõdutunnistuste

Deklaratsiooni maksmapanemist

en

1928.

LÕpp-protokoll.
Eesti

à combustible situées

l’appareil

que

le navire n’a pas été mesuré
compétente estonienne.

par

autorité

Par l’expression ~l’autorité supérieure compétente“ mentionnée dans l’article 5, alinéa 2, de la présente Déclaration on entend
en

Estonie

la Direction

Générale de Navi-

gation et en Suède Kungl. KommerskolleTout changement qui surviendrait à
gium.
cet égard dans un des deux pays devra immédiatement être porté, par la voie diplomatique, à la connaissance
de l’autre pays.

du

Gouvernement

Art. 592—593?

Nr. 98

1092

Eesti mõõtekirjade, nimetatud lisamõõtekirjadeks, väljaandmise kohta käiva kokkuleppe
artiklis 1,
lõige 2, ettenähtud kompetentse

à l’article 1, alinéa 2, de l’arrangement relatif
à la délivrance des lettres de jauge dites à

ametivõimu

appendice estoniennes

all

Eestis

tuleb

mõista

Teede-

ministeeriumi.

Par l’autorité

compétente

on

Estonie visée

en

entend le Ministère

des Communications.

Mõõtekirjad, nimetatud lisamõõtekirjadeks,
välja antud Rootsis Briti laevamõõtmissüsteemi kohaselt ja mida käesoleva Deklaratsiooni põhjal Eestis tunnustatakse, on maksvad sama aja peale kui samade laevade juurde
mis

kuuluvad riiklikud laevamõõdutunnistused. Et

lisamõõtekirjadega arvestataks, tuleb nad esitada
laevamõõdutunnistustega iga
sellekohase nõudmise peale kompetentse ametivõimu poolt.

koos nimetatud

Les

lettres

délivrées

de

jauge dites à

Suède conformément

en

appendice
système

au

britannique de jaugeage et reconnues en Estoen
conséquence de la présente Déclara-

nie

tion

valables pour la même durée que
de jauge nationaux afférents

seront

les

certificats

aux

mêmes navires.

Pour être

prises

en

con-

sidération, elles devront être présentées

con-

jointement avec ceux-ci à toute réquisition
qui en pourra être faite par l’autorité compétente.

Selle tõenduseks

on

vastavad Taisvolinikud

käesolevale Protokollile, kui ülalnimetatud deklaratsiooni lahutamatule osale, alla

ja

varustanud

ta

Tehtud
23.

kahes

Stokholmis,

juunil 1928.

kirjutanud

pitseritega.

oma

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole comme
partie intégrante de la susdite Déclaration
et

eksemplaris,

l’ont muni de leurs cachets.
Fait

à Stockholm,
juin 1928.

les 23

a.

Fr. Akel.

Eliel

Fr.

Löfgren.

deux

en

Akel.

exemplaires,
Lôfgren.

Eliel

Vabariigi Valitsuse poolt 26. novembril 1928 a. antud

§5. Ringkonna komitee koosneb: juhatajast, kelleks linnas
linnapea või tema abi,

593.

maal

Alkoholsete

jookide

müügikeelu

otsustamiseks korraldatavate kohalikkude

rahvahääletamiste määrus.

maavalitsuse

alevis

esimees

alevivanem

vallavanem või

tema

või

abi, ja

seaduse

ja alkoholsete jookide müügi

§ 13 (R.T.

nr.

50

1927).

§ 1. Alkoholsete jookide müügikeelu valla-,
alevi-, maa- või linnaomavalitsuste piirkonnas
võib

otsustada

kohalikul

10% vastava omavalitsuse volikogu
valijate nimekirja sisse
kantud hääleõiguslikkudest kodanikkudest ja
kui seda ei ole juba otsustanud seaduses ette
nähtud korras vastav volikogu (piirituse ja
alkoholsete
jookide müügi seaduse
12).
Keeluotsus astub jõusse 1. jaanuarist, kui sellest

kuni

aktsiisi

§

1. juulini

eelmisel

aastal teatatud

peavalitsusele.

2. Alkoholsete

jookide

keelu rahvahääletamiseks moodustab

müügiiga oma-

valitsus

oma administratiiv-piirides ühe hääletamisringkonna, mis häälte äraandmiseks jaga-

takse jaoskondadeks.

