MAANÕUKOGU
Protokoll nr. 8.
K o o s o l e k 15. j u u l i l 1917 k u b e r m a n g u lossi Valges saalis,
Tallinnas, Toompeal.
Kokku olid tulnud 39 maanõunikku:
R. Jaska, M. Kiirats, H. Kask, H. Pöhl,
A. Veiler, J. Raamot, Aug. Kohver, Ar.
Vallner, H. Riberg, A. Kurrikoff, Chr.
Arro, T. Laur, J. Kurvits, J. Lasn, К. Sa
ral, К. Päts, J. Tõnisson, Podrätshik, J.
Reintam, J. Januson, A. Palm, Jul. Seljamaa, T. Kuusik, A. Birk, J. Vilms, А. Ennemuist, Reiman, Grau, Kruus, Piip,
Baars, Koort, Masik, Temant, Leetsman, J. Kalm, Johanson, N. Köstner,
Hans Roos.
Koosolekut juhatab A. Vallner. Proto
kolli kirjutab H. Kask.
Koosoleku avab hr. Vallner k. 5.30 m.
p. 1.
Päevakord.
1) Eestimaa vallanõukogude valimiste
ajutised määrused.
2) Õigusteaduse komisjoni aruanne
Saaremaa maakonna nõukogu valimiste
tühjaks tunnistamise asjus.
3) Üleüldisvalitsuslise komisjoni aruanne.
4) Maakomiteed.
5) Valimised Ajutise Valitsuse 22. VI
1917. a. määruste § 31 järele.
6) Teadaandmised.
7) Uue vallaomavalitsuse kompetents.
1. Eestimaa vallanõukogude valimiste
ajutised määrused — III lugemisel.
Eestimaa vallanõukogude valimiste ajutised määrused, mis redaktsiooni ja juriidilisest komisjonidest läbi käinud on, loeb
kolmat korda ette M. Kiirats. M ä ä r u s e d v õ e t a k s e , peale väiksemate paranduste, ü h e l h ä ä l e l v a s t u j a antakse nende määruste täidesaatmine presiidumi kätte ühes selle komisjoniga, kes
need määrused välja töötas. (Vaata lisa
nr. 1).
2. Õigusteaduse komisjoni aruanne Saaremaa maanõukogu valimiste tühjakstunnistamise asjus.
Teise päevakorra punkti kohta loeb n.
Ennemuist Õigusteaduse komisjoni otsuse
ette, mis järgmiselt käib: (Vaata lisa
nr. 2).
Arutamise alla tuleb Saaremaa valimiste toimetusega koos üles tekkinud küsimus: kas on kubermangu nõukogul üksikute maakondade valimiste kinnitamise
Õigus? Vähese aja tõttu ei jõua komisjon
selles asjas mitte lõpulikule otsusele, leiab

aga, et valimise määruste § 16 põhjal temal vastuvaidlemata Õigus on sel korral,
kui kaebtusi sisse on tulnud ja need kaebtused põhjendatud on leitud, valimisi tühjaks tunnistada. Et aga Saaremaa maakonna valimiste juures määruste rikkumine kindlaks on tehtud, ja selles asjas ka
kaebtus sisse on antud, siis ripub maanõukogust ära nende valimiste tühjaks
tunnistamine.
Küsimus: kas käib uute valimiste päeva kindlaks määramine Maanõukogu kompetentsi, või on see kubermangu komissari asi. Otsustatakse, et see Maanõukogu
kompetentsi käib. Komisjon paneb ette
uute valimiste päevaks kuuendat augusti
määrata.
Esimese poole, s. o, valimise tühjakstunnistamise, võtab Maanõukogu vastu,
kuid otsuse teise poole, s. o. uute valimiste
aja kindlaksmääramise lükkab Nõukogu
tagasi ja otsustab seda kubermangu komissari kompetentsi jätta, kuid avaldab
soovi, et valimised juba 6. augustil toime
pandud saaks.
