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Koosolekutefeadus.
Jüri Wilms.

Meie ühiskondline ja [eltsloribtörce «Iu on edenemas
ja keerulisemaks saamas. Alatasa tõuseb uusi H uwisid
P,äewatorrale: küll majanduslisi, kull waimlisi. 5Ы me
oma ettewõtteid kindlale alusele tahmne rajada, siis
peame nende üle selgusel olema: aga seda saame olla,
kui meil nende kõigekülgseks H arutamiseks wõimalus on.
Wõimalus kujuneb siin aga selle järele, missugustel rin
Ulmistel meie koos saame käia. Iseäralise tähtsuse peaks
see küsimus liähedalseiswate riigiwolikogu walimiste ja
tallinlastel weel lmnawolikogu walimiste pärast oman
fcama.
Rui me nüüd oma õigusi koosWmise asjus tahame
tarwitada, siis peame kal teadma, missugused seajdused
Wõi seaduslikud määrused selles asjas maksawad. Selle*
pärast arwasin, et mitte ülearune ei ole, kui rneie lu>
'geja publikum selle küsimusega lähemalt tuttawaks saaks;
.see oleks ka wäga tarwilik.
v Enne 1905. aastat ei olnud selles asjas peaaeigumin
«gisuguseid seadusi; sellepäilast ei hakka ma nende jumes
ka peatama. Esimene enarwwähem uuemoeline korraldus
anti selles asjas Walitsewale Senatile Nimelise 5Шде*
kõrgema іЩиШста 12^ oktobril 1905. aastal. Need
ajutised määrused ei olnud kaua makswad ja nende ase
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meie anti uued ajutised nläärused — niisamuti Nimelise
Kõigekõrgema Kasutiria läbi — Walitsewale Senatile
4. märtsil 1906. aastal. Ka need on ajutised määrused,
kuid nad maksawad juba kuuendat aastat ja ei ole weel
kuulda, et nende asemele seadust kawatsetakZ. Et. ainult
need ajutised määrused maksawad, siis waatleme ka
sisuliselt ainult neid. Lüheduse mõttes kutsume neid lühidalt koosolekute-seaduseks, ehk nende õige nimetus tüN
„1906. a. 4. märtsi ajutised koosolekute-määrused" on.

Enne sisulise harutuse algamist tähendan aga, et
koosolekute kohta, mis riigiwolikgu Valimiste astus toime pandakse, mõned erimäärused maksawad, mille veale
ka lõpul tähelpanemist juhime. Kõige wiimaks waatame
tegelikka küsimusi meie seltside ja awa!:kus elus, et nende
otsustamist toosolekute-seaduse seisukohalt harutuse alla
wõtta. Koosolekute-seadus on meie üleüldiste seaduste
logu 14. köitesse Kuritööde »ärahoidmise ja lõpetamise
Seaduse § 115* lisana sisse roiidud.
Kõige pealt liigitab seadus koosolekud kinnisteks ja
lahtisteks ehk aroalikludeks. Kinniste ehk mitteawalikkude koosolekute toimepanemiseks ei ole mingit politsei«
luba ega teadaa^ndmist maja ja, seda wõib seaduse § 1.
järele igaüks õiguse- ja tegewuseWõimuline kodanik kokku
kutsuda, ilma et sellest kellegile teada tuleks anda.*) Juhtub niisugusel koosolekul midagi seadusewastast, siis peab
selle eest muidugi Vastutatama.

Missugused koosolekud loetakse aga kinnisteks koos«lekuteks? Selle kohta räägib Seaduse 2. § järgmist:
„Koosolekud on aroalikub, kui neile määramata arw osa
Võtma pääseb wõi ka määratud arw, kuid koosoleku toimepanijale isiklikult tundmatad. Koosolekud, mida sea»
dusliselt elutsewad seltsid wõi ühisused ainult oma liikmete jaoks peawad ja kuhu wõõrad ei p,ääse, ei loeta
aValikkudeks. Koosolekud aga, mis t e a t r i t e s**).

*) Kudas walitfemife» (eht administratstoni») wõimude Poolt
wälja»antud sunduslised määrused asja kasitawad, sellest allpool
**) Sõrendus on igalpool minu.
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k o n t s e r d i  Fia n ä i t u s e s a a l i d e s , ü h i s k o n d 
l i s t e j a f e i s u s l i s t e asutuste ruumid es kui ka niisu»
gustes r u u m i d e s toime pandakse, mis o t s e k o h e
a w a l i k k u d e k o o s o l e k u t e j a o k s on k o r a l d a 
t u d ja seNe jaoks w ä l j a ü ü r i t a k s e , loetakse awalik
ludeks." Niiwiisi wõib siis ütelda, et kinnisteks koosole«
luteks loetakse: Niisugusid, kuhu ainult määratud wõi
teatud arw koosoleku toimepanijale isiklikult tuntud osa»
wõtjaid pääseb j a mida mitte eespool (§ 2.) ettetoodud
awalikkudes ruumides toime ei panda, waid eraruumi
des. Woõrastemaiad, sõögimaiad, trahterid ja reston*
nid on kohad, milles kinniste koosolekute toimepanemise
kohta midagi ei ole üteldud ja milles ainult awa'ikkudo
koosolekute toimepanemine keelatud on*). Sedawiisi
peaks siis arwama, et niisugustes ruumides kinniseid!