§ 3. Hääletamisjaoskondadeks loetakse sajärgi toimetatakse Rii-

mad jaoskonnad, mille
gikogu valimisi.

3 liikmest vastava

§ 7. Ringkonna ja jaoskonna komisjonide
otsusevõimsed,

koosolekud

on

vähemalt 3

liiget,

nende

kui

on

koos

hulgas juhataja või

abi.

tema

§ 8. Ringkonna komitee ülesandeks on:
1) rahvahääletamise nõudmise vastuvõtselle

mine,

seaduslikkuse

üle

otsustamine,

rahvahääletamise

väljakuulutamine ja selle
üldise käigu järele valvamine ning selle hõlbustamiseks

kohaliku

abi,

vallas

volikogu
§ 6. Jaoskonna komisjonid koosnevad: linalevivolikonas
linnavolikogude, alevis
vallavolikogude poolt valitud
gude ja vallas
juhatajast, sekretärist ja kahest liikmest.

rahvahääletamisel,

kui seda nõuab vähemalt

tema

abi,

valikul.

omavalitsuse

Alus: Piirituse

või

tema

ja kiirendamiseks

nõude tarvitusele

vastavate

abi-

võtmine;

et § 18 ette nähhääleõiguslikkude kodanikkude nimekirjad

2) selle järele valvamine,
tud

korras

oleksid;

3) hääletamise ümbrikkude, sedelite —protokolli plankide jne. edasitoimetamise korraldus jaoskonna komisjonidele;

4) järelevalve jaoskonna komisjonide tegevuse

üle;

§ 4. Rahvahääletamist toimetavad kohalikud ringkonna komiteed ja jaoskonna komis-

5) rahvahääletamise ' tagajärgede
võtmine

jonid.

tamine siseministrile.

ja hääletamismaterjalide

kokku-

edasitoime-
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§ 9. Jaoskonna komisjoni ülesandeks on:
1) jaoskonna piirides rahvahääletamisel antud
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häälte

arvu

kokkuvõtmine ja

edasiandmine
2) hääletamismaterjalide
ringkonna komiteele.
§ 10. Rahvahääletamise nõudmine kohalikuks alkoholsete jookide müügi keeluks teatava omavalitsuse piirides antakse kirjalikult
vastavale ringkonna komiteele.
§ 11. Ringkonna komiteele antavale rahvahääletamise nõudmisele peab alla kirjutanud
olema vähemalt 10% vastava omavalitsuse
volikogu valijate nimekirja sisse kantud hääleõiguslikkudest kodanikkudest.
§ 12. Hääleõiguslik kodanik, kes rahvahääletamise nõudmise nõudmisega ühineb, peab
seda oma allkirjaga kinnitama. Allkirja juures
olgu tähendatud allakirjutaja vanus ja elukoht.
*

§ 13. Eelmises paragrahvis

nõuetavad

all-

§ 21. Hääletamis-sUdelid, hääletamis-ümbrikud, nimelised tunnistused, protokolli blanketid jne. valmistatakse vastava omavalitsuse
kulul

ja korraldusel ja saadetakse ringkonna
jaoskonna komisjoni poolt igale
hääleõiguslikule kodanikule hiljemalt viis päeva

komitee või

hääletamise esimest päeva kätte. Häälesedelid ja ümbrikud tembeldatakse

enne

tamise

omavalitsuse templiga.
§ 22. Rahvahääletamine sünnib käesolevas
määruses ette nähtud muudatustega, Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahvaalgatamise seaduses rahvahääletamiste kohta
käivates määrustes ette nähtud korra järgi
(§§ 57 ja teised).
§ 23. Kohalik alkoholimüügi keeld loevastava

takse rahvahääletamisel

poolt
mus

on

ja

see enamus

nende

poolt sealsamas

kohaliku

vastava

omavalitsuse

volikogu

valimiseks peetavate nimekirjade järgi.
§ 14. On allkirjad antud mitme nõudmise

eksemplari peal, siis peab nõudmise tekst kõigil eksemplaridel täpselt ühesugune olema.
§ 15. Vastab rahvahääletamise nõudmine
seaduses ette nähtud tingimustele, kuulutab
vastav ringkonna komitee välja rahvahääletamise alkoholsete jookide müügikeelu otsustamiseks vastava omavalitsuse piirkonnas.
§ 16. Rahvahääletamist toimetatakse ringkonna komitee poolt kindlaks määratud ajal
kahe päeva jooksul, mille esimeseks päevaks
on pühapäev.
§ 17. Hääletamispäevad, -tunnid, -koha
ja -ruumid annab ringkonna komitee avalikult
teada hiljemalt 40 päeva enne esimest hääletamispäeva.
§ 18. Rahvahääletamise teostamiseks tarvitatakse Riigikogu valimise,
rahvahääletamise ja rahvaalgatamise toimetamiseks peetavaid ja kohalikkude omavalitsuste volikogude
valimiste
datud