3. Maavalitsuse korralduse kava.
Üleüldisvalitsuslise komisjoni otsused
kannab ette H. Piip. Tulevase Maavalitsuse korralduse kohta on komisjon muude
seas järgmised otsused teinud: (Vaata
protokoll nr. 7 lisa nr. 2, p. II).
I. Maavalitsuse korralduse kava.
1) Maavalitsus seisab koos maavalitsuse esimehest ja osakondade juhatajatest.
Maavalitsuse esimees ja osakondade juhatajad valitakse Maanõukogu poolt. Maavalitsuse esimehe käes on ka ühe osakonna
juhatus.
2) Maavalitsusel on 5 osakonda:
a) üleüldisvalitsusline, b) rahvahariduse,
c) põllumajanduse, d) tervishoid, e) töö
osakond.
3) Eraldi kuuluvad üksikutesse osakondadesse järgmised asjad:
a) üleüldisvalitsuslisesse
osakonda:
üleüldine maa administratsioon, miilits,
maksud ja koormatused, kohtuasjandus,
tehnika, õigusteadline osa ja kontroll.
b) Rahvahariduse osakonda: rahvaharidus.
c) Põllumajanduse osakonda: põllumajandus ja maakorraldus, kogukonna
majandus.
d) Tervishoiu osakonda: arstiabi, tervishoid, veterinaar osa, apteegi osa (kõnd).
e) Töö osakonda: töö, kinnitus, hoolekandmine ja vangimajade patronaat.
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4) Maavalitsus töötab Maanõukogu
poolt ülesseatud põhjusmõtete järele. Maavalitsuse liikmed vastutavad oma tegevuse otstarbekohasuse pärast maanõukogu ees.
5) Üksikud osakonnad töötavad iseseisvalt, üleüldiste põhjusmõtete ja maavalitsuse poolt ülesseatud juhtmõtete (direktiivide) järele.
6) Osakondade juhatajate juures töötavad nõukogud, kelle ligema korralduse
maanõukogu kindlaks määrab.
7) Maavalitsus saadab oma otsused
täide otsekohe, oma enese või teiste seadusliste kohaliste omavalitsusliste või
valitsuse organite kaudu.
4. Järgmise koosoleku ja päevakorra
määramine.
Järgmise koosoleku päevakorra kokkuseadmine jäetakse presiidiumi hooleks ja
koosoleku kokkutuleku ajaks määratakse
18. juuli kell 11 hommikul.
Koosolek lõppes kell 8.45 m. õhtul.
Ar. Vallner (allkiri).
J. Temant (allkiri).
H. Kask (allkiri).

LISAD.
LISA nr. 1.
Eesti vallanõukogude valimiste ajutised
määrused.
Väljaantud Ajutise Eesti Kubermangu
Maanõukogu poolt Ajutise Valitsuse
22. juunil 1917. a. kinnitatud määruste 5. jao I ja II punkti põhjal.
§ 1. Kõigis Eestimaa Kubermangu
valdades hakatakse otsekohe 'pärast määruste välja kuulutamist Kubermangu Teatajas vallanõukogu liikmete valimist toimetama.
§ 2. Iga vald asutab valimiskomisjoni käesolevate määruste § 29 põhjal.
Valimiskomisjonid teevad tarvilist eeltööd järgmiste määruste põhjal.
§ 3. Vallanõukogu liikmete arv määratakse vallas, kus kuni 1500 elanikku on
15 peale; iga 200 elaniku kohta, mis üle
selle, määratakse 1 liige, mitte aga üle 25
liikme ühtekokku. Liikmete arvu määrab
.kindlaks valla valimiskomisjon.
§ 4. Vallanõukogu liikmete valimisest
osavõtmise (aktiivne) õigus on mõlemast
soost isikutel, kes 20 aastat vanaks on
saanud ja kes valijate nimekirja kokku
seadmise ajal valla ja tema juurde a,rvatavate mõisade ja alevite piirides elavad ehk
kellel seal kodune sisseseade on.