koosolekuid toime wõib panna. See oleks ka kõik, mis
kinniste koosolekute kohta seaduses üteldud on. Nagu
näeme, jätab seadus kinniste koosolekute asjus kolkukut«
fumise mõttes kaunis laiad piirid. Selle eest on kinniste
koosolekute toimepanemist teist wiisi kitsendatud — neid
ei iohi mitte awalikkude kooskäimiste ruumides, mis
eespool ette toodud, toime panna; eraruumid ei «ole
aga harilikult mitte nii awarad, et nendes suuri kinni
seid koosolekuid kokku saaks kutsuda. J a seda wist ongi
seadus selle kitsendusega silmas pidanud, et kinnised loos
olekud suurearwulised ei saaks. Nagu juba tähendatud,
loeb seadus kinniste koosolekute hulka ka seaduslffe^
elawate seltside ja ühisuste endi liikmete koosolekud ja
siin ei muuda loogikaliselt juba seltsi ruumid, kus selts
ise oma koosolekuid peab, Wiimaseid awalikkudeks. Яоіі
teised koosolekud, mis mitte kinnised ei ole, on awalikud.
Awalikka koosolekuid wõib kõiksugu küsimuste ha
rutamiseks kokku kutsuda ja selles asjas ei tee maksem
seadus mingisugust kitsendusi, kuna 1905. a. 12. oktobri
määrustes küsimused ära olid tähendatud: rnklised, ühis
kondlised. majanduslised. іШЩеш seadus on selle poo
lest wabam.
*)

§ 7.
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Awalikta koosolekuid wõib ш õiguse ja tegewuse
wõimeline isik kokku kutsuda, olgu jmibilaline wõi füü
sikaline.
Iseenesest langewad огоаКйй* koosolekud tahte liiki:
lmulikud koosolekud kinnistes ruumides ja awalikud
koosolekud lahtise foeroa all. Wiimaste kohta maksiab
ainult soe iseäraldus, et nende jaoks teadaandmisest
mitte Nll ei ole. aga luba Wsida tuleb kohaliku politsei«
ülema käest.*) PaKvekirjade sisseandmise kord, keelud,
kaebwsed ja kõik asjaajamine üleüldse käib nendesamad«
määruste järele, mis ametlikkude koosolekute kohta kin
nises ruumis maksawad. Wahe on, nagu juba tähen
datud, ainult see, et lahtise taewa all koosoleku jaoks
l u b a Daja on. Allpool kirjutame ainult nende koos
olekute kohta, mida kinnistes ruumides peetakse, sest need
on meil igapaewased, ja lahtise taeina all koosoleku toi
mepanemiseks on ka wähe lootust. Pealegi oleinte lah
kuminekupunkti juba ara tähendanud.
Tähendame weel kahe kitsenduse peale, mida aroa
likkude koosolekute toimepanemise juures roaja silmas
pidada. Õpeasutuste ruumis mõib ainult niisuguseid
koosolekuid toime panna, mis õpetlikku iseloomu kan
nawad ehk mis õpeasutuste põhjuskirjas wõi nende kohta
käiwlltes määrustes ülemal on.**) Koosolekuid lahtise
taewa all ei wõi lähemal kui kahe wersta kaugusel ja
kinnises ruumis mitte lähemal kui poole mttsta kaugusel
sellest kohast pidada, kus Keiserlik Majestet tegelllult
elab wõi kus Riigi Nõu ja WoUkogu oma istumU
peab.***)
Tahab keegi koosolekut kokku kutsuda, siis peab
ta sellest politseiülemale teada andma. Kutsutakse koos
olok politseiülema asukohas kokku, siis peab temale sol
lest kolm p ä e w a enne algust teada andma. Tahe»
takse koosolekut ka awalikult Välja kuulutada, siis kolm
päewa enne t u u l u t a m i st. Kui politseiülem aga mitte
*) § 5. '
**) 8 4.
***) § 6.
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koha peäl ei ela, kus koosolekut ІамйЫ сЩе toime pan
na, siis tuleb teadaandmme l e i t se päew« enne koos
olekut roõi kuulutamist politseisse saata. Teadaandmine
tuleb knjalikult teha.*) Teadaandmises peab täpi
peält,ära tah,endatud olema: päew, tund, koht ja koos
oleku päewakord kui ka toimepanija wõi panijate ni
mi, isanimi, perekonnanimi ja elukoht. Яш koosolekul
peab etteteatatud kõneleja poolt kõne olema, siis peab
ka kõneleja nimi, isanimi, perekonnanimi ja elukoht tea
daandmises tähendatud olema.**)
Sellest on näha, et wõib niisugust koosolekut kokku
kutsuda, kus kõnelejad juba ette teada on, kui ka niisugust,
kus kõnelejad ette teäda ei ole. Wiimasel kor
ial peab ainult koosoleku päewakord teäda antud olema^
mille kohta siis iga osawõtja soowi järele oma mõtteid
wõib awaldada. Seda wõimalust peaks laiemalt sii
mäs peetama lui seda siiamaale on tehtud.