läbiviimiseks

täiendatud

ja

kahe päeva

jooksul siseministrile.

terjalide põhjal,

et

rahvahääletamine

duslikult toimetatud

ja

on

sea-

omavalitsuse

teatava

piirkonnas kohalik alkoholsete jookide müügikeeld

jaatavalt otsustatud, teatab

tema

sellest

aktsiisi

peavalitsusele piirituse ja alkoholsete
jookide müügi seaduse § 12 kohaselt toimeta-

miseks.

§ 25. Kohaliku alkoholi müügikeelu rahvahääletamisega seotud kulud kannab vastav
omavalitsus.

§ 26. Pärast käesoleva määruse kuulutaRiigi Teatajas omavalitsuste volikogud

mist

valivad ajaviitmata määruses
hääletamist

toimetajate
Riigivanem

ette

nähtud rahva-

asutuste

liikmed.

Tõnisson.

J.

paran-

Rahaminister

A. Teetsov.

Siseminister J. Hünerson.

Riigisekretär

K.

Terras.

nähtud korras.

§ 19. Eelmises paragrahvis ette nähtud
nimekirjad peavad vastava omavalitsuse ruumides välja pandud olema üldiseks järelevaatamiseks
ühes
hääletamispäeva
hiljemalt
teadaandmisega.
§ 20. Iga hääleõiguslik kodanik, kel õigus
olla nimekirjas, kuid kes
jäänud nimekirja
võtmata, on Õigustatud nõudma, et ta nimekirja võetaks Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahvaalgatamise toimetamise seaduette

valimistest

volikogu

Leiab siseminister esitatud hääletamisma-

kogu valimise, rahvahääletamise ja rahvaalga-

ses

poole

arvust, kes viimastest

§ 24. Pärast rahvahääletamise toimetamise
lõppu lõpetavad hääletamisasutused oma tegevuse
ja kogu hääletamismaterjal saadetakse

hääleõiguslikkude kodanikkude nimekir-

ette

omavalitsuse

ta

ena-

võtsid.

osa

ju. Nimekirjades leiduvate puuduste kohta kaebuste esitamine ja läbivaatamine sünnib Riigitamise seaduses

moodustab vähemalt

hääleõiguslikkude

kirjad tõestatakse linna-, alevi- ja vallavalitsuste

vastuvõetuks, kui

sellest hääletamisest osavõtjate

nähtud korras.

594.

Määrus

aktsiaseltsi
dokumentide

mõnesuguste
tempelmaksmise korra
Alus:

„Laferme“
sularahas
kohta.

Tempelmaksu seaduse § 17
(R.T. nr. 45
1928).

p.

19

Luban aktsiaseltsile
tema
~Laferme“
poolt välja antavad arved ja välismaalt saadavad arved ning vekslid tempelmaksta järgmises
korras:

Art. 594—596

1094

1.

Tempelmaksu arvestamiseks peetakse
aktsiaseltsis eri tempelmaksuraamat, mis sisaldab järgmised lahtrid:
a) järjekorranumber,
b) sissekande kuupäev,
c) arve saaja nimi või välismaalt saadud
või veksli väljaandja nimi ja väljaandarve
mise kuupäev,
d) arve või veksli summa välisrahas,
e) arve või veksli summa Eesti rahas,
f) tempelmaksu summa.
2. Raamat tuleb
rida

ja

enne

otsekoheste

tarvitamist läbi nöö-

maksude

peavalitsusele

esitada

kinnitamiseks pitseriga.
Tempelmaksuraamatusse kantakse väljaantavad arved enne käestandmist ja välismaa
arved ning vekslid kohe peale kättesaamist
kronoloogilises järjekorras ja igale dokumendile
märgitakse:
a) kättesaamise kuupäev (välismaalt saadud dokumendile),
b) järjekorranumber, mille all dokument
tempelmaksuraamatusse kantud.,
c) tempelmaksu summa, ja
d) et tempelmaks tasutakse käesoleva korra järgi.
4. Tempelmaksu maksab aktsiaselts ~Laferme“ iga kuu eest järgneva kuu
jooksul
Eesti Panga Tallinna osakonda ja tempelmaksuraamatusse märgitakse vastava kokkuvõtte juu3.