Valimistest ei võta osa:
a) Mungaseisusest isikud ja b) need,
kes seadusliku korra järele nõdrameelse-

teks on tunnistatud ja üleüldse kõik, kes
eestkostmise all seisavad.
§ 5. I Valimisõigusest jäävad ilma:
a) Need, kes kohtu poolt trahvitud
on õiguste kaotamise ehk kitsendustega —
kolme aasta jooksul .pärast trahvi ärakandmist, kui neil õigused varemalt seaduslisel
teel tagasi antud ei ole. Kes aga nuheldud on varguse, pettuse, kätteusaldatud
varanduse omandamise, varastatud varanduse varjamise, varastatud ehk pettuse
teel saadud varanduse ostmise ehk pandiksvõtmise eest äriajamise kombel, võltsimiste, liiakasu võtmise, altkäemaksu
andmise ja võtmise, salajase viinapõletamise ja kangete jookide müümise eest, kui
ka need, kes kohtu poolt valimisõiguste
rikkumises süüdi on mõistetud — ühe
aasta jooksul peale trahvi ärakandmist, ja
b) lõbumajade pidajad.
§ 6. Vallanõukogu liikmeteks võib
valida, Eestimaa kub. ajut. korrald.
seaduse § 17 põhjal, niihästi neid,
kellel valimisest osavõtmiseks õigus on,
kui ka teisi isikuid, kes valla piirides ei
ela ja kellel seal kodust sisseseadet ei ole,
muidu aga teistele nõuetele vastavad, mis
valimisest osavõtmiseks on seatud.
§ 7. Iga vald on iseenesest üks valimise ringkond, kuid valla valimiskomisjonil jääb õigus valda kahte ehk mitmesse
jaoskonda häälte äraandmise otstarbeks
jagada.
§ 8. Valijate nimekirjad
seatakse
kokku valdades vallavalitsuste poolt mitte
hiljem, kui 10 päeva jooksul pärast nende
määruste kohale jõudmist.
§ 9. Vallavalitsuse poolt kokkuseatud
ja valla valimiskomisjoni poolt läbivaadatud valijate nimekiri pandakse valimiskomisjoni poolt vallavalitsuses välja 7-ks
päevaks üleüldiseks järelvaatamiseks. Sellejuures peavad valimiskomisjoni esitajad 2 päeva jooksul, mille hulgas pühapäev peab olema, viibima vallamajas, et
nimekirja paranduseks ülesandmisi vastu
võtta.
Tähendus: Mitte hiljem kui 3 päeva
enne nimekirjade väljapanemist
peavad valimiskomisjonid sellest
rahvale kuulutuste abil teatama,
mis rahvarikastesse kohtadesse välja pannakse. Niisama antakse valimiskomisjoni poolt aegsasti teada,
millal komisjoni esitajad vallamajas viibivad.
§ 10. Kolme päeva jooksul pärast
nimekirja väljapanemise aja lõppu võib
maakonnakomissar protesti avaldada ja
valijad võivad kaebtusi sisse anda nimekirja puudulikkuse ja vigade kohta, kui
valimiskomisjon neid kõrvaldanud ei
ole. Tähendatud protestid ja kaebtused
antakse valla valimiskomisjoni" kaudu
maakonna
administrativkohtusse,
kes
neid 5 päeva jooksul läbi vaatab j a
oma otsustest kaebajatele ning valimis-
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komisjonile teada annab. Ühes protesti
ehk kaebtusega, mitte hiljem kui järgmisel päeval peale nende kättesaamist, paneb valla valimiskomisjon kõik asjasse
puutuva valimismaterjaii maakonna administrativkohtule ette.
T ä h e n d u s : Kus administrativasid
kohtuid veel ei ole, seal täidab nende aset maakonnanõukogu poolt
valitud sellekohane komisjon.