„Politseiülem keelab need awalikud koosolekud ära,
Wille eesmärk ehk eeskawa k a e l a l oh t ! u  s e a d u s t e '
wõi s e l t s k o n d Iise k õ l b l u s e wastu käiwad: mille
tormepanek seltskond Iist r a h u wõi j u l g e o l e k u t äh,
wardad; mida n i i s u g u s e s korjas tahetakse tonne
panna, kus käesolewad Määrused seda leeliawad. Sel
lest keelust antakse toimepanijale ühes teatega, m i s su«
g u n e just neist ' p õ h j u s t e s t keeluks mõõduandew
olnud, üks p ä e w e n n e koosoleku toimepanemist wõi
awalikku kuulutamist teäda; kui aga koosolekut niisu
guses kohas kawatseti, ,kus politseiülem alaliselt ei ela.
siis antakse keelust kaks p ä e w a e t t e teada."***)
Nagu näeme, on need keelamise põhjused küll kau
nis weniwad, kuid siiski on ikka üteldud, mis põhjustel
koosolekut wõib keelata. Ühtlasi peab politsei ka teäda
andma, m i s s u g u s e l p õ h j u s e l koosolek keelatud,
on. Ei anta seda mitte teada, siis tuleb seaduslikul teel
kaebada. Niisamuti tuleb hoolega selle üle walwaiha>,
*) § 8.
**) § 9.
***) § 10,
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et keeld õigel ajal teada antaks. Selle § juurd« lisatud
tähenduse järele ei käi need määrused mitte awalikkude!
koosolekute kohta, mis Riigiwolikogu walimiste asjus
kokku kutsutakse. Politseiülem wõib koosolekule amet
niku saata, kellele tema näitamise järele koht tuleb anda. *)
Awalikkudele koosolekutele ei lasta sõjariistus isi
kuid, wälja arwatud« need, kes seäduse järele sõjariistus
peawad olema, alamate ja keskkoolide õpilasi ilmw õpe
konna ülemuse loata ega üleüldse lapseealisi.**) Sõjawäe
liste osawõtmine awalikkudest koosolekutest on erimää
luste iärele korraldatud, ііоиа. järele walwawad toos
oleku kokukutsujad wõi kui juhataja walitud, siis koos
oleku juhataja.***) Koosoleku korra eest Vastutaja peab
selle järele walwama, et midagi seadusewastast ei sün
niks; kui kahekordset hoiatust tähele ei panda, siis tuleb
koosolek lõpetada: 1) kui ta harutamiseainest kõrwale
kaldub: 2) kui seal mõtteid awaldatakse, mis seltskonna
kihtide wahel waenu õhutawad; 3) kui koosolekul lu
bamata korjandust toime pandakse, 4) kui koosolekul
isikud wiibiwad, kel õigust pole seal wiibida, nemad aga
ara ei lähe ja neid ära ei saadeta, 5) kui mässuW
hüüdusid kuuldub, kuritegu kiidetakse, Vastuhakkamisele
kutsutakse, keelatud kirjandust laiali laotatalse wõi, kui
koosolek seltskondlist rahu wõi julgeolekut ähwardawa
iseloomu omandab.f) Eespoobtähendatud tingimistel
nõuab ametnik wastutanalt koosoleku lõpetamist: kui seda
ei tehta, siis lõpetab ta pärast kahekordset hoiatust koos
oleku oma wõimuga.ff) Kui koosolek lõpetatud^ pea
wad koosolijad lahkuma, wastasel korral talrwttn,^ass,e
poliffeiwõimu.ffl')
Nende määruste alla ei k äi k ongressid, mida sisemiste asjade minister lubab, k ui need k ongressid miitte
*) § 13.
**)■ § п .
***) § 14.
i) § 15.
ii) § К
fff) § 18.
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seäduse wõi. Kõigekõrgemalt kinnitatud! pVhiuskirja Щ>
tele lubatud et ole. *) Niisamuti ei käi käesolewate
määruste alla: 1) walitsemisekohtade ja isikute käsulj
peetawad koosolekud, 2) wolikogusse waliwate waluate,
meeste eelkoosolekud, J) usulised ja palwekooZolekud«.
4) harilikus korras toimepandaroad ufukombelised rongi
Nigud.
Kui nüüd politseiametnik kud>agi wiisi neid määru
sid on rikkunud ja koosoleku keelamise wõi lõpetamis«i
juures kõiki seäduse nõudmisi ei ole täitnud, siis wõib!
tema peäle § 21. järele harilikus korras kaebada. Kui
see kaebtus ametniku kätte ära antakse, kelle peäle kaeba,
takse, siis peab ta selle kaebtuse kolme päewa jooffuV
ühes oma seletustega edasi saatma. Kui kaebtus õtse
kohe ametniku ülemale saadetakse, siis peab ametnik
k o l m e päewa jooksul seletuse andma, sellest päewast!
arwates, kui ülem seda seletust nõudis. Niisuguste kaeb
tuste läbiwaatamine peab ilma mzingi wiiwituseta sün
trima.**)
Niisugused on nMärused harilikkude koosolekute kok
kukutsumise asjus.