res,

missuguse kviitungi

summa

Tallinnas,
1331/g.

d) arve summa välisrahas,
e) arve summa Eesti rahas,
f) tempelmaksu summa.
2. Raamat tuleb

rida

hakkab

maksma

1.

a.

19.

kinnitamiseks

maksuraamatusse

kantud,

c) tempelmaksu summa, ja
d) et tempelmaks tasutakse käesoleva korra
järgi.
4. Tempelmaksu maksab Kreenholmi Puuvillasaaduste Manufaktuuri osaühisus iga kuu
eest järgneva kuu jooksul Eesti Panga Tallinna
osakonda ja tempelmaksuraamatusse märgitakse vastava kokkuvõtte juures, missuguse
kviitungi vastu tempelmaksu summa makstud.
5. Käesolev

Tallinnas,
1371/g.

hakkab

määrus

jaanuarist 1928

maksma

1.

a.

19.

novembril

Rahaminister

1928

a.

Nr.

A. Teetsov.

Otsekoheste maksude

peavalitsuse
peadirektor E. Vilк

e n.

1928

a.

Nr.

Määrus Eesti

Keskühisuse
temale

sularahas
Alus:

Rahaminister

maksude

peavalitsusele
pitseriga.
3. Arved kantakse tempelmaksuraamatusse
kohe peale kättesaamist kronoloogilises järjekorras ja igale arvele märgitakse:
a) kättesaamise kuupäev,
b) järjekorranumber, mille all arve tempelesitada

ja
novembril

tarvitamist läbi nöö-

enne

ja otsekoheste

596.
määrus

detsembrist 1928

/

tempelmaksu

vastu

makstud.

5. Käesolev

Nr. 98

A. Teetsov.

Otsekoheste maksude

peavalitsuse
E. Vilken.
peadirektor

Tarvitajateühisuste
poolt välja antavate arvete

välismaalt

saadetavate

arvete

tempelmaksmise korra kohta.

Tempelmaksu seaduse §
(R.T. nr. 45
1928).

17

p.

19

Luban Eesti

Taivitajateühisuste Keskühipoolt välja antavad arved ja välismaalt saadavad arved tempelmaksta järgmises
susele

tema

korras:

595.

Määrus Kreenholmi

Puuvil asa duste Manufaktu riosaühisuse välismaaltsa davate arvete sularahas tempelmaksmiskeor a kohta.

1.

Tempelmaksu arvestamiseks peetakse
eri
tempelmaksuraamat, mis
sisaldab järgmised lahtrid:
a) järjekorranumber,
b) sissekande kuupäev,
c) arve saaja nimi või välismaalt saadud
arve väljaandja nimi ja väljaandmise kuupäev,
d) arve summa välisrahas,
e) arve summa Eesti rahas,
f) tempelmaksu summa.
Keskühisuses

Alus:

Tempelmaksu seaduse §
(R.T. nr. 45
1928).

Luban
nufaktuuri
arved

17

p.

19

Kreenholmi Puuvillasaaduste Maosaühisusele

tempelmaksta

1.

välismaalt

järgmises

saadavad

korras:

Tempelmaksu arvestamiseks peetakse
tempelmaksuraamat, mis sisaldab järgmised lahtrid:
a) järjekorranumber,
b) sissekande kuupäev,
c) arve väljaandja nimi ja väljaandmise
osaühisuses eri

aeg,

2. Raamat tuleb
rida

ja

enne

otsekoheste

tarvitamist läbi nöö-

maksude

peavalitsusele
pitseriga.
3. Tempelmaksuraamatusse kantakse väljaantavad arved enne käestandmist ja välismaalt
saadud arved kohe peale kättesaamist kronoloogilises järjekorras ja igale arvele märgitakse:
esitada kinnitamiseks

Art. 596—r598

1095

Nr. 98

a) kättesaamise kuupäev (välismaalt saaarvele),
b) järjekorranumber, mille all arve tempel-

dud

kantud,

maksuraamatusse

4. Käesolev määrus
oktoobrist 1928

19.