§ 11. Valijate nimekiri pannakse nende parandustega, mis § 10 järele tehtud,
ja mitte hiljem kui 6 päeva enne valimist
uuesti välja üleüldiseks järelvaatamiseks,
korra järele, mis § 9 ära on tähendatud.
§ 12. Isikud, kes nimekirja sisse ei
ole kantud ehk kes enne valimisi valimisõigused kaotanud, ei võta valimistest osa.
§ 13. Kõigis valdades peetakse valimisi valdade valimiskomisjonide juhatusel pühapäeval, mis valimiskomisjoni
poolt ära on määratud, mitte hiljem 3. septembrit 1917. a. Valimissedelite araandmiseks on valla valimiskomisjon valimiste päeval avatud kell 10 hommikul
kuni 8 õhtul. Valla valimiskomisjon
annab määratud korra järele ja mitte hiljem kui 2 nädalat enne valimisi valimise
päeva, tunni, koha ja ruumi avalikult
teada.
§ 14. Mitte hiljem, kui 7-mal päeval
kell 12 enne valimisi peavad valijad valla
valimiskomisjoni esimehele üles andma
vallanõukogu liikmete kandidatide nimekirjad. Kandidadid avaldavad oma nõusolekut teatavas nimekirjas kandideerida
kirjalikult ehk telegrammi teel. Nime :
kirjades, kus rohkem kandidatisid on, kui
nõukogusse liikmeid valida tuleb, jäetakse
kandidadid, kes viimastena seisavad, arvesse võtmata. Nimekirjad peavad allakirjutatud olema vähemalt 10 valija poolt,
kelle allkirju nimekirja sisseandja kirjalikult nimekirja peal õigeks tunnistab
kaelakohtulikku vastutamist võltsimise
eest enese peale võttes. Sisseantud nimekirjad, mis selle punkti nõudmistele vastavad,
nummerdatakse
ära
valimiskomisjoni
esimehe poolt selles järjekorras, nagu nad
sisse antud. Niisuguse numbri all, ja sisseandjate soovi järele, ka selle märkusega,
missuguse partei ehk rühina poolt kandidatid on üles antud, pandakse kandidatide
nimekirjad üleüldiseks teadaandmiseks
vähemalt valimisruumides ja sel korral,
kui valimised väljaspool vallamaja on, ka
vallamajas üles, mitte hiljem, kui 7-mal
päeval kell 2 p. 1. enne valimisi niisugusel
viisil, nagu seda valimiskomisjon otsustanud on. Nimekirjad jäävad välja kuni
valimiste lõpuni.
T ä h e n d u s 1: Üks ja seesama isik
ei või mitut nimekirja sisseandjana soovitada.
T ä h e n d u s 2 : Sisseantud nimekirja
tagasi võtta ei ole lubatud.

T ä h e n d u s 3 : Sisseantud nimekirja
muutmised ja parandused ei ole
lubatud.
§ 15. Valla valimiskomisjonid
on
kohustatud valimistest neid isikuid tagandama, kellel komisjoni poolt saadud teadete järele valimise õigust ei ole. Enne
valimisi loetakse ette käesolevate määruste
§§4, 5, 12, 16)—20 ja 26, mille juures valijatele ära seletatakse, et seadusevastaselt
valimistest osavõtjad kaelakohtu seaduse
määruste järele vastutusele võetakse.
§ 16. Kellegil ei ole valimisel rohkem kui üks hääl ja iga valija võib ainult
ühes valimisringkonnas
hääletamisest
osa võtta. Hääle edasi andmine ei ole
lubatud.
§ 17. Valimisi toimetatakse nii, et valija hääletab ainult ühe nimekirja poolt,
milles kandidadid vallanõukogu jaoks on
ülesseatud. Valimisi toimetatakse kinnisel hääletamisel valimissedelitega.