Tegelikult tekib aga palju küsimusi, mis omale koos
olekuteseaduses otsekohest wastust ei leia. Näituseks:
politsei peab oma koosolekukeelust üks päew ehk jälle
kaks päewa Mne koosoleku alaust teäda andma. Ei
anna aga politsei seaduses määratud ajal oma keelust
teäda, mis tuleb niisugusel! korral siis teha? Ehk ta
annab õigel ajal teäda, aga ei teata, mis põhjusel ta
koosoleku ära keelab. Kas'on need keelud seaduslikud!
ja tuleb neid täita? Seaduslikud nad ei оТе, kui nad
seaduses nõutud tingimisi ei täida, aga käesolewa sea
buse seisukohast ei wõi neid siiski täitmata jätta, waid
(tuleb ainult seaduses määratud korra järele kaebtus
tõsta. Niisugune wähemalt on minu arwamine. Wõib
aga siiski ka teistsugune arwamine olla ia nimelt, et
leadulewastast nõudmist mitte ei tule taita: fris oeaV
*) § 20.
**) § 21.
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Jobus oMstajaks olema, kas täitmcrtaiätja seaduslikult
on toimetanud Või tuleb teda selle eest karistada. Tegö
liftilt peaks aga roist esimese tee walima: keelu täitma,
aga kaebama. Wastane tee wõiks meie seltsidel kallis
maksma minna, kuna ta eraisikutel mitte nii kardetaw
pole.

Wiimasel ajal on pea igal pool see asjaolu tegeli
kult maksmas, et kinniste koosolekute kohta käimaid^ maa*
ruft pea sugugi ei tarwitata. Need määrused on nii
kui ara unustatud.' Selle läbi tõuseb küsimus: kas roõtö
lundusliste määrustega seaduse jõudu muuta ehk seisma
panna? Siin tuleb nüüd sellest roälja minna, wissu
guse õiguse alusel need sunduslikud määrused Välja on
antud: kui Valjema Või koguni erakorralise Valwuse
korra alusel, siis on õigus koosolekute toimepanemiI
sunduslikkude määrustega keelata.*! Meil bn aga rii
gis kohtasid, kus Valjemat walwusekorda ei ole, kus aga
liiski sundusliste wääruste andmise õigus on. Kudas
on seal lugu selle küsimusega? Siin ei wõiks kahte was
tust olla: sunduslikkude määrustega, kui need otsekohe
lubatud ei ole, ei saa seadult muula ega tema sõudu
seisma panna. Seadus mbab selgel sõnal kinniseid koos
olekuid ilma teada andmata pidada (1306. a. 4. märtsi
seadus § 1) ja kui politseiülemal' otsekohest luba pole
koosolekuid leelata, siis ei Või ta ka seda mitte —
ainult õiguse põhjal sunduslikka määrusi Välja anda.
Kui aga niisugused määrused kuskil Välja on antud,
fils peaksid need, kes selle all kannatavad. Senatis sun
duslikkude! määruste Väljaandja peale kaebtust tõstma!
— oma Võimust, üleastumise pärast. Ka see küsimus
ion meie awalilus elus kulwrMku tähendusega, kas me
kinniseid koosolekuid іТттш teada andmata saame toime
ycm,na wõl mitte.
Paar sõna ütleksime week pidude kohw. Awalikkude
pidude toimepanemiseks tubeb politseilt l u b a küsida.**)
*) Riigikorra ja settskondlise rahu alalhoidm. määr. § 16, p. 2.
**) Kuritööde ärahoidmise ja lõpetamise seadus (Уставъ о
предупреждение и пресеченіи преступленій) § 135.
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Perekonnapidude ja õhtute jaoks ei ole Kuritööde ätte
hoidmise ja lõpetamise seäduse § 130. selge mõiste jä
reie mingit lubadega teadaandmist waja. PolitseV on
aga õigus JH s niisugust pidu ära keelata! wai ülewaa
tüse alla wõtta, tui wälja tuleb, et seal midagi seaduse
wastalist juimib. Perekonnapiduks wõi ghtuks tuleks
misugust pidu wõi õhtut lugeda, millest osawõtjad pidu
toimepanijale isiklikult tuntud ja ka arw teäda on. Te
gelikukt aga nõutakse harilikult, et ka! perekonnavidude
wõi õhtute »ärapidamiseks luba küsitaks. Nüüd wõiks
aga katsuda kord see asi Senatisse wiia; siis saatsime
selles asjas seletuse, mis segase olukorra käesolewas M
fimuses lõpetaks.