Tallinnas,

Otsekoheste maksude

Tempelmaksu maksab Eesti Tarvitajateühisuste Keskühisus iga kuu eest järgneva
kuu jooksul Eesti Panga Tallinna osakonda ja
tempelmaksuraamatusse märgitakse vastava
kokkuvõtte juures, missuguse kviitungi vastu
tempelmaksu summa makstud..
detsembrist

määrus

1928

Tallinnas,

novembril

Rahaminister

korra

4.

Käesolev

1.

1928

a.

Nr.

2005/g.

c) tempelmaksu summa, ja
d) et tempelmaks tasutakse käesoleva
järgi.

5.

loetakse maksvaks

a.

hakkab

maksma

1.

A.

E.

Määrus sisseveotolli
mis

eest,

tarvitatud

t s оv.

peavalitsuse

peadirektor

598.

Tee

Vilк

e n.

tagasimaksmisekohta tooresainete jamaterjalide

eksporteeritavate

tuletikkude valmistamiseks.

a.

19.

novembril

1928

a.

Alus:

Nr.

Tolliseaduse

1665/g.

§ 235.

I.

Rahaminister

1. A.-s. „Eesti

Tulitikumonopol“ tehapeavad, käesoleva määruse järgi hõlbustuse kasutamiseks,
oma
tuletikke väljamaale
eksporteerides neid läbilaskvale tolliametile
§

A. Teetsov.

sed

Otsekoheste maksude

peavalitsuse
peadirektor E. Vilк

e n.

üldises,

tolliseadustikus

revideerimiseks

597.
Määrus
metsatööstuse
riigi
dokumentide
sularahas
mõnesuguste
tempelmaksmise korra kohta.
Alus:

Tempelmaksu seaduse §
(R.T. nr. 45
1928).

17

p.

19

Tempelmaksu maksmist lepingute, väljaantavate arvete, välismaalt saadavate arvete ja
kohustuste, veotähtede, lauamaterjalide välja-

lubade

ja väljaantavate kviitungite pealt
teostab riigi metsatööstus järgmises korras:
veo

1. Tähendatud dokumentide

tempehnaksmiseks peetakse riigi metsatööstuses eri tempelmaksuraamat, mis sisaldab järgmised lahtrid:
a) järjekorranumber,
b)

asutuse

tehtud,

või isiku nimi, kellega dokument
kuupäev ja lühendatud

dokumendi

c) dokumendi summa,
d) tempelmaksu summa.
kantakse
tempelmaksukronoloogilises järjekorras ja igale
dokumendile märgitakse:
a) järjekorranumber, mille all dokument
tempelmaksuraamatusse kantud,
b) tempelmaksu summa,
c) et tempelmaks tasutakse käesolevas mää-

2. Dokumendid

raamatusse

ruses

ette

nähtud korras.

3.

Tempelmaksu maksab riigi metsatöösiga kuu eest järgneva kuu jooksul Eesti
Panga Tallinna osakonda ja tempelmaksuraamatusse märgitakse vastava kokkuvõtte
juures, missuguse kviitungi vastu tempelmaksu
tus

summa

makstud.

ette

nähtud

korras

juurde lisades
täpset spetsifikatsiooni saadetise kohta ning
ühtlasi
ülesandekirjas palvet avaldades, et
andma,

tehasele tuletikkude valmistamiseks ära tarvitatud tooresainete või
veotoll

materjalide
tagasi maksetaks.

sisse-

eest

§ 2. Tolliamet revideerib eksporteeritavad
tuletibid seaduslikus korras, omalt poolt kindlaks tehes ja ära tähendades revideerimisaktis
nende sordi

ja hulga kui ka pakkimismaterjali

sordi.

§ 3. Pärast

tuletikkude

väljamaale läbivälja tehasele tagasi
maksta tuleva tollisumma (§ 4) ja annab selle
tehasele välja üldiste määruste järgi, mis summade tagasimaksmise asjus on ette nähtud.
laskmist arvab tolliamet

Kokkuleppel tehasega võib tolliamet tolli
tagasi maksta perioodiliselt mitme partii saadetise

sisu,

üles

koos.

eest

§ 4. Eksporteeritud tuletikkude
tagasi :
iga 100 grossi tuletikkude eest,

eest

maks-

s.o.