§ 18. Igas valimissedelis peab ülestähendatud olema selle kandidatide nimekirja nummer, milles need vallanõukogu
kandidadid olid üles, märgitud, kelle poolt
valija hääle annab. Sedelid pandakse valijate poolt ümbrikutesse, mis läbipaistmata, ühevärvilised ja ilma mingisuguste
märkideta peavad olema, valimiskomisjoni poolt muretsetud ja tema määratud pitsatit kannavad. Iga valija annab
sedeli kinnises ümbrikus isiklikult avalikul
koosolekul komisjoni «simehe ehk tema
asetäitja kätte, kes ümbriku kinnipitseeritud kasti laseb valija juuresolekul. Sedelid
ja ümbrikud, mis neile nõudmistele ei
vasta, ei võeta häälte lugemisel arvesse.
§ 19. Valimise ajal valvab korra järele valla valimiskomisjoni esimees ehk
tema asemik, kes kohustatud on selle järele vaatama, et komisjoni istumisruumis ainult valimisi toimetatakse, valimiste
kihutustööd ei tehta ja vaba valimiskorda ei rikuta,
§ 20. Selsamal ehk järgmisel päeval
peale sedelite andmist, nagu valla valimiskomisjon seda ette on ära määranud ja
enne valimisi välja on kuulutanud, võetakse igas valimisringkonnas ,ehk jaoskonnas ilmunud valijate juuresolekul häälte lugemine ette, mis kandidatide nimekirjade poolt antud on. Lugemisest saadud
lõpuarvud märgitakse iseäralise lehe peale, mis komisjoni esimehe ja liikmete
poolt allakirjutatakse.
§ 21. Üleüldine vallanõukogu liikmete
arv jagatakse ülesantud kandidatide nimekirjade vahel proportsionalselt häälte ar• vu järele, mis valimistel iga nimekirja
poolt antud on.
§ 22. Liikmete arvu äramääramiseks,
mida igast nimekirjast valituks tuleb lugeda, kasvatatakse valitavate liikmete üleüldine arv häälte arvuga, mis teatava
nimekirja poolt on antud, ja jagatakse siis
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selle häälte arvu pääle, mis vallas kõigi
nimekirjade peale kokku on antud. Sellest
jagamisest saadud nummer määrab isikute arvu, mis igast nimekirjast valituks
loetakse. Liikmeteks valituks arvatakse
igast nimekirjast
temas tähendatud
kandidatide korra
järele,
esimesest
peale hakates, niisugune arv, mis jagamisest saadud arvule vastab. Kui jagamisest saadud arvus terved numbrid
ühes murdudega on ehk ainult murrud,
mille tõttu valitutega võrreldes üleüldisest
valitavate liikmete arvust üks ehk enam
puudu jääb, siis seatakse murdudega
numbrid murdude suuruse korra järele
üles, suuremast peale hakates ja puudujäänud liikmete arv jagatakse nende nimekirjade vahel, milledel kõige suuremad
murrud on, igaühe nimekirja peale üks.
Kui murrud ühesuurused on, siis otsustab liisk, missugusele nimekirjale koht
jääb.
§ 23. Kui ühes ehk mitmes ülesantud
liikmete kandidatide nimekirjas kandidatisid vähem ülesmärgitud on, kui neid eelmineva punkti järele nimekirjast võtma
peab, siis loetakse kõige pealt valituks kõik
neis nimekirjades tähendatud kandidadid;
ülejäänud liikmete arv võetakse teistest
nimekirjadest p. 22 tähendatud korra järele, ainult selle vahega, et arvetegemise
juures jagatav ülejääk, kasvatatud häälte
arvuga, mis teatava nimekirja poolt antud, ei jagata mitte häälte arvu peale,
mis kõigi nimekirjade poolt kokku on
antud, vaid häälte arvu peale, mis ainult
nende nimekirjade, poolt on antud, millede
vahel jagamist toimetatakse.