.Nagu juba tähendatud, on nende koosolekute kohta
mis Riigiwolikogu .waluad wõi walijadmehed (вы
' борщики) »toime panewad, isesugused määrused maks
toas, mida Riigiwolikogu wälimiseseadusest leiame. Nen
de koosolekute kohta Makswate määruste järele veab
nendest koosolekutest 24 tundi enne algust teäda andma,*)
ja pulitseiülem ei saa milte keelata koosolekut kokku
kutsumast. Walijate koosolekule wõib politseiametnik il
muda ja koosolekut ka neilsamadel põhjustel ära lõpe
tada kui harilikka koosolekuidti. WMatemeeste koos
olekule ,ei Ohi aga poMfeinik mitte ilmuda ja wõib
selle järele waTwata, et sinna wõõrad ei pääse.**) Nii
suguseid koosolekuid saab amult kinniates ruumides toime
panita.***) Neist koosolekutest wõiwad korraga ainult
ühe kogu wõi järgu walijadmehed ühes juhatajaga osa
wõtta ja walijatemeeste koosolekust ainult, ühe ja selle
lama waliwa kogu walijadmehed.1') NH iwseks ei saa
linnades esimese ja teise järgu walijad mitte wastastikku
Üksteise koosolekutest osa wõtta. Niisamuti ei wõi nai
tuseks mitme kubermangu waliwa kogu walijadmehev
*) Riigiwolikogu walimiseseadus § 79.
**) Sealsamas §§ 84 ja 301.
***) Sealsamas § 78.
f) Sealsamas § 77.
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Ühist koosolekul! pidada, waid peawad im kogu oma
koosolekut eraldi pidama.
Mis nendesse koosolekutesse puutub, mis Nnnawoli^
kogu walimiste puljuü kandid atide ülesseadmise otstar
bel ara peetakse, siis ei ole nende kohta mingisuguseid«
erimäärusi olemas ja need tulewad 4. martsi, seäduse
alusel kokku kutsuda. Mis aga Riigiwolikogu waUmis
tesse puutub, siis peaks katsutama seaduslisi wõimalust
ltarwitada, mille järele nende koosolekute kokkukutsumine
ja pidamine palju kergem on kui harilikkude koosolelutje
pidamine.

Pärandamine kesti ja Сіішітаа
Talupojaäigufe järele.
flnton Palroadre.

2

Pärandamine Eestimaa Taluv ojaõiguse järele la
heb kohati parandamiselt, nagu see Liiwimaa Talupoja
õiguse järele sünnib. põhjalikuR lahku; sellepärast oleks
kohasem neid küsimusi lahus harutusele wõtta. Kõige
otstarbekohasem oleks järgmine küsimuse .käsitamise kord:
Г> Pärandamine Eestimaa Talup ojaõiguse järele sea
duse alusel, 2) testamendi akusek, ja 3) lepingu alusel.
Sessamas järjekorras tuleks harutusele pärandamine Lii?
wimaa Talupojaõiguse järele.
§5 h P ä r a n d a m i n e E e s t i m a a T a l u p o j a » .
' õiguse! j ä r e l e sseaduse a l u s e l .
Pärandamine seaduse alusel sünnib Eestimaa Tafu
pojaõiguse järele järgmistel kordadel: 1) tut surnud
lsil mingit testamenti järele ei ole sätnud; '2) kui testa
ment olemas on. aga teda.mõne puuduse pärast seadlust'
Ukuks ei wõi pidada ja pärijad tema wastu põhjenda
tult waidlewad (Eestimaa Talupojaõigus § 1137).,
Siia peaks weel kolmanda juhtumise juurde Nsama: kui
surnud isik mingisugust paranduselepingut järele ei ole
jätnud.
,
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Seaduse järele kutsutakse pärima: 1) ійгеШЯгайі
lesk; 2) sugulased; 3) walla kassa; 4) mõisnik.
Lest on alati pärija (kui tema aga üleülose pärimise
Võimuline on ja seadusTikka põhjusi ei olfc, mis teda
surnud abikaasa Varanduse pärimises takistaksiwad; sel
lest räägime pärastpoole). Sugulased jagunewad päri
Mise juures 6 liiki ja päriwad liikide järele, f. o. teis«
liigi pärijad päriwad ainult sel korral, kui esimese liigi
pärijaid ei ole, 3. liigi pärijad, kui 2. Tiigi pärjaid ei
vle jne. (§ 1138—1147). Lest pärib ühes sugulastega;
iteataVatel kordadel jaamad ka sugul'ased kõrwale ja lesk
pario Mst. Walla Ias)a ja moisnit püriVad amull llls,
lui pärandajal leske ega sugulasi järele ei jäänud (§ 1148
ja 1157).
с 2 Psatame esiteks abikaasade pärimiseõiguse juu
"
* res. Abikaasade pärimiseõigus kujuneb selle ja
reie, kas abielus lapsi on olnud wõi mitte, jääb lejl
lastega järele wõi ilma lasteta.
j
Kui abielu kestwuse ajal lvpsi ei ole olnud, а]
pärib naine peale mehe surma pärandustombust
kahewõrra niipalju^ kui ta abielusse kaasawara on toonud
^laasawarcr jääb peale mehe surma naisele, kui naise
eraomandus — (§ 1061); ülejääk läheb mehe lähe
Matele sugulastele; b) mees aga saab poole sellest päran
dusest, mis naisest järele on jäänud, kuna teine pool
mi)t sugulastele läheb (§ 1063). Kui surnud abikaasal
sugulasi järele ei jää, pärib lesk (mees Või naine) ter
we Varanduse (§ 1066).