14.400

toosi eest, arvates ühes toosis mitte vähem kui
40 tükki
mitte alla 40 mm pikkuseid tuletikke:
harilikkude tikkude

eest
4,00 k.-fr.,
.
igal pool süttivate tikkude eest
5,50 k.-fr.,
0,40 k.-fr.
pakkimismaterjali eest
(nimelt: raudtraadi või raudvitsade eest 0,04
k.-fr., õlipaberi eest
0,30 k.-fr. ja raudeest
0,06
k.-fr.).
pleki
.

.

....

Summad
kursi

järgi,

võtmiseks
tolli

makstakse
mis

välja Eesti kroonides

rahaminister

kindlaks

tagasimaksmise

on

tollimaksude

määranud

päeval maksev

ja
on.

mis

Art. 598—601

1096

11.
See

määrus

hakkab maksma

tema

kuulu-

tamise päevast arvates, kuid nimetatud tehastele võib tolli tagasi maksta § 4 ette nähtud
määral
mis

ka

enne

nende

porteeritud,

partiide eest,
augustist s. a., eks-

tuletikkude

seda, alates
kui

1.

tolliametite

tarvilikud andmed

on

24. novembril 1928

Nr. 98

poolt 4. mail 1925 a. vastu võetud ja Riigi
1925 a. avaldatud üldTeatajas nr. 87/88
määrustest haigekassa liikmete ravitsemise korralduse kohta kustutada § 10.
Töö-hoolekandeminister K.

dokumentides

Töökaitse

olemas.
a.

Soonberg.

ja sotsiaalkindlustuse
direktor Joh. Sonin.

Nr. 4008-M.

Rahaminister A. Teetsov.

Kaubanduse-tööstuseminister

J. Holberg.
601.

599.

Määrus

tolli-

ja

Alus:

kuldfrangi

kursi

sadamamaksude

kohta

oktoobrist 1928a.eriveotari f nr.62 muutmise

kohta.

võtmisel.

maksmapanemise seaduse
§ 2, sadamamaksude seaduse §§ 14 ja 15
ja Eesti-Läti vahelise konventsiooni § 2
(R.T. nr. 81/82, nr. 83/84 ja nr. 20/21
1924).

(Protokoll

Tollitariifide

1927
a.
31.
detsembrist
Määrusega
nr.
8398/M (R.T. nr. 2 —1928) maksma
0,73 kroopandud kuldfrangi kurss (1 k.-fr.
nile) jäetakse maksvaks ka 1928 a. detsembrikuu peale.

27. novembril 1928

otsus 26.

Tariifinõukogu

a.

Alus:

nr.

232

p.

3.)

Tariifinõukogu seadus R.T.
1923

Tariifinõukogu otsusega 11. maist 1928 a.
62 (R.T. nr. 44
nr.
1928) § 1
muudetakse ja pannakse maksma järgmiselt:
§ 1. Metsamaterjalide veo eest, millised
Eesti
jaamadesse veetakse välismailt mitte
raudteed kaudu ja neist jaamadest transiidina
eriveotariif

saadetakse,

võetakse raudteel veomaksu üldise kaubaveotariifi

Kinnitusnõukogu üldkoosolekul 20. okto 1b92r8ilvas.tu võetud töjaho lekandeminstri po lt 1no5ve.mbril

106

I.

Eesti sadamate kaudu välismaile

Rahaminister A. Teetsov.

nr.

a.

nr.

66

§ 47

ette

nähtud maksumäärade

järgi.
11.

1928
Otsus

kinnitatud

rist

haigekassa liikmete ravitsemise kor alduse üldmä ruste 1k0ustu amise kohta.

1929

otsus

hakkab maksma

1.

jaanua-

a.

§

600.

a.

Käesolev

Tariifinõukogu eesistuja
teedeministri abi k.

Kinnitusnõukogu üldkoosolek 20. oktoobril
a. otsustas kinnitusnõukogu üldkoosoleku

Asjaajaja

t.

J. Ulk.

A. Remma.

1928

Hind

10 senti.

Riigi trükikoja trükk.