§ 24. Valla valimiskomisjonides teevad komisjoni esimehe poolt valijate hulgast kutsutud sekretärid protokolli; milles üles tähendatakse komisjoni koosoleku
avamise ja lõpetamise aeg, hääletamisest
osavõtnud valijate arv, valijate poolt tehtud protestid, esimehe korraldused ja komisjoni otsused. Valimise lõpetamise järele loetakse avalikul komisjoni koosolekul
protokoll ja valimisleht ette, kirjutatakse
esimehe, komisjoni liikmete ja sekretäri
poolt alla.
§ 25. Valimistoimetuse lõpetamise järel seab valla valimiskomisjon valla
nõukogu liikmete nimekirja kokku. See
nimekiri kuulutatakse valimiskomisjoni
poolt üleüldiseks teadaandmiseks ning antakse maakonna komissarile teada.
§ 26. Isikud, kes valla nõukogu liikmete valimise vabaduse ja õiguse rikkumises süüdi on, võetakse vastutusele
kaelakohtu seaduse par. 3281—328>7 järele
(1912. a. väljaanne).
§ 27. Valimiste lõpetamise järele lõpeb valimiskomisjoni tegevus ja kõik valimise aktid ühes teiste dokumentide ja
valimislehtedega jäävad valla arhivi alalhoidmiseks.

§ 28. Kaebtusi valimiste juures ettetulnud eksituste kohta võivad ainult need
isikud sisse anda, kellel valimisõigus on
ja ainult kolme päeva jooksul valimiste
lõpetamise järele. Sellesama aja jooksul
on. maakonna komissaril õigus protesti
avaldada. Kaebtused antakse sisse § 10
määratud korras.
§ 29. Valla valimiskomisjonid seatakse kokku kahest liikumata varanduse
omanikkude, rentnikkude ja äripidajate
esitajast ja kahest tööliste ja iseseisvate
käsitööliste esitajast, keda valijate koosolekul kummagi rühma poolt eraldi valitakse. Valimiskomisjoni liikmed valivad
enesele esimehe valla valijate hulgast j a
tarviduse korral vähemalt ühe abiesimehe liikmete hulgast. Kui valimisjaoskondi (§ 7) kaks ehk rohkem on, korraldatakse valla valimiskomisjoni poolt iga
jaoskonna jaoks alakomisjon, mis koos
seisab valimiskomisjoni esimehe abist ja
tema poolt valijate hulgast kutsutud protokolli kirjutajast. Peale selle võib valla ja
alavalimiskomisjoni astuda igast valijate
rühmast, kust kandidatide nimekirjad
sisse on antud, üks asemik.
T ä h e n d u s : Valijate koosoleku kutsub kokku vallavalitsus esimesel
pühapäeval peale nende määruste
kättesaamist.
§ 30. Valla valimiskomisjonil on õigus otsustada 2 liikme ja esimehe juuresolekul; alakomisjon on otsusevõimuline
juhataja ja protokolli kirjutaja juuresolekul.
§ 31. Sel korral, kui maakonna administrativne kohus ehk maakonna nõukogu
üksikute kandidatide valimised tühjaks
tunnistab (10), astuvad järgmised kandidadid sellestsamast nimekirjast nende
asemele. Kui valimised ehk mõne rühma
nimekiri tervelt tühjaks tunnistatakse,
võetakse uued valimised ette, kusjuures
uusi valijate nimekirju mitte kokku ei
seata. Niisamuti võetakse ette uued
täiendavad valimised, kui nimekirjas
tarvilikka kandidatisid ei ole.
§ 32. Vallanõukogu otsused, mis enne
on tehtud, kui teade valimiste tühjakstunnistamisest (10) vallavalitsuse kätte jõudis, jäävad maksvaks. Vallaametnikud,
kes nõukogu poolt, mille valimised tühjaks
tunnistatud, on valitud, jäävad oma ametisse nii kauaks, kuni uus nõukogu uued
ametnikud valib ja need ametisse astuvad.