TT
On abielus lapsi olnud, aga enne Vanemaid ära
surnud,, siis pärib lesk — mees Või naine, kumb ja
rele jääb — abikaasa päranduse täielikult (§ 1064). Sureb
abikaas ära, kellel Viimases abielus lapsi ei olnud, aga
imdisest abielust lapsed järele jäiwad. siis jaotaltakse sur
mid abikaasa Varandus lese ja laste Vahe? ühetaoliselt
.Ъха .(§ 1065).
тут
Kolmas juhtumine oleks, kui peale abikaasa
surma lest ühes lastega järele jääb. Nüüd mak
fab järgmine tord: 1) lesel on Maegne paranduse tai
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nntamise õigus; 2) tui lesk uueste abielusse ei іейдо
astuda, et ole tema kohustatud pärandust enese ja laste
Vahel ara jaotama (§ 1067); 3) tabab aga lesk аЫ*
elusse astuda, siis peab pärandus ennem ära jaotatama.
Päranduse jaotuse juures eraldatakse pärandusetombust^
järelejäänud l>ese eraroarandus. Jaotab naine lastega^
pärandust, siis arwatakse naise erawaranduse hulka peale
abielusse toodud laasawara ka kõik mehe käest saadud
abielukingitusedl. Ülejääk jaotatakse lese ja laste wa
hel ühetaoliselt ßra (§ 1068). Alles siis. kui, päran
dus ära on jaotatud ja wallakohus sellekohase tunnistuse
roälja annab, wõib leske kaulatada (§ 1069). Nii sün
nib lese ja tema oma laste wahel, kes wiimasest abielust
järele jäänud. On aga weel roõõrad lapsed ollemals,
f. o. surnud abikaasa lapsed endisest abielust, siis sünnib
Varanduse jaotus sel kombel: 1) esimese abielu lapsed
saawad oma ennem surnud w an ema ro arenduse wõi, kui
leda alles ei ole^ selle määrtuse, täielikult omale.: 2)
lesele erakdatakse tema oma roaranduZ!, mis ta abielusse
kaasa tõi; 3) ülejäänud warandus jaotatakse kõikide
wahel ühetaoliseN ära (§ 1071). Niisugusel korral peab
la pärandus kohe peale abikaasa surma ära jaotatama.
Wõõrad lapsed saaroad oma osad kätte, luna lesk oma
laste osade pidajaks edasi jääb.
_ m __
с « Meie nägime juba, et sugulased ühes lesegct
°
* päriwad: lapsed päriwad alati ühes, k una k augemad sugulased siis ühes päriVäd. k ui abielus üleüldse
lapsi ei ole olnud. Meie teame ka. et sugulased pärimise
juures 6 liik i jagunewad, ja et k augema liigi päritad!
ainult siis päriwad. k ui lähema liigi pärijaid ei oüe.
Nüüd peatame lähemalt ük sik ute liik ide juures.

Esimese liigi sugulaste hulta käib surnud isiku ja*
leltuleu, sugu: tema lapsed, lapselapsed jne. Lapsed —
pojad ja tütred — iaotawad Varanduse oma keskel
ühetaoliselt lara (in capitern). On mõned lastest ära
surnud, kellel oma poolt järeltulijat on, jlfe päriwad
wiimaled oma Vanema asemel tema osa (§1139). Siin
kohal veab tähendama, et kui Vanematest wamnduslilelt
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lahutatud pöiad,. kes oma iseseiswa maiapidamüfe alga
miseks abi saiwad, ja tütred,, kes meheleMnemise puhul
kaasawara isaiwad, щаіпеші�е pärandu,sest osa tahawad
saada, siis nad kohustatud on kõike «nnesaadud юыа
tagasi andma wõi päranduse hulka ашадгюі; peäle selle
jaotatakse p,ärandus nende ja teiste pärijate wahel, Jes
wanemate warandusest ennem midagi et ole saanud wõi
wähem on saanud, ära (§1188).
Kaugemad sugulased päriwad ainult parast nende
surma, kes pärandajaga lähemas suguluses oliwad. Lap
selapsed näituseks ei päri mitte laste eluajal, küll aga
peäle nende surma. Lapselapsed ja kaugemad esimese liigi
sugulased ei jaota ka mitte pärandust ühetaoliselt —
peade järele (in сарі�еш), waid põlwede järele (in
stirpem), s. o. pärandus, jaguneb nii mitmesse osasse,
kui palju pärandajal, lapsi järele jäi, sureb laps ära,
läheb see osa tema põlwe edasi. Tähendatud korra jä
rele päriwad wanematelt 1) seaduslikus abielus sündi
nud lapsed, 2) wäljaspool abielu sündinud^ kuid järg
nenud abielu kaudu õigustatud lapsed ja 3) seaduslikul
teel. wallakohtu kaudu, perekonna juurde kirjutatud lap«
sed.
'
■■
;
'■ І
IM
Wäljaspool abielu sündinud lapsed päriwad ainult
oma ema warandust, ka sel korral, kui isa teaida >on (§
1142).