§ 33. Vallanõukogude liikmed, kes
käesolevate määruste põhjal valitud kui ka
nende poolt valitud täidesaatvad ja teised
vallavalitsuse organid, loetakse valituks
kuni 1. jaan. 1919. Enne selle päeva kättejõudmist määravad vallanõukogud uute
valimiste päeva ära. Nendel valimistel
valitud isikud, kui ka nende poolt valitud
täidesaatvad ja teised organid loetakse
kolme aasta peale valituks.
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§ 34. Vallanõukogu juhatuseks on vallavalitsus, keda vallanõukogu esimesel
koosolekul oma keskelt valib.
§ 36. Vallavalitsus seisab koos vallavanemast, vähemalt ühest tema abist ja
sekretärist.
T ä h e n d u s 1: Sekretäri võib ka väljaspoolt nõukogu valida.
§ 36. Nõukogu koosolekuid juhatab
vallavanem ehk tema abi. Neil kordadel
kui vallavalitsuse tegevust arutatakse, juhatab nõukogu koosolekut nõukogu liige,
keda igal üksikul korral selleks valitakse
ja kirjutab protokolli nõukogu poolt valitud isik.
§ 37. Vallavalitsuse valimised sünnivad salajasel hääletamisel , absoluutse
häälte enamusega. Valituks loetakse need,
kes kõige rohkem hääli on saanud.
§ 38. Vallanõukogu koosolek on otsusevõimuline, kui vähemalt pool kõigist
nõukogu liikmetest koos on.
Tallinnas, 15. juulil 1917.
(Allkirjad):
Ajutise Eesti Kubermangu Maanõukogu
esimees: Ar. Vallner.
Sekretär: M. Kiirats.
LISA nr. 2.
Õigusteaduse komisjoni koosolek 15-mal
juulil 1917. a.
Koos olivad järgmised õigusteaduse
komisjoni liikmed: Hans Piip, Masik,
Jaska, Temant, Seljamaa, Birk, Baars,
Grau ja Ennemuist.
Juhatajaks valitakse ühel häälel hra
Temant ja protokollikirjutajaks Ennemuist.

Arutamise alla tuleb Saaremaa valimiste toimetusega koos ülesse tekkinud
küsimus: kas on Kubermangu Nõukogul,
üksikute maakondade valimiste kinnitamise õigus? Vähese aja» tõttu ei jõua
komisjon selles asjas mitte lõpulikule otsusele, leiab aga, et valimise määruste
§ 16 põhjal temal vastuvaidlemata õigus
on sel korral, kui kaebtusi sisse on tulnud, ja need kaebtused põhjendatud on
leitud, valimisi tühjaks tunnistada. Et
aga Saaremaa maakonna valimiste juures
määruste rikkumine kindlaks on tehtud,
ja selles, asjas ka kaebtus sisse on antud,
siis ripub maa nõukogust ära nende valimiste tühjaks tunnistamine.
Küsimus: kas käib uute valimiste päeva kindlaks määramine maa nõukogu
kompetentsi või on see kubermangu kommisari asi, otsustatakse, et see maa nõukogu kompetentsi käib.
Komisjon paneb ette uute valimiste
päevaks kuuendat augusti määrata.
(Allkirjad):
Juhataja J. Temant.
Kirjatoimetaja A. Ennemuist.
LISA nr. 3.
Õigusteaduse komisjoni koosolek 15.
juulil 1917. aastal.
Otsustamise all oli emissaride valimine
ameti asutustega tutvustamiseks ja ülevõtmiseks.
Otsustati maamõõdu laua tegevusega
tutvustama ja seda lauda ülevõtma saata
emissaridena hrad Temant ja Piip.
Iseäralise ametkogu rahukohtu asjas
— tutvustama ja ülevõtma saata emissaridena hrad Masik, Vilms ja Birk.
Kirjatoimetaja A. Ennemuist (allkiri).