Äui esimese liigi pärijaid ei ole, kui nad kõik ära
pn surnud wõi neid üleüldse ei ole, nagu pärast pois!^
mehe, tüdruku wõi lapse surma, siis kutsutakse teise
liigi pärijad pärima — eelkäiwad sugulased (isa. wanaisa,
ema, wanaema jne.).
Kolmandas liigis päriwad wennad ja õed» wõi nende
surma korral wenna ja õelapsed. Wennad ja õed jato
tawad päranduse „peade" järele, nendega kaasa pärijad
Vennalapsed päriwad „põlwiti". Päriwad aga ainult
wenna ja õelapsed. siis jaotawad ka nemad walrchrduse
ühetaoliselt „peade" peäle.
Ei ole k olmanda liigi sugulasi, füs pärib neljas
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Ittf: poolwennad jo poolõed ühes oma Mtellulijatega.
Pärimine sünnib niisamuti kui 3. liigis.
WiiendaZ liigis Päriwad onud ja tädid ühes oma
järeltulijatega. PäranduZ jaotatakse ühetaoliselt (in
capitem).
Kuuendasse liM langewad kõik muud sugulased. PHnwad sel korral, kui wiie esimese liigi sugulasi ei ole.
Üheastmelised sugulased jaotawad päranduse ühetaoliselit
ja kaugema sugulase tõrjub lähem sugulane pärijate huigast Wälja.
Nõnda kutsutakse sugulased teatawas järjekorras pärima. Kui aga pärast mõlema abifaiafa surma ühtegi
sugulast järele ei jää, siis läheb pärandus walla kassasse
(selle walla kassasse, mille liige pärandaja surma, korral oli). Põlise rentniku maakoht läheb niisugusel korral (tähendab, kui sugulasi ei ole) mõisniku katte tagasi,
tuid saadud käsiraha <annab mõisnik walla kassasse.
£ q Liikumata waranduse pärimisel on mVned ise" ' äraldused. Ka neid peab nimetama. Liikumata
waranduse pärimise juures on nimelt^ meestesoost pärijatel eesõigus. Pärima kutsutakse sugulased kull liikide
järele, kuid ühest liigist pärijad meesterahwad omandawad kaks osa pärandusest, kuna naisterahwad ühe ofa)
omandawad ja ainult rahas. Kui lähemaZ liigis aga>
meespärijaid ei ole, päriwad naisterahwad ka liikumata*
waranduse (§1153—1154).
l
Isa maakoha pärib alati wanem poeg. Ainult seb>
korral, kui pärast maakoha pidaja (omamiku wõi põlise»
rentniku) surma mitmest abielust lapsed ühes lesega jä>
reie jääwad, pärib wanem poeg wiimasest abielust.
Iärgnewate liikide sugulaste pärimise kanal pünb la
alati ühekaugustest sugulastest — wanem.
Kui talupojal mitu maakohta on. siis ei lähe nad
-mitte pärast tema surma ühe pärija kätte, waid ntaesie*
soost pärijad jaotawad maakohad oma keskel ära. On
aga ainult üks meespärija, luna teised naiäpärijad on,
siis lähewad kõik maakohad meespärijalie.
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Mrija. les põlise rendikoha pidamise omandab, saab
eesõiguslise osana weel koha inwentari ja sissemakstud
käsiraha. Ajutise rendikoha pärija saab eeVõigusliseks
osaks kariloomi wõi terawilia. mis 50 % aastasest ren
disummast peab olema. Niisugusel korral ei tohi tema
aga enne kuut aastat rendikohta Mest ära anda (paragr.
1149—1150.).

ТоітеШекіфкаГі
Äiifteu 6. Missugused õigused ja kohustused on isikul,
keda wabrikutes ja töökodades töõl.fcd eneste keskelt wanemaks
(выборный) wälja waliwad, ja kas on nenle kohta mingifugusid
seadusi wõi eeskirju olemas?
„Aja" lugeja nr. 462.
Wastus: Tööliste wanemate (староста) walimise ja ko.
huste täitmise korra määrawad tööstuse°ettewõtte Walitsuse poolt
wäljatöötatud ja kuberneri pcolt kinnitatud määrused lähemalt
ära. Need määrused pandakse ettewõtte töötubades wälja.
Tööliste wanemad on wolitatud oma walijate puudustest ja
nõudmistest, mis töölepingu tingimiste täitmine ja tööliste üle»
üldise olukorra kohta käiwad, ettewõtte walitsufele ning asutustele
ja ametnikkudele teatama, kelle hooleks kohalik ettewõtte korra
järele walwamine on usaldatud. Tööliste wanemate kaudu antakse
töölistele ka nende kohta käiwad uued määrused ja wastused wõi
seletused nende järelepär miste peäle teada. Wanemal on Ligus
oma järgu töölist ettenõtte»wa litsu se poolt äramääratawal ajal
ja kohal ühisele nõupidamisele kokku kutiuda. koosoleku korra eest
wastutab wanem. Sellekohased sead! sed on 10Eeadustekogu
XI
18
köite II jaos (Уставъ о промышленности § 156 —15(э ).

Küsim. 7. Kudas waatab seadus lutheriusuliste leeris
(peakoolis) kä mise peale ja kas on neil. kes seal käimata jätawad,
awalikus elus seäduse peol: takistusi c od ata ?
Н. М.
Wastus: Lutheriusulifeo, kes leeris ei ole käinud, ei wõi
kaelakohiupidamise seaduse §§ 95. ja /Ol. ja tsiwilkohtu.pidam.
sead. §§ 85 ja 372. järele kohtus wande all tunnistust anda, ja
seadustekogu XI köite 8 3 7. järele peawad õpetajad selle järele
walwama, et abielusse»aLtujad konfirmeritud oleksiwad. Mingi«
sugusid teisi kitsendawaid määrusi seaduses ei ole.
Küsim. 8. 1908. a. ostsin ma K. walla K. talu peäl olewa
maja ära. Nüüd aga läheb nimetatud talu PärnuWiljandi
rahukogu juures enampakkumise teel müügile. Kust tuleks abi
nõuda, et minu maja mitte ühes taluga ära ei müüdakõ? Ostu»
müügi leping onstempelpaberipeäle kirjutatud.
J . T.
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Wastus: Seaduse järele on maja selle omandus, kelle
nime peale maja all olew krunt krepostiraamatutesfe üles on
tähendatud, nii et maja omanikuks seäduse järele mitte Teid ei
tule pidada, waid talu omanikku «Baltimaa Eraseadus §§ 77l,
809, 812 jne.). Sellepärast muudakse ühes taluga ka Teie maja
maha. Takistada seda ei saa. Uks abinõu küll aitaks, f. o. kui
Teil õigus oleks nõuda, et maja krepostiraamatutes Teie nime
peäle kirjutataks, kuid käesolewal korral Teie seda nõuda ei saa,
sest nii wäikestes osades (alla l/s haaki) ei wõi Liiwimaa talupojad
talumaad müüa. — Kui Teie maja ühes taluga ära aga muudakse,
siis wõite Teie sellelt, kelle käest maja ostsite, kahjutasu nõuda.
Küsim. 9. Millal aegub tähtajalise kui ka tähtajata weksli
järele nõudmise õ.gus Liiwimaa Talurahwa-seaduse järele ära?
Lugeja 3266.
Wastus: üleüldine weksliseadus on ka Liiwimaa talu»
poegade kohta maksew. Selle seäduse § 73. järele aegub weksli
põhjal nõudmise õigus wiie aasta jooksul ära, wekslis äratähen»
datud maksu tähtpäewast lugedes. Tähtajata wekslite maksu
tähtpäew on 12 kuu pärast peäle weksli wälja-andmist, kui mitte
ennem tema järele nõutud, ei ole. Vastasel korral peetakse maksu
tähtajaks nõudmifepäewa. Sellest päewast algab ka aegumine.
Nõudmise õigus endise Weksli Seaduse kestwuse ajal
wäljaantud weksli järele (enne 1903. a. 1. jaan.) aegub lõpulikult
10 aasta jooksul ära.
Küstm. 10. Minul on oma maja mõisa talumaa Peäl.
Ma tahan oma majas oma elu ülespidamise jaoks wäikest käsi»
töö» (nimelt nahaparkimife») äri sisse seada. Kas mõisa omanik
wõib mind selles takistada?
G. S .
Wastus: Kui Teie maja krepostiraamatutes Teie nime
peale on kirjutatud ja Teie maja omandamise juures äri awamise
õigusest end lahti ei ütelnud, siis mõisa omanik Teid takistada ei
wõi. Ei ole maja Teie nime peale kreposteritud — ka siis wõite
äri awada, kui see omandamiselepingu järele aga keelatud ei ole.
Küstm. 11. Olen kroonuwalla taluomanik. Karjamaad
on küla ühises omanduses. Kas on wõimalik oma ofa ühisest
karjamaast wälja mõõta lasta ja kas annab kroonu kulude katmi»
feks abi? Külas on 15 taluomanikku ja kolm nendest on osade
wäljamõõtmise wastu.
G. S. S a a r e m a a l .
Wastus: Kui mitte kõik küla taluomanikud, kelle oman»
buseks karjamaad on, nõus ei ole karjamaid ära jaotama, siis
wõite jaotust ainult ringkonnakohtu kaudu nõuda. On karjamaa
mitmes, üksteisest äralahutatud tükis, siis wõib kohus Teile Teie
osa ka ühest tükist wälja mõõta lasta, kui tema seda wõimalikuks
peab (Valt. Eras. § 940, 941).
Kroonu abi peale loota ei ole Põhjust. Kõige otstarbe»
kohasem oleks, kui kõik taluomanikud, kes karjamaa jaotamise
poolt on, ühtselt maamõõtja palkaksiwad ja ühiselt jaotamise
nõudmise ringkonnakohtusse sisse annatsiwad.
Wastutaw toim. G. G. Luiga. — Wäljaandjad B . Mäns
ja Dr. J . Luiga. — A. Pert'i trükk, Tallinnas.

